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GENEL DEĞERLENDİRME
2020 yılında salgın nedeniyle daralan küresel ekonominin, 2021 yılında yüzde 6
büyümesi beklenmektedir. Bu sene güçlenen ekonomik aktivite, artan emtia fiyatları, salgına
bağlı olağandışı gelişmeler ve geçici arz-talep uyumsuzluklarının etkisiyle küresel enflasyon
artış göstermiştir. Salgın döneminde ekonomik aktivitedeki zayıflama ve artan kamu
harcamaları nedeniyle küresel bütçe açığı ve kamu borç stokunda artış yaşanmıştır. Ekonomik
aktivitedeki güçlenme ve hızlanan aşılamaya rağmen salgının yeni varyantlarına ilişkin
endişelerin varlığı küresel ekonomik görünüme ilişkin belirsizliklerin sürmesine neden
olmaktadır.
Salgınının etkisiyle 2020 yılının ikinci çeyreğinde daralan Türkiye ekonomisi, son dört
çeyrektir pozitif büyüme kaydetmektedir. Güçlü yatırımlar, özel tüketim ve dış talebin
desteğiyle 2021 yılının ilk çeyreğinde büyüme yıllık yüzde 7,2 seviyesinde gerçekleşmiştir.
Yılın ikinci çeyreğinde, güçlü iç ve dış talebin katkısının yanı sıra düşük bazın etkisiyle,
ekonomik büyüme yıllık yüzde 21,7 artış göstermiştir. Öncü göstergeler ekonomide büyüme
eğiliminin sürdüğüne işaret etmektedir. Dış talebin büyümeyi önemli ölçüde desteklemesi
beklenen 2021 yılında, büyüme kompozisyonunun dengeli bir görünüm arz etmesi ve
büyümenin yıl genelinde yüzde 9 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülmektedir. Kovid-19 salgını
nedeniyle 2020 yılında istihdam kayıpları yaşanırken 2021 yılında ekonomik aktivitedeki
canlanma ile beraber işgücü piyasası olumlu bir görünüm sergilemektedir. Gıda ve temel mal
fiyatlarındaki artışların yanı sıra başta petrol olmak üzere küresel emtia fiyatlarındaki yüksek
seyir 2021 yılında enflasyonist baskıları artırmıştır.
Kamu maliyesi politikalarında mali disiplin kararlılıkla devam ettirilmekte ve bütçe
açığını azaltacak tedbirler uygulanmaktadır. Bu kapsamda 2021 yılı bütçe açığı/GSYH hedefi
yüzde 4,3’ten yüzde 3,5’e güncellenmiştir. 2021 yılının ilk yarısında merkezi yönetim bütçesi,
istihdam ve üretim başta olmak üzere reel ekonomiyi ve mükellefleri desteklemek amacıyla
vergilere ilişkin alınan salgın tedbirlerine ve salgınla mücadele kapsamında yapılan
harcamalara rağmen yıl sonu tahmini ile uyumlu olacak şekilde güçlü bir performans
göstermiştir. Ekonomideki normalleşme sürecinin önümüzdeki dönemde devam etmesi
sonucunda vergi gelirlerinin bütçe gelir hedeflerinin üzerinde gerçekleşeceği tahmin
edilmektedir. Ayrıca Ekonomi Reform Programının hayata geçmesi ve uygulanan/uygulanacak
tedbirler (bkz. Kutu 2) ile özellikle cari harcamalardaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir.
Önümüzdeki dönemde salgının öngörülenin aksine etkisini sürdürmesi halinde ise ihtiyaç
duyulan tüm alanlara yönelik destekler devam edecektir.
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Borç yönetiminde kamu borç stokunun piyasa değişkenlerine karşı duyarlılığının
azaltılmasını hedefleyen stratejik ölçütlere dayalı borçlanma politikası sürdürülmektedir. Bu
sayede yurt içinde döviz cinsi borçlanma kademeli olarak azaltılırken iç borçlanmanın ortalama
vadesi uzatılmıştır. Borçlanma stratejisinde borç stokunun yapısının iyileştirilmesi, itfa
profilinin dengeli dağılması ve risklerin azaltılması amacıyla uzun vadeli ve TL cinsi
borçlanmalara ağırlık verme hedefi devam ettirilecektir. 2021 yılının ikinci çeyreği itibarıyla
merkezi yönetim borç stoku/GSYH yüzde 34,6 seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu oran
benzer ülkelere kıyasla oldukça düşük bir seviyede olup önümüzdeki dönemde de bu seyrin
devam edeceği değerlendirilmektedir.

2
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1. MAKROEKONOMİK GERÇEKLEŞMELER VE GÖRÜNÜM

1.1. Küresel Ekonomik Gelişmeler
Küresel ekonomik aktivite 2020 yılı ortalarından itibaren salgının etkisinin görece
kontrol altına alınması, ülkelerin normalleşme adımlarına hız kazandırması ve genişletici
politikaların desteğiyle canlanmaya başlamıştır. Küresel ekonomideki toparlanma özellikle
gelişmiş ülkelerdeki aşılamanın hızlanması ve sağlanan güçlü mali desteklerle 2021 yılında
devam etmektedir.
2020 yılında yüzde 3,2 daralan küresel ekonominin, 2021 yılında yüzde 6 büyümesi
beklenmektedir. Bu dönemde gelişmiş ülke ekonomilerinin yüzde 5,6 gelişmekte olan
ekonomilerin ise yüzde 6,3 büyümesi öngörülmektedir. Dünyanın en büyük ekonomisi olan
ABD’nin, hızlı aşılama ve yüksek miktarlı mali destek paketlerinin etkisiyle, 2021 yılında
yüzde 7 güçlü büyümeyle küresel ekonomik aktivitenin itici gücü olması beklenmektedir.
Çin’in 2021 yılı büyüme tahmini ise yüzde 8,1 seviyesindedir. 2022 yılı küresel büyüme
tahmini Temmuz ayında yayımlanan IMF Küresel Ekonomik Görünüm raporunda 0,5 puan
yukarı yönlü güncellenerek yüzde 4,9’a yükseltilmiştir. Salgına bağlı olarak 2020 yılında yüzde
8,3 daralan dünya ticaret hacminin, tedarik zinciri ve lojistikte devam eden bazı sorunlara
rağmen 2021 yılında yüzde 9,7 artış göstereceği öngörülmektedir (Tablo 1).

Tablo 1: Küresel Ekonomik Görünüm
Küresel Büyüme (%)
Gelişmiş Ülkeler
ABD
Avro Bölgesi
Gelişmekte olan Ülkeler
Çin
Hindistan
Küresel Ticaret Hacmi (% değişim)
Küresel Bütçe Dengesi/GSYH (%)
Küresel Brüt Kamu Borç Stoku/GSYH (%)
Gelişmiş Ekonomiler Enflasyon (%)
Gelişmekte Olan Ekonomiler Enflasyon (%)

2019
2,8
1,6
2,2
1,3
3,7
6,0
4,0
0,9
-3,7
83,7
1,4
5,1

2020
-3,2
-4,6
-3,5
-6,5
-2,1
2,3
-7,3
-8,3
-10,3
98,7
0,7
5,1

2021T
6,0
5,6
7,0
4,6
6,3
8,1
9,5
9,7
-8,8
98,8
2,4
5,4

2022T
4,9
4,4
4,9
4,3
5,2
5,7
8,5
7,0
2,1
4,7

(T): Tahmin
Kaynak: IMF

Salgınla birlikte artan kamu harcamaları ve azalan gelirler nedeniyle küresel bütçe
açığı ve kamu borç stokunda artış gerçekleşmiştir. Küresel bütçe açığının milli gelire
3
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oranının 2021 yılında yüzde 8,8 ile oldukça yüksek seyretmesi beklenirken küresel kamu borç
stokunun milli gelire oranının yüzde 98,8 seviyesine ulaşacağı öngörülmektedir. Küresel
ölçekte artan kamu ve özel sektör borçluluğu önemli bir risk olarak dikkat çekmektedir.
Sektörel olarak değerlendirildiğinde küresel ekonomideki toparlanmaya imalat sanayi
öncülük etmiştir (Grafik 1). Küresel sanayi üretimi ve ticaret hacmi salgın öncesi seviyeleri
aşmıştır (Grafik 2). Yüz yüze ve yakın temasın olduğu hizmetler sektörü salgından olumsuz
etkilenirken toparlanma ilk etapta daha sınırlı olmuştur. 2021 yılında aşılamanın hızlanması ve
hayatın normale dönmeye başlamasıyla hizmetler sektöründe de iyileşme gözlenmiştir.
Bununla birlikte, yeni varyantlar ve artan vaka sayılarının etkisiyle son dönemde hizmetler
sektöründe bir miktar yavaşlama görülmektedir. Turizm gibi bazı hizmet sektörlerinin salgın
öncesi seviyelere ulaşmasının zaman alacağı öngörülmektedir.

Grafik 1: Küresel İmalat ve Hizmetler PMI
Endeksleri

Grafik 2: Küresel Öncü Göstergeler (Aralık 2019=
100)
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Kaynak: Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis
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Emtia fiyatları küresel ekonomideki güçlenmeye bağlı olarak artan talep ve görece
sınırlı kalan arz nedeniyle artış göstermiştir. Petrol ve endüstriyel metal fiyatları güçlü
talebin etkisiyle yüksek seyrini sürdürürken gıda fiyatlarında son dönemde bir miktar düşüş
gerçekleşmiştir (Grafik 3).
Küresel enflasyon; 2021 yılında güçlenen ekonomik aktivite, artan emtia fiyatları,
tedarik zincirlerinde yaşanan olumsuzluklar ve geçici arz-talep uyumsuzluklarının
etkisiyle artış göstermiştir. Genel beklenti küresel enflasyondaki yükselişin geçici olacağı ve
2022 yılında büyük ölçüde normal seviyelere yakınsayacağı yönünde olmakla birlikte, bu
konudaki belirsizlik sürmektedir (Grafik 4).
4
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Grafik 3: Emtia Fiyatları (31 Aralık 2019=100)
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Emtia fiyatlarının yükselişini sürdürmesi önemli bir risk unsuru olarak
görülmektedir. Küresel enflasyondaki yükselişin geçici olmaması halinde, enflasyon
beklentilerinin artması ve gelişmiş ülkelerde para politikalarının sıkılaşması durumunda küresel
finansal koşullar çok daha kırılgan bir hale gelebilecektir.
Küresel ekonomik aktivitedeki güçlenme ve hızlanan aşılamaya rağmen ekonomik
görünüme ilişkin belirsizlikler sürmekte, aşağı yönlü riskler varlığını korumaktadır.
Birçok gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkede göreli olarak yavaş ilerleyen aşılama ve yeni virüs
varyantları ekonomik aktiviteyi olumsuz etkilemektedir (Grafik 5). Önümüzdeki dönemde,
aşıların dünya çapında adil ve hızlı bir şekilde dağıtımının sağlanması, riskleri azaltıcı bir işlev
görebilecektir.
Grafik 5: Bölgelere Göre Aşılama* (nüfusun yüzdesi)
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(*) En az 1 doz aşı olanların toplam nüfusa oranı, 25 Eylül 2021 itibarıyla.
Kaynak: Our World In Data
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1.2. Türkiye Ekonomisi Gelişmeleri
Büyüme
Kovid-19 salgınının etkisiyle 2020 yılının ikinci çeyreğinde daralan Türkiye
ekonomisi, son dört çeyrektir pozitif büyüme kaydetmektedir (Grafik 6). 2020 yılının
ikinci yarısıyla birlikte salgının olumsuz etkisini azaltmaya yönelik alınan tedbirler ve kredi
genişlemesinin desteğiyle büyüme hız kazanmıştır. 2020 yılında iç talep büyümenin ana
belirleyicisi olmuştur (Grafik 7). Güçlü makine ve teçhizat yatırımlarından destek bulan toplam
yatırımlar inşaat yatırımlarının zayıf seyrine rağmen büyümeye pozitif katkı sağlamıştır.
Ekonomideki ivmelenme 2021 yılının ilk çeyreğinde devam etmiş ve bu dönemde yıllık yüzde
7,2 büyüme kaydedilmiştir.

Bir önceki çeyreğe göre % değişim

Toplam Yurtiçi Talep*

Bir önceki yılın aynı dönemine göre % değişim
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Grafik 7: GSYH Büyümesine Katkılar (% puan)

Grafik 6: GSYH (%)

Net Dış Talep

(*) Stok dahil
Kaynak: TÜİK

2021 yılının ikinci çeyreğinde büyüme, güçlü iç ve dış talebin yanı sıra 2020 yılının
aynı dönemindeki düşük bazın etkisiyle reel olarak yüzde 21,7 gerçekleşmiştir. Bu
dönemde toplam yurt içi talebin (stok dahil) büyümeye katkısı 14,8 puan seviyesinde
gerçekleşirken net dış talebin katkısı ise 2019 yılının ilk çeyreğinden bu yana en yüksek seviyesi
olan 6,9 puana ulaşmıştır. İç talebin kompozisyonuna bakıldığında özel tüketim ile yatırımların
büyümeye katkısı sırasıyla 13,8 puan ve 5,4 puan iken kamu tüketiminin katkısı 0,7 puan ile
sınırlı olmuştur. Anılan dönemde makine-teçhizat yatırımları yıllık bazda yüzde 35,2 güçlü artış
kaydetmiş ve 2019 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren 7 çeyrek üst üste pozitif büyümüştür.
İnşaat yatırımları ise düşük baz etkisiyle yüzde 12,2 büyümüştür. Üretim tarafında ise sanayi
ve hizmetler sektörlerinin büyümeye katkısı sırasıyla 7,5 puan ve 12,9 puan olurken tarım ve
inşaat sektörlerinin katkısı sırasıyla 0,1 puan ve 0,2 puan olmuştur.
6
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Öncü göstergeler ekonomide büyüme eğiliminin üçüncü çeyrekte de sürdüğüne
işaret etmektedir. Temmuz ayında yıllık bazda yüzde 8,7 artış kaydeden sanayi üretim
endeksi, mevsimsel düzeltilmiş olarak bir önceki aya göre yüzde 4,2 gerilemiştir. Bu gerilemede
resmi tatiller etkili olmakla birlikte, yüzde 5 daralan imalat sanayi üretimi belirleyici olmuştur.
Buna karşın mevsimsel düzeltilmiş kapasite kullanım oranı yılın üçüncü çeyreğinde ikinci
çeyreğe göre 1,1 puan artarak Eylül ayında 77,8 seviyesinde gerçekleşmiştir. İmalat Sanayi
Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) 2021 yılı Temmuz-Ağustos döneminde ikinci çeyreğe
göre 3,7 puan artarak Ağustos ayında 54,1 seviyesine yükselmiş ve son 7 ayın en yüksek
seviyesine ulaşmıştır (Grafik 8). Güçlü dış talep yılın ikinci yarısında da üretimi desteklemeye
devam etmektedir.
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Grafik 9: Beyaz Eşya ve Otomobil Satışları (3
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Grafik 8: Üretim Göstergeleri

Beyaz Eşya
Otomobil (sağ eksen)

Sanayi Üretim Endeksi (md, sağ eksen)

Kaynak: TÜİK, İSO-Markit, TÜRKBESD, ODD

Dayanıklı tüketim malı talebi yılın ikinci yarısında hız kesmektedir (Grafik 9).
Temmuz-Ağustos döneminde dayanıklı tüketim mallarından otomobil satışları bir önceki yılın
aynı dönemine göre yüzde 28,8, beyaz eşya satışları ise yüzde 20,8 daralmıştır. Tüketici güven
endeksi yılın üçüncü çeyreğinde ikinci çeyreğe göre 0,6 puan gerilemiş ve tüketici kredilerinde
yavaşlama eğilimi devam etmiştir.
2021 yılı üçüncü çeyreğinde güçlü ihracatın desteklediği sanayi üretiminin, salgının
etkilerinin azalmasıyla iyileşen hizmetler sektörünün ve ılımlı artış eğilimindeki iç talebin de
katkısıyla ekonomik aktivitenin olumlu görünümünü sürdürmesi beklenmektedir. Yılın kalan
döneminde para ve maliye politikalarındaki ihtiyatlı ve kararlı duruşun sürdürülebilir ve dengeli
büyüme eğilimini desteklemeye devam edeceği öngörülmektedir. 2021 yılı reel GSYH
büyümesinin yüzde 9 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

7
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Dış talebin büyümeye önemli ölçüde pozitif katkı sağlaması beklenen 2021 yılında,
büyüme kompozisyonunun dengeli bir görünüm arz etmesi öngörülmektedir. Aşılama
sürecindeki olumlu seyrin ve turizmdeki kısmi normalleşmenin önümüzdeki dönemde
hizmetler sektörünü ve ekonomik aktiviteyi olumlu etkilemesi beklenirken yeni varyantlar
nedeniyle oluşabilecek riskler ise ekonomik aktiviteyi baskılayabilecektir.
İstihdam
Kovid-19 salgını nedeni ile 2020 yılında istihdam kayıpları yaşanırken 2021 yılında
ekonomik aktivitedeki canlanma ile beraber işgücü piyasası olumlu bir görünüm
sergilemektedir. 2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde istihdam 1 milyon 659 bin kişi artmıştır.
Salgından en fazla etkilenen hizmetler sektörü istihdamı, 454 bin kişi Temmuz ayında olmak
üzere, bu dönemde 1 milyon 394 bin kişi artış ile güçlü toparlanma sergileyerek tarihi yüksek
seviyeye ulaşmıştır. Sanayi sektörü istihdamı ise aylar itibarıyla dalgalı bir seyir izlemiş olup
Temmuz ayında yaşanan 287 bin istihdam kaybı nedeniyle yılın ilk yedi ayındaki istihdam artışı
87 bin seviyesinde gerçekleşmiştir. Anılan dönemde istihdam artışı tarım sektöründe 125 bin
kişi, inşaat sektöründe ise 53 bin kişi olmuştur. 2021 yılı Temmuz ayı itibarıyla mevsimsel
düzeltilmiş istihdam oranı yüzde 45,1 seviyesine yükselirken mevsimsel düzeltilmiş işsizlik
oranı yüzde 12 seviyesinde gerçekleşmiştir (Grafik 10).
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Grafik 11: İşgücü Piyasası Tamamlayıcı
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Grafik 10: İşgücü Piyasası Gelişmeleri
(mevsimsel düzeltilmiş)
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Kaynak: TÜİK

Salgın sonrası zirve seviyeye ulaşan atıl işgücü oranı, 2021 yılı Temmuz ayında bir
miktar yükselmekle birlikte,

bu yılın başından beri önemli gerileme kaydetmiştir.

Ekonomideki toparlanmanın sürmesi potansiyel işgücünün yeniden işgücüne katılımını
desteklemektedir (Grafik 11).
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2020 yıl sonunda yüzde 13,2 seviyesinde gerçekleşen işsizlik oranının, ekonomik
aktivitedeki kuvvetli seyrin de etkisiyle 2021 yılında yüzde 12,6’ya düşeceği öngörülmektedir.

Cari İşlemler Dengesi
Kovid-19 salgınının etkisiyle zayıf seyreden mal ihracatı ve turizm gelirleri ile özellikle
altın talebi kaynaklı güçlü ithalat nedeniyle cari işlemler dengesi 2020 yılında olumsuz
etkilenmiş, yıl genelinde 37,3 milyar dolar cari işlemler açığı verilmiştir (Grafik 12).
Grafik 12: Cari İşlemler Dengesi Gelişmeleri
(yıllıklandırılmış, milyar dolar)

Grafik
13:
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2021 yılında mal ihracatı hem bölgesel hem de sektörel düzeyde güçlü artış
sergilemektedir. Küresel imalat sanayi faaliyetlerindeki olumlu görünümün etkisiyle artan dış
talep başta en büyük ihracat pazarımız olan AB ülkeleri olmak üzere diğer ülke ve bölgelere
yapılan mal ihracatını da olumlu etkilemiştir. Ağustos ayı itibarıyla yıllıklandırılmış mal
ihracatı 207,5 milyar dolara ulaşmıştır. 2021 yılında altın ithalatındaki yavaşlamaya rağmen
güçlü iç talep ve artan küresel emtia fiyatları sonucu Temmuz ayı itibarıyla yıllıklandırılmış
mal ithalatı 254,1 milyar dolar olmuş böylece dış ticaret açığı 46,6 milyar dolar olarak
gerçekleşmiştir (Grafik 13).
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Grafik 14: Hizmetler Dengesi Gelişmeleri
(yıllıklandırılmış, milyar dolar)

Grafik 15: Cari İşlemler Dengesi ve Finansmanı
(yıllıklandırılmış, milyar dolar)
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2021 yılı ikinci çeyreğinde küresel düzeyde artış eğilimi sergileyen Kovid-19 vaka
sayıları nedeniyle yabancı ziyaretçi sayısındaki zayıf seyir seyahat gelirlerindeki toparlanmayı
sınırlamıştır. Net seyahat gelirleri 2021 yılı Temmuz ayı itibarıyla yıllıklandırılmış olarak 12,2
milyar dolar seviyesindedir. Diğer taraftan, hizmetler dengesinin önemli diğer bir kalemi olan
taşımacılık gelirlerinde yılın başından bu yana gözlenen artış eğilimi devam etmektedir (Grafik
14).
Emtia fiyatlarındaki yükselişe rağmen, mal ihracatının güçlü seyri, kredilerdeki ılımlı
seyir, altın ithalatındaki belirgin gerileme ve turizm gelirlerindeki kısmi toparlanma özellikle
2021 yılı ikinci çeyreğinde cari işlemler dengesindeki iyileşmeyi hızlandırmıştır. 2021 yılı
Temmuz ayı itibarıyla yıllıklandırılmış cari işlemler açığı 27,8 milyar dolar seviyesindedir. Cari
işlemler açığının finansmanına yıllıklandırılmış olarak doğrudan yatırımlar 5,6 milyar dolar,
portföy yatırımları 9,2 milyar dolar ve diğer yatırımlar 15,6 milyar dolarlık net katkı yapmıştır
(Grafik 15).
2021 yılı genelinde mal ihracatının önemli artış kaydederek 211 milyar dolar ile
tarihi yüksek seviyeye ulaşması beklenmektedir. Aşılama faaliyetlerindeki olumlu seyir,
turizm gelirlerindeki toparlanma ve küresel büyümedeki artışa paralel olarak artan dış talep cari
işlemler dengesini olumlu yönde etkileyecek unsurlar olurken küresel emtia fiyatlarındaki
yüksek seyir cari işlemler dengesi üzerinde baskı oluşturmaktadır. Bu gelişmelerin etkisiyle yıl
sonunda cari işlemler açığının GSYH’ye oranının yüzde 2,6 olacağı öngörülmekte olup cari
açıktaki düşüşün dış finansman ihtiyacına ilişkin baskıları hafifletmesi beklenmektedir.
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Enflasyon
2021 yılının ilk yarısında enflasyonist baskılar artmıştır. Bu gelişmede, gıda ve
temel mal fiyatlarındaki artışların yanı sıra, başta petrol olmak üzere küresel emtia
fiyatlarındaki yüksek seyir ve enflasyon beklentilerindeki artış etkili olmuştur. Bununla birlikte
Mayıs ayının ikinci yarısından itibaren kademeli olarak ekonominin yeniden açılması da
özellikle hizmetler kaynaklı olarak enflasyon üzerinde baskı yaratmıştır (Grafik 17). Böylece
yıllık tüketici enflasyonu 2021 yılı Ağustos ayında yüzde 19,25 seviyesine yükselmiştir (Grafik
16).
Türk Lirasındaki değer kaybının birikimli etkileri, uluslararası koşullara bağlı girdi
maliyetlerindeki artışlar ve arz kısıtları üretici fiyatlarının yüksek seyretmesinde belirleyici
olmaktadır. Üretici enflasyonu 2021 yılı Ağustos ayında yüzde 45,52 seviyesinde
gerçekleşmiştir. Diğer yandan, üretici enflasyonu ile tüketici enflasyonu arasındaki makasın
açıldığı gözlemlenmektedir. Bu durum tüketici enflasyonu üzerinde risk oluşturmayı
sürdürmektedir.
Grafik 16: TÜFE ve Yİ-ÜFE (yıllık % değişim)

Grafik 17: Enflasyon (yıllık % değişim)
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Kaynak: TÜİK

Maliye politikaları kanalıyla, enflasyonla mücadele kapsamında önemli adımlar
atılmıştır (bkz. Kutu 1). Yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamalarının yanı sıra salgın
kaynaklı etkileri azaltmak amacıyla belirli hizmet sektörlerine yönelik uygulanan KDV
indirimleri enflasyonu azaltıcı rol oynamıştır. Yapılan indirim ve fiyat ayarlamaları sonucunda
102,6 milyar TL’lik kamu gelirinden vazgeçilmiştir (Grafik 18).
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Grafik 18: Maliye Politikasıyla Vazgeçilen Kamu Geliri (milyar TL)
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Kaynak: HMB Hesaplamaları

Tüm bu gelişmeler çerçevesinde 2021 yıl sonunda enflasyonun Orta Vadeli
Programda öngörüldüğü üzere yüzde 16,2 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Ekonomi
Reform Programı kapsamında fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesine ve sürdürülmesine
katkı sağlaması amacıyla Fiyat İstikrarı Komitesi kurulmasına yönelik çalışmalar
tamamlanmıştır. Komite, enflasyon ile mücadelede arz kaynaklı fiyat artışlarına yönelik yapısal
tedbirlerin oluşturulması kapsamında politika koordinasyonu sağlamaya odaklanacaktır.
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Kutu 1: Enflasyonla Mücadele Kapsamında Alınan Vergi Tedbirleri
Para ve maliye politikası eşgüdümünün sürekli ve sistematik bir yapıya dönüşmesi ve
kalıcı fiyat istikrarının sağlanması amacıyla; yönetilen/yönlendirilen fiyatlarda, enflasyon
üzerindeki etkileri sınırlı olacak şekilde gerekli tedbirler alınmıştır. Bununla birlikte, gelir
politikaları da enflasyonla mücadeleye destek olacak şekilde uygulanmaktadır. Bu kapsamda,


Eşel-mobil sistemi uygulaması sonucunda sadece 2021 yılı için toplamda 46 milyar
TL’lik KDV ve ÖTV gelirinden feragat edilmektedir. Eşel-mobil sisteminin OcakAğustos 2021 döneminde enflasyona etkisi -1,42 puan doğrudan, -1,06 puan ise
dolaylı olmak üzere toplamda -2,48 puan olarak hesaplanmaktadır.



Salgınla mücadele kapsamında belirli sektörlerde geçici vergi indirimleri yapılması
fiyat düzeyini de aşağı yönlü etkilemiştir. Bu düzenlemelerle 2021 yılının ilk dokuz
ayı için toplam 25,2 milyar TL vergi gelirinden vazgeçilmiş olacaktır. Ayrıca işyeri
kiraları üzerindeki gelir vergisi stopaj oranının yüzde 20'den yüzde 10'a indirilmesi
ile 3,6 milyar TL gelir kaybı oluşmuştur.



Tütün mamüllerinde uygulanan ÖTV nispi vergi oranı yüzde 67’den yüzde 63’e
indirilmiş, tütün mamüllerinde yılın birinci ve ikinci yarısı için alkollü içkilerde ise
yılın ikinci yarısı için maktu vergi tutarları artırılmamıştır. Bu uygulamalar ile 2021
yılı için sigarada 8,8 milyar TL, alkollü içeceklerde 2 milyar TL KDV ve ÖTV
nedeniyle gelir kaybı hesaplanmaktadır.



Motorlu araçlarda ÖTV matrah eşiklerinin güncellenmesi ile otomotiv sektöründe
fiyatların aşağı yönlü etkilenmesi beklenmektedir. Bu düzenleme ile yılın kalanında
yaklaşık 340 milyon TL gelir kaybı oluşacağı tahmin edilmektedir.



TL cinsinden yatırımların teşvik edilmesi amacıyla Türk Lirası cinsi ürünlere yönelik
gelir vergisi tevkifat oranlarında indirim yapılarak enflasyonla mücadeleye dolaylı
yoldan destek verilmiştir. Bu düzenleme ile 2021 yılının ilk dokuz ayı için 17 milyar
TL gelirden vazgeçilmiş olacaktır.
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Bankacılık Sektörü
Sektöre yönelik sağlanan düzenleme esnekliklerinin de katkısıyla bankalar finansal
aracılık faaliyetlerini etkin biçimde yerine getirmeye devam etmektedir. Toplam kredi
büyümesi yıllık bazda ılımlı seyrini sürdürürken kredi türleri özelinde dengelenmenin
genele yayılmadığı görülmüştür. Nisan ayında özellikle tüketici kredilerinde başlayan
ivmelenme eğilimi karşısında Haziran ayı sonunda taşıt kredisi ve bireysel kredi kartlarına
yönelik ilave makro ihtiyati tedbirler hayata geçirilmiştir. 2021 yılı Ağustos ayı itibarıyla kur
etkisinden arındırılmış toplam kredilerin yıllık büyümesi yüzde 7,7 seviyesinde gerçekleşmiştir
(Grafik 19).
Ekonomi Reform Programı kapsamında yer alan eylemlerin hayata geçirilmesi amacıyla
Hazine destekli kefalet paketlerine ilişkin çalışmalar kapsamında 23 milyar TL tutarında kefalet
hacmi oluşturulmaktadır. Selektif bir yaklaşımla oluşturulan paketler çerçevesinde ilave
istihdama katkı sunacak mikro ve küçük işletmeler, imalata dayalı ithal ikamesi niteliğinde
üretim yapan yatırım teşvik belgesi sahibi firmalar ve Yerli Malı Belgesi olan soğuk hava
üniteleri ve araç üstü frigorifik kasa yatırımı yapan firmaların desteklenmesi amaçlanmaktadır
(bkz. Kutu 3).
Grafik 19: Kredi Hacmi (yıllık % değişim)

Grafik 20: Sermaye Yeterlilik Oranı (%)
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Bankacılık sektörü güçlü sermaye yapısını ve aktif kalitesini korumayı
sürdürmüştür. 2021 yılı Temmuz ayı itibarıyla sektörün sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 17,4
ile hedef oran ve yasal asgari oranın oldukça üzerinde gerçekleşirken (Grafik 20) tahsili
gecikmiş alacak (TGA) oranı ise BDDK’nın sınıflandırmaya getirdiği esnekliklerin de
katkısıyla yüzde 3,7 ile oldukça düşük bir seviyededir (Grafik 21).
Grafik 21: TGA Oranı (%)

Grafik 22: Sektörel TGA Oranları (%)
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Bankacılık sektörü genel TGA oranı düşük seyrini sürdürse de sektörel bazda
riskler belirli alanlarda yoğunlaşmaktadır. İnşaat ve enerji sektörlerinde TGA oranları
sırasıyla yüzde 8,5 ve yüzde 5,4 seviyelerinde gerçekleşirken salgından en çok etkilenen turizm
sektöründe bu oran yüzde 4,6 seviyesindedir (Grafik 22). Sektörel kredi dağılımı ve sorunlu
krediler yakından izlenmekle birlikte bankaların istikrarlı biçimde sürdürdüğü ihtiyatlı
yaklaşımları bu alandaki risklerin iyi yönetilmesine olanak sağlamaktadır.
Salgının oluşturduğu elverişsiz koşulları da dikkate alarak bankalara aktif kalitelerinin
korunmasına ilişkin hareket alanı açabilmek için Temmuz 2021’de biten borç yapılandırılması
düzenlemesi 2 yıl uzatılmıştır.
Ekonomi Reform Programında, finansal sektörü güçlendirmek için belirlenen
politika adımları çerçevesinde önemli mesafe kat edilmiştir. Bu kapsamda kredi yaşam
döngüsü projesine yönelik yasal mevzuat düzenlemeleri tamamlanmıştır. Varlık yönetim
şirketlerinin Finansal Kurumlar Birliği’ne üye olabilmeleri sağlanmıştır. Kurumsal
kapasitelerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar ise devam etmektedir. Yakın izlemedeki
kredilere yönelik olarak bankacılık sektöründe operasyonel yeniden yapılandırma ve firma
rehabilitasyon fonksiyonları oluşturulmasına yönelik yasal altyapı çalışmaları tamamlanmıştır.
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Kutu 2: Ekonomi Reformları Eylem Planı Gelişmeleri
2021 yılı Mart ayında yayımlanan Ekonomi Reformları Eylem Planı 1 kapsamında 154 adet eylem
takip edilmektedir. Haziran ayı sonu itibarıyla tamamlanması planlanan 35 eylemden, 31’i hayata geçirilmiş 4
eylemin ise teknik ve mevzuat çalışması tamamlanmıştır. Eylül ayı sonuna takvimlendirilmiş 13 eylemden 4’ü,
Aralık ayı sonuna takvimlendirilmiş 75 eylemden 5’i şimdiden uygulanmaya başlamıştır. 2021 yıl sonu
itibarıyla da programdaki eylemlerin yüzde 80'ini oluşturan 123 eylemin hayata geçirilmesi planlanmıştır .
2021 yılı Haziran Ayı Olarak Takvimlendirilmiş Eylemlerden Hayata Geçirilenler

Mali Disiplin

İstihdam

Cari Denge

Fiyat
İstikrarı

Finansal
Piyasalar

Kurumsal
Yönetişim

Orta Vadeli Program ve
Orta Vadeli Mali Planı tek
bir belge haline
getirilmiştir.
İlave istihdam sağlayan
mikro ve küçük ölçekli
işletmelerimize KGF
kefaleti ile düşük
maliyetli finansmana
erişim imkânı sağlanması
yönünde hazırlıklar
tamamlanmıştır.
KOBİ’lerin finansmana
erişimi
kolaylaştırılmakta ve dış
pazarlara açılması
desteklenmektedir.

Fiyat İstikrarı Komitesi
oluşturulmuştur.

Finansal İstikrar
Komitesi kurulmuştur.

Ekonomi Koordinasyon
Kurulu kurulmuştur.

Kamu Maliyesi Raporu
yayımlanmıştır.

Kamu harcamalarına katı
sınırlamalar getirilmiştir.

Nakdi Ücret Desteğinden
faydalanıp çalışanını tekrar
istihdama dahil eden
işverenler şartları taşımaları
durumunda İlave İstihdama
Finansman Desteğine dahil
edilmişlerdir.

Kadınların ve gençlerin
istihdamını desteklemek için
yatırım teşviklerindeki sosyal
güvenlik prim desteği
süreleri artırılmıştır.

İmalata dayalı ve ihracatı
önceleyen yatırımlara KGF
teminatı ile 5. ve 6.
bölgelerde uzun vadeli kredi
desteği sağlama yönünde
adımlar tamamlanmıştır.

İhracat potansiyeli yüksek
olan KOBİ’lerin dış pazarlara
açılmaları daha ileri seviyede
teşvik edilmektedir.

Gıda israfını azaltmak
amacıyla üretim, lojistik ve
perakende sektörüne yönelik
yönlendirici rehber
dokümanlar hazırlanmıştır.

Finansal tüketicinin
korunması, piyasa bütünlüğü
ve rekabetin güçlendirilmesine
yönelik gözetim
mekanizmasını
oluşturulmuştur.

TÜİK ilişkili kuruluş haline
getirilerek kurumsal yapısının
güçlendirilmesi sağlanmıştır.

Gıda enflasyonu açısından
önemli olan sebze ve meyve
zayiatının azaltılması için
soğuk hava üniteleri ile frigo
kamyonlara destek verilerek
soğuk zincir oluşturulması
sağlanmıştır.
Proje finansmanı fonu ve
projeye dayalı menkul
kıymetlere ilişkin gerekli
düzenlemeler yapılarak, kamu
hizmeti niteliği taşıyan,
altyapı, ulaşım, enerji,
haberleşme, sağlık vb.
alanlardaki projelerin finanse
edilmesi ve bunlara
vatandaşların iştirak
edebilmesi sağlanmıştır.
Ticaret sicili hizmetlerinde ve
şirket işlemlerinde
dijitalleşmesi yönünde ilk
adım Sirküler Tipi Yönetim
Kurulu Kararı Uygulaması
ile atılmıştır2.

Kamu personeline dair iş
ve işlemlerin tek bir idare
tarafından yürütülmesi
sağlanmıştır.

200’den fazla kurumun
hesapları Tek Hazine
Kurumlar Hesabı’na
aktarılmıştır.

Elektrik enerjisi depolama
tesislerinin kurulmasına
yönelik yasal altyapıyı
tamamlanmıştır.

18 yaşından küçüklerin
Bireysel Emeklilik Sistemi
(BES)’ne dâhil
olabilmesine imkân
sağlanmıştır. BES dışında
özel emeklilik hizmeti
veren kuruluşlar nezdindeki
birikimlerin, cazip
imkânlarla BES’e
aktarımına imkân
sağlanmıştır.

Kartlı ödeme sistemleri
alanında ülkemizin markası
olan TROY’un ayrı bir şirket
çatısı altında yapılandırılması
için altyapı çalışmaları
tamamlanmıştır.

2021 yılı Eylül ve Aralık Ayı Olarak Takvimlendirilmiş Eylemlerden Hayata Geçirilenler

İstihdam

Fiyat
İstikrarı

Cari Denge

Geleceğin mesleklerinde
yeni iş olanaklarını
oluşturmaya katkı
sağlayacak geçiş
destekleri devreye
alınacaktır4.
Tarlada ve hallerde kalan
ürünler Dijital Tarım
Pazarı (DİTAP)’ına
açılacak özel bölümde
alıcılarla
buluşturulmaktadır3.
KOBİ’lerin Devlet
Destekli Alacak
Sigortası Sistemi ile
güvence altına alınan
alacaklarının bankalar
nezdinde teminat olarak
kabul edilmesi
sağlanmıştır4.

Yeşil üretim için gerekli
teknolojilerin geliştirilmesi ve
yaygınlaştırılması amacıyla
Ar-Ge çalışmalarını
desteklemeye başlanmıştır4.

Yaşama imkânı olmayan
donuk alacakların Varlık
Ödemeler alanında faaliyet
Yakın izlemedeki kredilere
Yönetim Şirketlerine satışı, gösteren Fintek kuruluşlarının
yönelik operasyonel yeniden
aktiften silinmesi gibi
Merkez Bankası’nca işletilen
Kredi Yaşam Döngüsü
Finansal
Projesi hayata
yapılandırma ve firma
yöntemlerle bilanço dışına
ödeme sistemlerine ve
Piyasalar
geçirilmiştir3.
rehabilitasyon fonksiyonları
çıkarılması için gerekli
kamusal nitelikteki
3
oluşturulmuştur .
teşvik ve tedbir
veritabanlarına erişimi
mekanizmaları
sağlanmıştır4.
oluşturulmaktadır4.
(1) 12 Mart 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan Ekonomi Reformları Programı’nı açıklamış, detaylı takvim Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanmıştır
(https://www.hmb.gov.tr/ekonomi-reformlari-eylem-plani).
(2) Eylem dört fazdan oluşmaktadır. Haziran ayına takvimlendirilmiş ilk fazı tamamlanmıştır.
(3) 2021 yılı Eylül ayı sonu olarak takvimlendirilmiş eylem
(4) 2021 yılı Aralık ayı sonu olarak takvimlendirilmiş eylem
Emeklilik yatırım fonlarının
Türkiye Elektronik Fon
Dağıtım Platformu’nda işlem
görmesi sağlanarak
vatandaşlarımız bireysel
sistemindeki bütün fonları alıp
satabilmesine olanak
sağlanmıştır3.
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1.3. Kamu Maliyesi Gelişmeleri
Salgının sosyal ve ekonomik etkilerine karşı verilen mücadelede, ülkemizin de dahil
olduğu birçok ülke teşvik ve destek mekanizmalarını kullanmaya devam etmektedir. Bunun
neticesinde ülkelerin bütçe açıklarında 2020 yılında bir önceki yıla göre önemli düzeylerde artış
görülmüştür. Ancak 2021 yılının ilk yarısında ekonomik aktivitede görülen canlanma
neticesinde vergi gelirlerinde yaşanan yüksek artışa ve kamu harcamalarında yaşanan sınırlı
artışa bağlı olarak bir önceki yılın aynı dönemine göre Merkezi Yönetim Bütçe dengesinde
ciddi bir iyileşme görülmüştür (bkz. Tablo:3).
Bu kapsamda 2021 yılında da salgınla mücadeleye yönelik destek ve harcamalar,
enflasyon gerçekleşmesine bağlı ilave maliyetler ve enflasyonla mücadeleye yönelik olarak
eşel-mobil1 ve benzeri uygulamalar kapsamındaki gelir kayıpları ve ilave harcamalar bütçe
açığı üzerinde yukarı yönlü baskılar oluşturmaktadır (bkz. Kutu 5).
Bu çerçevede, hem bütçe üzerindeki ilave maliyetler ve riskler hem de mali disiplinin
kararlılıkla devam ettirilmesi politikası dikkate alınarak bütçe açığını azaltacak tedbirlerin
uygulanmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda, 2021 yılı bütçe açığı/GSYH hedefi yüzde
4,3’ten yüzde 3,5’e güncellenmiştir. Bununla birlikte, bütçede oluşturulacak mali alan
gerekmesi durumunda salgın kaynaklı ilave harcama ihtiyaçlarını karşılamak üzere
kullanılacaktır. Salgınla mücadelede devreye alınan ve alınması muhtemel maliye
politikaları; seçici, odaklı ve geçici bir nitelik arz edecek olup orta vadeli kamu maliyesi
dengeleri üzerinde sapmaya izin verilmeyecektir.
Uygulamaya konulan ve süreçleri devam eden Ekonomi Reform Programı
Eylemleri ve uygulanacak kalıcı tedbirlerle;
•

Para politikası ile maliye politikasının uyumunu daha da güçlendirmek,

•

Mali disiplini kararlılıkla devam ettirmek,

•

Tek seferlik gelir artışları yerine kalıcı gelir kaynaklarına odaklanmak,

•

Vergiye gönüllü uyumu artırmak,

•

Yatırımcı dostu ve öngörülebilirliği artırıcı maliye politikaları uygulamak,

•

Kamu maliyesinde şeffaflık ve hesap verebilirliği artırmak

1
Tüketicinin kullandığı petrol ürünlerinde (motorin, benzin, LPG) uluslararası fiyatlar ve döviz kuru değişiminden
kaynaklı maliyet artışının bu ürünlerin özel tüketim vergisinden karşılanmasını ve pompa fiyatlarının sabit kalmasını sağlayan
sistemdir.

17

Kamu Maliyesi Raporu 2021-II | Eylül 2021
maliye politikasının öncelikleri arasında yer almaktadır. Söz konusu reform ve tedbirlerin
hayata geçirilmesi kararlılıkla takip edilmekte olup risklere karşı daha güçlü bir kamu
maliyesi yapısı oluşturulması sağlanacaktır.
Kutu 3: Ekonomi Reform Programı Kapsamında Hazine Destekli Kredi Garanti
Paketlerine İlişkin Çalışmalar
Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerinin sınırlanması amacıyla Ekonomi Reform
Programında da yer alan Hazine destekli kredi garanti sistemi kapsamındaki destek paketi çalışmaları
devam etmektedir. Bu çerçevede;


Uzun vadeli yatırımlara finansman desteği sağlamak amacıyla, 10 milyar TL’lik kefalet
limitini haiz İmalata Dayalı İthal İkamesi Destek Paketi kapsamında Hazine destekli Kredi
Garanti Fonu (KGF) teminatı ile 5. ve 6. bölgelerde imalata dayalı, ithal ikamesi ve ihracatı
önceleyen yatırımlara uzun vadeli kredi desteği sağlanacaktır. Bu destek paketi, Hazine ve
Maliye Bakanlığının kefalet desteği ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı faiz/kâr payı desteğini
içermektedir. Söz konusu pakette, işletmelere asgari 6 ay, azami 24 ay ödemesiz dönem
olmak üzere azami 120 ay vadeli yatırım kredisi kullandırılacaktır.



İlave istihdam sağlanmasına destek olunması amacıyla, 10 milyar TL’lik kefalet limitini haiz
İlave İstihdam Destek Paketi ile mikro ve küçük ölçekli işletmelerden likidite sıkıntısı
çekenlere yönelik istihdama kattıkları her bir ilave kişi için Hazine destekli KGF kefaletiyle
100 bin TL’lik krediye erişim imkânı sağlanacaktır. Bu destek paketi, Hazine ve Maliye
Bakanlığının kefalet desteği ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının faiz/kar payı
desteğini içermektedir. Ayrıca, Nakdi Ücret Desteğinden faydalanıp, çalışanını tekrar
istihdama

dahil

eden

işverenler

de

şartları

taşımaları

durumunda

destekten

faydalanabilecektir. Söz konusu pakette, işletmelere asgari 6 ay ödemesiz dönem olmak üzere
azami 24 ay vadeli 500 bin TL’ye kadar kredi kullandırılacaktır.


3 milyar TL’lik kefalet limitini haiz Soğuk Zincir Destek Paketi ile soğuk hava ünitesi ve araç
üstü frigorifik kasa yatırımı yapan KOBİ’lerin yatırımlarına finansman desteği sağlanacaktır.
Bu destek paketi, Hazine ve Maliye Bakanlığı kefalet desteği ile Küçük ve Orta Ölçekli
İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) faiz/kâr payı desteğini
içermekte olup paket kapsamında işletmelere azami 6 ay ödemesiz dönem olmak üzere azami
36 ay vadeli kredi kullandırılacaktır.
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2. MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE TAHMİNLERİ
2021 yılı merkezi yönetim Bütçe Kanununda bütçe gelirleri 1.101,1 milyar TL, bütçe
giderleri 1.346,1 milyar TL ve bütçe açığı 245,0 milyar TL olarak öngörülmüştür. Ancak, salgın
koşulları, makroekonomik gelişmeler ve uygulanan/uygulanması planlanan tedbirler dikkate
alındığında yıl sonunda bütçe gelirlerinin 1.276,3 milyar TL, bütçe giderlerinin 1.506,3 milyar
TL ve bütçe açığının 230,0 milyar TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir (Grafik 23).

2021 Bütçe

179,5

179,5

1.326,7

1.166,6

Faiz Hariç
Harcama

Faiz Harcamaları

Yıl Sonu Tahmini

50,4

65,5

1.506,3

1.346,1

218,4

178,4

MYB
MYB Açığı
Harcamaları
2021 Bütçe

MYB Harcamaları

Yıl Sonu Tahmini

230,0

1.506,3

1.346,1

1.276,3

1.101,1

2021 Bütçe

MYB
Gelirleri

Vergi Dışı
Gelirler

Vergi Gelirleri

245,0

MYB Gelirleri

1.057,9

922,7

1.101,1

1.276,3

Grafik 23: MYB Büyüklükleri (milyar TL)

MYB Faiz
Dışı Açık

Yıl Sonu Tahmini

Kaynak: HMB

2021 yılı merkezi yönetim bütçe gelirlerinin, Bütçe Kanununda öngörülen tutarın
(1.101,1 milyar TL) yüzde 15,9 üzerinde 1.276,3 milyar TL seviyesinde gerçekleşeceği tahmin
edilmektedir. Bu kapsamda, Bütçe Kanununa göre yaklaşık 175,1 milyar TL ilave gelir
öngörülmektedir.
Bu çerçevede;


2021 yılı makro parametrelerdeki değişim2, gerçekleşme eğilimi ve vergi
dinamiklerinin etkisi ile 108,0 milyar TL,



7256 ve 7326 sayılı Kanunlar3 kapsamında 2021 yılında 39,4 milyar TL (2021 yılında
Ağustos ayı itibarıyla 24,3 milyar TL tahsilat yapılmıştır),

Orta Vadeli Programda (2021-23) belirlenen büyüme, enflasyon, dış ticaret ve istihdam gibi temel makro
göstergelerdeki gerçekleşmelerin ve değişen beklentilerin etkisini ifade etmektedir.
3 11.11.2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ve 09.06.2021 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren
“Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun”
2

19

Kamu Maliyesi Raporu 2021-II | Eylül 2021


Yürürlüğe giren ilave tedbirlerden 37,7 milyar TL (Tablo 2),



Vergi dışı gelirlerden 35,8 milyar TL,
ilave gelir beklenmektedir.
Yıl sonu tahmininde eşel mobil kaynaklı ÖTV gelir kaybı 39 milyar TL, KDV gelir

kaybı ise 7 milyar TL olarak dikkate alınmıştır. Ayrıca;


Salgınla mücadele kapsamında belirli sektörlerde geçici vergi indirimleri yapılması
sebebiyle 28,8 milyar TL (KDV oran indirimleri 25,2 milyar TL, işyeri kira stopajı
indirimi 3,6 milyar TL),



TL cinsinden yatırımların teşvik edilmesi amacıyla gelir vergisi tevkifat oranında
indirim yapılarak 17 milyar TL,
vergi gelirinden vazgeçilmiştir.

Tablo 2: Gelir Artırıcı Tedbirler (milyar TL)
Tedbir/Düzenleme
Kurumlar vergisi oranının 2021 yılı için yüzde 25 olarak uygulanması
KDV tevkifat uygulamasının kapsamının genişletilmesi
Yıllara sari inşaat işlerinde gelir vergisi tevkifat oranlarının artırılması
Finansman gider uygulamasının hayata geçirilmesi
Elektrikli araçların ÖTV oranlarında artış yapılması
Özel iletişim vergisi oranının yüzde 7,5’ten yüzde 10’a yükseltilmesi
Altın ithalatında uygulanan KKDF'ye ilişkin düzenleme
Toplam

Gelir Etkisi
18
9
2,5
4
0,6
1,6
2
37,7

Kaynak: HMB

2021 yıl sonu harcamalarının Bütçe Kanununda yer alan tutarın (1.346,1 milyar TL)
yüzde 11,9 üzerinde 1.506,3 milyar TL seviyesinde gerçekleşeceği öngörülmektedir. Bu
kapsamda başlangıç bütçesine kıyasla 160,1 milyar TL ilave harcama yapılması
planlanmaktadır.
Bu çerçevede;


Kovid-19 salgını kapsamında yapılması öngörülen ilave harcamalar nedeniyle 49,0
milyar TL,



Enflasyon gerçekleşmelerine bağlı olarak personel ve emekli aylıklarında yapılan artış
kapsamında 42,6 milyar TL,



İlave yatırımlar ile afet kaynaklı konut ve altyapı ihtiyaçları için sermaye giderleri ve
sermaye transferleri kapsamında 31,0 milyar TL,



Gelir tahminine bağlı olarak mahalli idareler ve fonlara aktarılacak paylardaki artış
kaynaklı 24,7 milyar TL,
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Demiryolu yatırımları kaynaklı finansman ihtiyacının karşılanması ile enerji sektöründe
faaliyet gösteren teşebbüslerde sermaye yapılarının güçlendirilmesi amacıyla 16,8
milyar TL,



İlave istihdam ve diğer zaruri ihtiyaçlar için 23,1 milyar TL

olmak üzere toplam 187,2 milyar TL ilave harcama öngörülmektedir. Bununla birlikte Sosyal
Güvenlik Kurumu prim yapılandırma ve uygulanacak tedbirlerin etkisiyle bütçe giderlerinde
27,1 milyar TL azalış tahmin edilmektedir.
Ekonomi Reform Programındaki harcama disiplini başlığı altında yer alan tedbirler
titizlikle hayata geçirilecektir. Bunun ilk adımı olarak kamu idarelerince alınabilecek taşıt
sayıları sınırlandırılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanlığınca yayımlanan Tasarruf Genelgesi
uyarınca kamu idarelerince hizmet alımı suretiyle kiralanan taşıt sayıları 2023 yılı sonuna kadar
yüzde 20 azaltılacaktır.
Temsil ve ağırlama giderleri, taşınmaz edinilmesi ve kiralanması, haberleşme giderleri,
personel giderleri, basın ve yayın giderleri, kırtasiye ve demirbaş alım giderleri, personel servis
giderleri gibi harcamaların daha verimli bir biçimde yapılması sağlanacaktır.
Ayrıca kamu harcamalarında tasarruf sağlayabilmek amacıyla 2019 yılında başlatılan
ve bu yıl genişletilen merkezi alım süreci etkin bir şekilde uygulanmaktadır. İlaç ve tedavi
harcamalarının azaltılması amacıyla geri ödeme listesinin hastalık grupları itibarıyla gözden
geçirilmesine ve kural setleri oluşturulmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir.
Tablo 3: Merkezi Yönetim Bütçe Tahminleri

1.028.446

1.101.146

2020 II.
Çeyrek
Sonu
Gerçekleşme
455.411

Vergi Gelirleri

833.251

922.744

335.948

496.940

1.057.913

47,0

Vergi Dışı Gelirler

195.195

178.402

119.463

133.881

218.354

61,3

1.203.737

1.346.139

564.862

663.360

1.506.283

44,0

1.069.775

1.166.596

493.605

572.490

1.326.741

43,2

133.962

179.542

71.257

90.870

179.542

50,6

-175.292

-244.993

-109.450

-32.539

-230.016

-41.329

-65.450

-38.193

58.331

-50.473

(milyon TL)
MYB Gelirleri

MYB Harcamaları
Faiz Hariç Harcama
Faiz Harcamaları
MYB Dengesi
MYB Faiz Dışı Denge

2020
Gerçekleşme

2021
Bütçe

*2021 İlk Yarı Gerçekleşme/Yıl sonu tahmin(OVP)
Kaynak: HMB
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2021 II.
Çeyrek
Sonu
Gerçekleşme
630.821

Yıl sonu
Tahmin/OVP

Gerçekleşme
Oranı (%) *

1.276.268

49,4
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3.

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GELİŞMELERİ
3.1. Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri
Gelir politikaları; küresel salgının ekonomik ve sosyal etkileri de dikkate alınarak,

yatırımları, katma değerli üretimi, ihracatı, yurt içi tasarrufları, istihdamı destekleyecek ve
ekonominin rekabet gücünü güçlendirecek şekilde yürütülmektedir. Vergi politikaları
tasarlanırken nüfusun en kırılgan kesimlerinin ihtiyaç ve talepleri öncelikli olarak dikkate
alınmaktadır.
Diğer taraftan uygulanan gelir politikalarıyla; öngörülebilirliğin geliştirilmesi, fiyat
istikrarına yönelik politikaların desteklenmesi, finansal derinliğin artırılması ile iş ve yatırım
ortamının iyileştirilmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.
Yılın ikinci çeyreğinde merkezi yönetim bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine
göre yüzde 38,5 artarak 630,8 milyar TL olarak gerçekleşmiştir (Tablo 4). Böylece yıl sonu
tahmininin yüzde 49,4’ü yılın ilk altı ayında gerçekleşmiş olup bu dönemdeki seyrin yıllık
tahminle uyumlu olduğu değerlendirilmektedir (Tablo 3).
Tablo 4: 2021 Yılı II. Çeyrek Sonu Merkezi Yönetim Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri
(milyon TL)
MYB Gelirleri
I-Vergi Gelirleri

2020
II. Çeyrek
Sonu
455.411

2021
II. Çeyrek
Sonu
630.821

Değişim
(milyon TL)

Değişim
(%)

175.410

38,5

335.948

496.940

160.992

47,9

Gelir Vergisi

67.714

94.003

26.288

38,8

Kurumlar Vergisi

49.301

69.546

20.246

41,1

7.908

9.501

1.593

20,1

Dahilde Alınan KDV

20.570

49.574

29.004

141,0

Özel Tüketim Vergisi

Motorlu Taşıtlar Vergisi

77.487

95.563

18.076

23,3

Petrol ve Doğalgaz Ürünleri

29.448

20.671

-8.777

-29,8

Motorlu Taşıtlar

11.103

31.225

20.122

181,2

Alkollü İçkiler
Tütün Mamülleri

5.846

8.001

2.155

36,9

26.462

28.751

2.288

8,6

466

764

297

63,8

Kolalı Gazozlar
Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallar

4.162

6.152

1.990

47,8

BSMV

11.756

14.205

2.449

20,8

Uluslararası Tic. Ve Muam. Al. Vergiler

74.170

125.398

51.228

69,1

Gümrük Vergileri

10.656

14.508

3.852

36,1

İthalde Alınan KDV

63.253

110.426

47.174

74,6

262

464

203

77,5

27.041

39.150

12.109

44,8

119.463

133.881

14.418

12,1

Diğer Dış Ticaret Gelirleri
Diğer Vergiler
II-Vergi Dışı Gelirler
Kaynak: HMB
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3.1.1.

Vergi Gelirleri

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde vergi gelirleri, bir önceki yılın aynı dönemine göre
yüzde 47,9 artarak 496,9 milyar TL, dış ticaret hariç vergi gelirleri ise yüzde 41,9 artışla 371,5
milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Başta ithalde ve dahilde alınan KDV olmak üzere, gelir
vergisi, kurumlar vergisi ve motorlu araçlar ÖTV’si gibi kalemlerde beklenenin üzerinde
meydana gelen gerçekleşmeler bu performansta etkili olmuştur. Bu dönemde vergi
gelirlerindeki yüzde 47,9’luk artışa en büyük katkıyı sağlayan ilk üç kalem sırasıyla; ithalde
alınan KDV, dahilde alınan KDV ve gelir vergisi olmuştur (Grafik 24).

Grafik 24: Vergi Gelirleri (milyon TL)
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Kaynak: HMB

Yılın ikinci çeyreğinde salgına karşı alınan kısıtlayıcı tedbirlere ve vergi teşviklerine
rağmen üretimin artması, talebin güçlü seyretmesi, e-ticaretin ve kartlı harcamaların artışı, gelir
artırıcı tedbirler ve yapılandırma gelirleri nedeniyle gelir performansı beklentilerin üzerinde
gerçekleşmiştir.
3.1.1.1 Gelir Vergisi: Gelir vergisi tahsilatı, Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın
aynı dönemine göre yüzde 38,8 artarak 94 milyar TL olarak gerçekleşmiştir (Grafik 25). Bu
dönemde gelir vergisi tevkifatı tahsilatı yüzde 38,9 artarak 85,3 milyar TL olmuştur.
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Yılın ilk yarısı itibarıyla ücretlerden yapılan kesinti tutarı yüzde 25,6 artarak 74,4 milyar
TL olarak gerçekleşmiştir. Bu artışta, ücret seviyesindeki yükseliş ve istihdam piyasasındaki
toparlanma süreci etkili olmuştur. Küresel salgın döneminde yılın ilk yarısında istihdama
yönelik yapılan destekler kayıtlı istihdamı desteklemiştir. Ayrıca yıllara sari inşaat işlerine
yönelik kesinti düzenlemesi de gelir vergisi tevkifat artışına katkı sağlamıştır4.
2021 yılının Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre mevduat
faizleri ve hacmindeki artışa rağmen TL mevduatlarda gelir vergisi tevkifat oranlarına ilişkin
indirimin 30 Eylül 2021 tarihine kadar uzatılması mevduat faizlerindeki gelir vergisi
kesintisinde azalmaya yol açmıştır. Bu kapsamda, ilk altı aylık dönemde yaklaşık 11,3 milyar
TL vergi harcaması oluşmuştur.
Ayrıca salgın nedeniyle belirli sektörlerde gelir vergisi tevkifat ödemelerinin altı ay
ertelenmesi ve yapılandırma gelirleri baz etkisi oluşturmuştur.
Grafik 25: Gelir Vergisi (Yıllık Değ., %)
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Grafik 26: Kurumlar Vergisi (Yıllık Değ., %)
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Kaynak: HMB

3.1.1.2 Kurumlar Vergisi: Kurumlar vergisi tahsilatı, ekonomik aktivitedeki güçlü
toparlanmaya ve başta imalat sektörü olmak üzere yüksek kârlılık oranlarına bağlı olarak OcakHaziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 41,1 artarak 69,5 milyar TL
olarak gerçekleşmiştir (Grafik 26). Bu artışta en önemli paya sahip olan kurumlar geçici vergisi
67,3 milyar TL tahsilat ile bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 40,7 artış göstermiştir.
Kurumlar geçici vergisindeki artışta; başta imalat sektörü ile toptan ve perakende ticaret
sektöründeki büyüme ve yüksek karlılıklar etkili olmuştur.

4

2021 yılı için 2,5 milyar TL gelir etkisi olacağı tahmin edilmektedir.

24

Kamu Maliyesi Raporu 2021-II | Eylül 2021
3.1.1.3 Motorlu Taşıtlar Vergisi: Motorlu taşıtlar vergisi bir önceki yılın aynı
dönemine göre yüzde 20,1 artarak 9,5 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu artışın
temel sebepleri; salgın ortamının bireysel otomobil talebini yükseltmesi, motorlu taşıtlar vergisi
tutarlarının yeniden değerleme oranında artırılması ve yapılandırma gelirleridir.
3.1.1.4 Dahilde Alınan KDV: Dahilde alınan KDV net tahsilatı 2021 yılı ilk yarısında
(Ocak-Haziran) yüzde 141 artarak 49,6 milyar TL olmuştur (Grafik 27). Bu dönemde, brüt
KDV tahsilatı yüzde 66 artışla 107,4 milyar TL, KDV iadeleri ise yüzde 31,1 artışla 57,9 milyar
TL olarak gerçekleşmiştir. Bu artışta imalat sektöründeki görece güçlü seyrin yanı sıra, e-ticaret
ve kartlı harcamaların artması etkili olmuştur. Geçen yılın Nisan-Haziran döneminde belirli
sektörler için yapılan Kovid-19 kaynaklı ertelemeler ile yapılandırma gelirlerinin yarattığı baz
etkisi de bu artışa katkı sağlamıştır.
Grafik 27: Dahilde Alınan KDV ve İadeler (milyon TL)
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Kaynak: HMB

3.1.1.5 Özel Tüketim Vergisi: Ocak-Haziran 2021 döneminde ÖTV tahsilatı, bir
önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23,3 artarak 95,6 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.
Bu dönemde petrol ve doğalgaz ürünlerinden alınan ÖTV tahsilatı, bir önceki yılın
aynı dönemine göre yüzde 29,8 azalarak 20,7 milyar TL olarak gerçekleşmiştir (Grafik 28). Bu
azalışta akaryakıt tüketiminde 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 10’un üzerinde
gerçekleşen artışa rağmen eşel mobil uygulaması nedeniyle yılın ilk yarısında meydana gelen
14,3 milyar TL’lik gelir kaybı etkili olmuştur.
Motorlu taşıt araçlarından alınan ÖTV tahsilatı bir önceki yılın aynı dönemine göre
yüzde 181,2 artışla 31,2 milyar TL olarak gerçekleşmiştir (Grafik 29). Söz konusu artışın temel
sebepleri; salgın ortamının bireysel otomobil talebini artırması ile otomobil satışlarına yönelik

25

Kamu Maliyesi Raporu 2021-II | Eylül 2021
ortalama matrah ve efektif vergi oranlarının yükselmesidir. Ocak-Haziran döneminde ÖTV’ye
tabi otomobil satışlarında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 68,6 artış olmuştur.
Diğer taraftan 13.08.2021 tarihi itibarıyla, motor hacmi 1.600 cm³’e kadar olan araçlar
ile 50 KW’a kadar elektrikli motora sahip 1.800 cm³ motor hacmine kadar olan hibrit araçların
satışında uygulanan ÖTV’ye esas matrah sınırları artırılmıştır.
Buna göre; 1,600 cm³’ü geçmeyen motor hacmine sahip ve yüzde 45 ÖTV dilimine
dahil olan ÖTV matrahı;


85 bin TL olan araçlarda, matraha esas sınır 92 bin TL'ye,



85 bin TL ile 130 bin TL olanlarda, 92 bin TL ile 150 bin TL'ye çıkarılmıştır.

Ayrıca 50 KW elektrikli motora sahip ve motor silindir hacmi 1.800 cm³'ü geçmeyen ve
yüzde 45 ÖTV dilimine dahil, ÖTV matrahı 85 bin TL olan hibrit araçlarda matraha esas sınır
114,000 TL'ye, yüzde 50 ÖTV dilimine dahil ÖTV matrahı 85 bin TL ile 135 bin TL arasında
olan hibrit araçlarda ise 114 bin TL ile 170 bin TL'ye yükseltilmiştir. Söz konusu matrah
düzenlemesi ile bazı otomobillerin satış fiyatlarında indirim olacağı değerlendirilmektedir.
Grafik 28: ÖTV Petrol ve Doğalgaz Ürünleri
(Yıllık Değ., %)

Grafik 29: ÖTV Motorlu Taşıtlar (Yıllık Değ.,
%)
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Alkollü içkilerden alınan ÖTV gelirleri Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı
dönemine göre yüzde 36,9 artarak 8 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Bu artışta yılın ilk
yarısında turizm ve eğlence sektörlerindeki durgunluğa rağmen, 2021 yılı Ocak-Haziran
döneminde uygulanmak üzere bu ürünlerin maktu özel tüketim vergisi tutarlarının
belirlenmesinde baz alınan Yİ-ÜFE oranlarının beklentilerin üzerinde artması etkili olmuştur.
Tütün mamullerinden alınan ÖTV gelirleri Ocak-Haziran döneminde yüzde 8,6
artarak 28,8 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu artışın sınırlı kalmasının sebebi;
26

Kamu Maliyesi Raporu 2021-II | Eylül 2021
sigaralar ve sigara muadili bazı malların ÖTV oranlarının yüzde 67’den yüzde 63’e düşürülmesi
ile bu ürünlerin maktu ÖTV’sinde 2021 yılı Ocak-Haziran dönemi için Yİ-ÜFE oranında artış
yapılmamasıdır.
Dayanıklı tüketim ve diğer mallardan alınan ÖTV tahsilatı bir önceki yılın aynı
dönemine göre yüzde 47,8 artışla 6,2 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Bu artışın temel
sebepleri, beyaz eşya satışlarında görülen güçlü seyrin sürmesi ve cep telefonu ithalatının tutar
olarak artış eğiliminde olmasıdır.
3.1.1.6 Banka ve Sigorta Muamele Vergisi (BSMV): BSMV tahsilatı bir önceki yılın
aynı dönemine göre yüzde 20,8 artarak 14,2 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Bu artışa,
bankacılık sektörü kredi hacmindeki genişleme ve sigortacılık faaliyetleri etkili olmuştur. 2021
yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre kredi hacminde yüzde 20,1
genişleme olmuştur.
3.1.1.7 İthalde Alınan KDV: İthalde alınan KDV gelirleri bir önceki yılın aynı
dönemine göre yüzde 74,6 artışla 110,4 milyar TL olarak gerçekleşmiştir (Grafik 30 ve 31). Bu
artışta, iç talepteki görece güçlü seyir, kur ve emtia fiyatlarındaki artış etkili olmuştur. Bu
dönemde altın hariç ithalat TL cinsinden geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 68,8
artmıştır.

74,6

Grafik 31: İthalde Alınan KDV (milyon TL)
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Grafik 30: İthalde Alınan KDV (Yıllık değ,%)
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3.1.1.8 Diğer Vergiler
Şans oyunları vergisi tahsilatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 129,7 artarak
2,9 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Bu artışın temel sebepleri; şans oyunlarına ilişkin
çeşitliliğin artması ve ikramiye dağıtım oranlarının değiştirilmiş olmasıdır.
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Özel iletişim vergisi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 39 artarak 2,9 milyar
TL olarak gerçekleşmiştir. Bu artışta Şubat ayından itibaren özel iletişim vergisi oranının yüzde
7,5’ten yüzde 10’a yükseltilmesi ve salgına bağlı olarak internet ve diğer mobil cihazların
kullanımının artması etkili olmuştur.
Damga vergisi tahsilatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 39,4 artarak 13,6
milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde asgari ücret ve memur maaşları için yapılan
artışlar ücretler genel seviyesini yükseltmiş dolayısıyla da damga vergisi tahsilatı yükselmiştir.
Ayrıca, salgın koşullarında yapılan kısıtlamaların esnetilmesi ile artan işlem hacmi ve
sözleşmeler üzerinden alınan damga vergisi tahsilatı toplam tahsilata olumlu katkı sağlamıştır.
Harç gelirleri söz konusu dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33,3
artarak 17,5 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde konut
satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,5 azalmıştır. Bu azalışa rağmen tapu harç
tahsilatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artmasında konut fiyatlarının yükselmesi
etkili olmuştur. 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde yargı harçları yüzde 69 artmıştır.
Ayrıca bu yıl Temmuz ve Ağustos aylarında ülkemizde meydana gelen sel ve yangın
felaketleri nedeniyle bazı il ve ilçelerde mücbir sebep hali ilan edilmiştir. Bu il ve ilçelerdeki
kişilerin vergi ve SGK prim ödemeleri ertelenmiştir (bkz. Kutu 4).
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Kutu 4: Mücbir Sebep Kaynaklı Vergi ve SGK Prim Ödemeleri Ertelemesi
Bu yıl Temmuz ve Ağustos aylarında;


Rize’de 6 ilçe (Güneysu, Çayeli, Ardeşen, Fındıklı, Kalkandere ve Pazar) ve Rize
merkeze bağlı Muradiye ve Salarha beldeleri ile bu beldelere komşu köylerde,



Artvin ili Arhavi ve Murgul ilçelerinde,



Düzce ili Akçakoca ilçesinde,



Kastamonu’da 9 ilçede (Abana, Azdavay, Bozkurt, Çatalzeytin, Devrekani,
İnebolu, Küre, Pınarbaşı ve Şenpazar), Sinop’ta 6 ilçede (Merkez, Ayancık,
Türkeli, Gerze, Boyabat ve Erfelek) Bartın ili Ulus ilçesinde

meydana gelen sel felaketleri ve


Antalya’da 6 ilçede (Akseki, Alanya, Gazipaşa, Gündoğmuş, Manavgat, İbradı),
Muğla’da 8 ilçede (Bodrum, Köyceğiz, Marmaris, Milas, Seydikemer,
Kavaklıdere, Menteşe, Yatağan), Mersin’de 2 ilçede (Aydıncık, Silifke), Adana’da
4 ilçede (Aladağ, İmamoğlu, Karaisalı, Kozan) ve Osmaniye’de merkez ve Kadirli
olmak üzere 2 ilçede meydana gelen orman yangınları

için bir yandan gerekli müdahaleler yapılmış bir yandan da bu felaketlerden etkilenen
mükelleflerimizin vergisel yükümlülükleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu prim ödemeleri
ertelenmiştir.

3.1.2.

Vergi Dışı Gelirler

2021 yılının ilk yarısında vergi dışı gelirler bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde
12,1 artarak 133,9 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi dışı gelirlerde yaşanan yükselişe
faizler, paylar ve cezalar gelir kalemi ile özel bütçeli idarelerin gelirlerindeki artışlar önemli
katkı yapmıştır. Ayrıca yılın ilk altı ayında vergi dışı gelirlerden 7256 sayılı Kanun kapsamında
3,2 milyar TL tahsilat gerçekleşmiştir.
2021 yılının ilk yarısında teşebbüs ve mülkiyet gelirleri önceki yılın aynı dönemine göre
yüzde 13,5 azalarak 45,3 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde alınan bağış ve
yardımlar ile özel gelirler önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33,5 artarak 8,4 milyar TL
olmuştur. Faizler, paylar ve cezalar kaleminden alınan gelirler ise bir önceki yılın aynı
dönemine göre yüzde 36,3 artarak 58 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.
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2021 yılının ilk yarısında sermaye gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde
9,2 artarak 3,6 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Bu artışın temel sebebi; taşınmaz satış
gelirlerinde geçen yılın ilk altı aylık döneminde 1 milyar TL tahsilat yapılmış iken bu yılın aynı
döneminde yüzde 59,8 artış ile 1,6 milyar TL tahsilat yapılmış olmasıdır.
Bu dönemde alacaklardan tahsilat kaleminden bir önceki yılın aynı dönemine göre
yüzde 7,3 artışla 634 milyon TL gelir elde edilmiştir.
Özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise önceki yılın
aynı dönemine göre yüzde 24,9 artış göstererek 18 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.
Sonuç: İstihdam ve üretim başta olmak üzere reel ekonomiyi ve mükellefleri desteklemek
amacıyla vergilere ilişkin alınan salgın tedbirlerine rağmen 2021 yılının ilk yarısında güçlü
bir gelir performansı gerçekleşmiştir. Ekonomideki normalleşme sürecinin önümüzdeki
dönemde devam etmesiyle vergi gelirlerinin bütçe gelir hedeflerinin üzerinde gerçekleşeceği
tahmin edilmektedir. Ayrıca gelir artırıcı düzenlemelerin hayata geçirilmesi merkezi yönetim
bütçesi için ilave bir mali alan yaratmaktadır.
Diğer yandan, önümüzdeki dönemde; küresel salgının olumsuz bir seyir izlemesi, ekonomik
aktivitenin yavaşlama olasılığı, eşel mobil sistemi kaynaklı gelir kayıpları, KDV iadelerinin
artması ve özelleştirme gelirlerinin beklenenden düşük gerçekleşmesi gibi riskler gelir
performansını olumsuz etkileyebilecektir.

3.2. Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri
Bütçe harcamalarına ilişkin temel yaklaşım; Kovid-19 salgınının ekonomi üzerindeki
olumsuz etkilerinin giderilmesi, kamusal gereksinimlerin mali disiplin ve tasarruf anlayışı
çerçevesinde karşılanması ile kaynakların büyümeye, istihdama ve enflasyonla mücadeleye
katkı sağlayacak şekilde kullanılmasıdır.
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Tablo 5: 2021 Yılı İlk Yarısı Merkezi Yönetim Bütçe Gider Gerçekleşmeleri
(milyon TL)

Değişim
(milyon TL)

Değişim
(%)

2020

2021

II. Çeyrek Sonu

II. Çeyrek Sonu

MYB Harcamaları (I+ II)

564.862

663.360

98.499

17,4

I-Faiz Hariç Harcamalar

493.605

572.490

78.885

16,0

Personel Giderleri*

170.206

198.629

28.423

16,7

35.588

39.791

4.203

11,8

239.129

279.201

40.072

16,8

32.642

34.751

2.109

6,5

2.286

4.189

1.903

83,2

13.754

15.929

2.175

15,8

71.257

90.870

19.613

27,5

Mal ve Hizmet Alımları
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç Verme
II-Faiz Harcamaları

*Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri dahildir.
Kaynak: HMB

2021 yılının ilk yarısında bütçe giderleri bir önceki yılın aynı dönemine göre 98,5 milyar
TL yükselerek (Grafik 32) yüzde 17,4 artmış (Tablo 5) ve yıl sonu tahmininin yüzde 44,0’ü
gerçekleşmiştir (Tablo 3). Bu kapsamda, yılın ilk yarı gerçekleşmelerinin yıl sonu tahmini ile
uyumlu olduğu görülmektedir.
Grafik 32: 2021-2020 II. Çeyrek Sonu Gerçekleşme Farkları (milyon TL)

Kaynak: HMB
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3.2.1.

Faiz Hariç Harcamalar

2021 yılı ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre faiz hariç harcamalar yüzde
16 artmış ve yıl sonu tahmininin yüzde 43,2’si gerçekleşmiştir (Tablo 3). Faiz hariç
harcamalarda meydana gelen bu yükselişte özetle; personel giderleri, Kovid-19 salgınıyla
mücadele kapsamında yapılan harcamalar, esnaf ve sanatkarlara verilen destekler ile gelir
gerçekleşmelerine bağlı olarak mahalli idareler ve fonlara aktarılan paylardaki artış etkili
olmuştur (Grafik 33).
Grafik 33: Faiz Dışı Gider Artışına Harcama Kalemlerinin Oransal Etkisi (%)
Personel Giderleri

36,0

Mal ve Hizmet Alımları

5,3

Cari Transferler

50,8

Sermaye Giderleri

2,7

Sermaye Transferleri

2,4

Borç Verme

2,8

Kaynak: HMB

3.2.1.1 Personel Giderleri: 2021 yılının ilk yarısında sosyal güvenlik kurumlarına
Devlet primi giderleri dahil toplam personel giderleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde
16,7 artış göstermiştir.
Personel giderlerindeki bu artışta genel olarak;


Memurlar ve diğer kamu görevlileri için Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararında
öngörülen maaş zammı,



İşçiler için toplu iş sözleşmeleriyle belirlenen ücret artışları,



Maaş zammı ve ücret artışına ilave olarak gerçekleşen enflasyon farkları,



Asgari ücret artışı,



Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerine Kovid-19 salgını nedeniyle yapılan
ilave atamalar başta olmak üzere, 2020 yılının ikinci çeyreğinden itibaren kamu
kurumlarına yeni ataması yapılan personelin ilave maliyeti,



Kamu personelinin mali ve sosyal haklarına yönelik yapılan mevzuat düzenlemeleri,

etkili olmuştur.
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3.2.1.2 Mal ve Hizmet Alımları: 2021 yılın ilk yarısında mal ve hizmet alım giderleri
bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,8 artmıştır.
Mal ve hizmet alım giderlerindeki bu artış genel olarak; salgınla mücadele kapsamında
aşı, ilaç ve tıbbi malzeme alımları ile birim fiyat artışlarından kaynaklanmaktadır.
3.2.1.3 Cari Transferler: Merkezi yönetim bütçesi içerisinde en büyük paya sahip olan
cari transferlerde meydana gelen değişiklikler toplam bütçe giderlerini önemli oranda
etkilemektedir. 2021 yılı ilk yarısında faiz hariç harcamaların yüzde 48,8’ini oluşturan cari
transferler bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,8 artmıştır.
Cari transferlerdeki bu artış genel olarak;


Kovid-19 salgını nedeniyle; esnaf destek paketi kapsamındaki ödemelerden ve
üniversite sağlık hizmeti sunucularının 2020 yılındaki müracaat düşüşünden
kaynaklı gelir kaybının karşılanmasına5 yönelik giderlerden,



Gelir gerçekleşmelerine bağlı olarak mahalli idareler ve fonlara aktarılan paylardaki
artıştan6

kaynaklanmaktadır. (Grafik 34).
Grafik 34: Cari Transferlerdeki Artışa Harcamaların Oransal Etkisi (%)
Mahalli İdareler ve
Fonlara Aktarılan Paylar

63,8

Salgınla Mücadeleye
Yönelik Harcamalar

Diğer

28,2

8,0

Kaynak: HMB

3.2.1.4 Sermaye Giderleri: 2021 yılında ülkemizin büyüme potansiyeline ve
istihdama katkı sağlayacak yatırımlara ayrılan kaynak artırılmıştır. Nitekim bir önceki yıl
sermaye giderlerine bütçeden 56,6 milyar TL ödenek tahsis edilmişken bu yıl söz konusu rakam
yüzde 83 artışla 103,7 milyar TL seviyesine taşınmıştır.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 82 nci maddesi kapsamında Hazineden
karşılanan tutarlardır.
6 Gelir gerçekleşmelerine bağlı olarak bir önceki yıla göre gelirden ayrılan paylar 25,6 milyar TL artmıştır. Bu tutarın
yüzde 78,8’i mahalli idarelere yüzde 21,2’si ise fonlara aktarılmıştır.
5
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2021 yılı ilk yarısında sermaye giderleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5
artmıştır. Salgın koşulları ve dönemsel harcama dağılımı gibi birçok faktörden etkilenen
sermaye giderlerinin, yıl sonu beklentileri ile uyumlu olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir.
3.2.1.5 Sermaye Transferleri: 2021 yılı ilk yarısında sermaye transferleri bir önceki
yılın aynı dönemine göre yüzde 83,2 artmıştır.
Geçen yıla göre bu artış temel olarak; Ar-Ge projelerinin yürütülmesi ve desteklenmesi
kapsamında TÜBİTAK tarafından yapılan giderlerden ve Köylerin Altyapısının Desteklenmesi
Projesi (KÖY-DES) kapsamındaki ödemelerin geçen yıldan farklı olarak yılın ilk yarısında
gerçekleştirilmesinden kaynaklanmaktadır.
3.2.1.6 Borç Verme: Borç verme kapsamında KİT’lere sermaye katkısı niteliğindeki
kaynak aktarımları ve yükseköğrenim öğrencilerine kullandırılan öğrenim kredileri gibi
harcama kalemleri yer almaktadır.
2021 yılı ilk yarısında borç verme giderleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde
15,8 artmıştır. Söz konusu artış; kamu sermayeli kuruluş ve işletmelere yönelik bütçe
harcamaları ile kredi garanti fonu ödemelerinden kaynaklanmaktadır.

3.2.2.

Faiz Harcamaları

2020 yılı ilk yarısında 71,3 milyar TL olan faiz harcamaları 2021 yılının aynı döneminde
90,9 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu artışın temel sebepleri döviz kurlarında,
enflasyonda ve faizlerde yaşanan artışlardır. Diğer taraftan 2021 yılının ilk yarısında geçen yılın
aynı dönemine göre daha yüksek tutarlı TÜFE’ye endeksli Devlet tahvilleri itfa edilmiş olup
geçen yılın aynı döneminde 11,8 milyar TL anapara enflasyon farkı ödenmişken bu tutar 2021
yılının ilk yarısında 18,7 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.
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Sonuç: 2021 yılı ilk yarısında bütçe giderleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,4
artmış ve yıl sonu tahmininin yüzde 44’ü gerçekleşmiştir. Kovid-19 salgını ile mücadele
kapsamında yapılan harcamalara rağmen 2021 yılı ilk yarı gerçekleşmelerinin yıl sonu
tahmini ile uyumlu olduğu görülmektedir.
Bununla birlikte salgının seyri, enflasyon gerçekleşmeleri, döviz kuru ve emtia fiyatlarındaki
değişimler harcamalar üzerinde yukarı yönlü riskler oluşturmaktadır.
Ekonomi Reform Programının hayata geçmesi ve uygulanan/uygulanacak tedbirler ile
özellikle cari harcamalardaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. Önümüzdeki dönemde
de salgının öngörülenin aksine etkisini sürdürmesi halinde, ihtiyaç duyulan tüm
alanlara yönelik destekler devam edecektir.
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Kutu 5: Kovid-19 Kapsamında Alınan Tedbirler ve Tedbirlerin Ekonomik Büyüklüğü
Salgının ekonomik etkilerinin azaltılması amacıyla Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan tedbirlerin
ekonomik büyüklüğü Ağustos 2021 itibarıyla toplamda 705,5 milyar TL’ye (GSYH’nin yüzde 10,6’sına) ulaşmıştır. Bu
tutarın; Merkezi Yönetim Bütçesi ile İşsizlik Sigortası Fonu ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan
karşılan kısmı toplam 177 milyar TL (GSYH’nin yüzde 2,7’si) olurken Kullandırılan ve Ertelen Kredilerden karşılanan kısmı
ise 528,5 milyar TL (GSYH’nin yüzde 7,9’u) olarak gerçekleşmiştir*.
A) Merkezi Yönetim Bütçesinden Sağlanan Destekler
İlaç, Tıbbi Malzeme, Sağlık Personeli Ödemeleri
Tarımsal Üretici ve Esnafa Verilen Hazine Faiz Destekli Kredilere
Yönelik İlave Ödemeler (2)
Kısa Çalışma, Ücretsiz İzin Uygulamasının SGK Prim Etkisi
En Düşük Emekli Maaşının 1.500 TL Yapılması
Esnafa Hibe Ödemeleri (3)

Faydalanan
Kişi/Hane/
İşletme Sayısı
-

2020-2021
Gerçekleşen
Tutar
(milyar TL) (1)
19,4

2021 İlave
Planlanan

2021 Yıl sonu
Tahmini

19,8

25,1

2020-2021
Yıl sonu
Gerçekleşme
Tahmini
39,3

-

1,2

0,8

0,9

2,0

-

28,9

0,0

12,7

28,9

645.823

0,9

2.548.968(4)

9,0

0,1

9,2

9,2

0,8

0,8

0,8

0,9

KOSGEB Dünya Bankası ve JICA Kredisi

-

Sosyal Destek Programı (5)

-

4,4

Diğer

-

0,2

0,1

0,3

0,3

64,1

21,7

49,0

85,8

3,2

28,8

43,8

Ara Toplam

4,4

Vergi İndirimleri (vazgeçilen gelir) (6)

-

40,6

Vergi ve SGK Prim Ertelemelerin finansman maliyeti

-

4,0
24,9

77,8

Faydalanan
Kişi/Hane/
İşletme Sayısı

2021 İlave
Planlanan

2021 Yıl sonu
Tahmini

Toplam (A)

4,0

Nakdi Ücret Desteği (7)

3.089.703

108,7
2020-2021
Gerçekleşen
Tutar
(milyar TL) (1)
14,0

0,0

6,8

133,6
2020-2021
Yıl sonu
Gerçekleşme
Tahmini
14,0

Kısa Çalışma Ödeneği (8)

3.773.086

36,7

0,5

11,7

37,2

İşsizlik Ödeneği (9)

1.341.293

7,3

3,1

5,2

10,4

Normalleşme Desteği (10)

6.191.391

4,8

0,5

1,2

5,3

-

5,5

-

-

5,5

68,3

4,0

24,7

72,2

28,8

102,5

2021 İlave
Planlanan

2021 Yıl sonu
Tahmini

205,7
2020-2021
Yıl sonu
Gerçekleşme
Tahmini
70,2

7,9

143,2

B) İşsizlik Sigortası Fonu ve
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan
Yapılan Ödemeler

Sosyal Destek Programı (5)
Toplam (B)
Toplam (A+B)
C) Kullandırılan ve Ertelenen Krediler

Faydalanan
Kişi/Hane/
İşletme Sayısı

Vergi, Sosyal Güvenlik Prim Ertelemesi

2.300.000

177,0
2020-2021
Gerçekleşen
Tutar
(milyar TL) (1)
70,2

-

143,2

9.503.881

315,1

Kredi Ertelemeleri
Kullandırılan Kredi toplamı (11)
Toplam (C)

528,5

315,1
7,9

528,5

GENEL TOPLAM (A+B+C)
705,5
28,8
110,4
734,2
* OVP (2022-24)’de öngörülen 2021 yılı GSYH verisi kullanılmıştır.
(1) Ağustos 2021 itibarıyladır.
(2) Salgın döneminde değişen piyasa koşulları nedeniyle tarımsal üretici ve esnafa verilen hazine faiz destekli kredi talebindeki artıştan, bu dönemde yapılan kredi ertelemelerinden
ve 2021 öncesi kullandırılan kredilerde olan faiz artışından kaynaklanan faiz yükünün 2021 yılı ile sınırlı kalacak biçimde Hazinece karşılanmasını sağlayan Cumhurbaşkanı
Kararı’ndan kaynaklanan ilave ödemeleri göstermektedir.
(3) Esnafa hibe olarak yapılan kira desteği, nakdi destek ve ciro kaybı ödemelerini içermektedir. Kira ve nakdi destek hibesi 14 Aralık 2021; Ciro Desteği 6 Şubat 2021; Esnafa
Hibe Desteği 17 Mayıs 2021 tarihlerinde kamuoyuna duyurulmuştur.
(4) 2021 Haziran ayı itibarıyla gerçekleşen "Gelir, Kira ve Ciro Kaybı ve Yeni Hibe" bilgilerini içermektedir. Gelir Kaybı Desteği için onaylanan başvuru sayısı 1.077.506; Kira
Desteği için onaylanan başvuru sayısı 171.203; Ciro Kaybı Desteği için 8.232 başvuru; Yeni Esnaf Desteği için ise onaylanan başvuru sayısı 1.292.027'dir. Gelir Kaybı desteği ve
ciro kaybı desteği aynı anda ödenmemekte olup, gelir kaybı desteğinden faydalanan varsa ciro kaybı desteğinden mahsup edilerek ödenmektedir.
(5) Salgınla mücadele kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik (SYDT) Fonundan Salgın Sosyal Destek Programı Faz I, II, III, Biz Bize Yeteriz Türkiyem
Kampanyası, Tam Kapanma Sosyal Destek Programı ve Kovid-19 kapsamında aktarılan ek periyodik paylar çerçevesinde toplamda 11,96 Milyar TL harcama yapılmıştır. Bu
tutarın 4,4 Milyar TL'sini hazine desteği, 2,1 Milyar TL'sini Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası kapsamında toplanan bağışlar oluşturmakta olup geriye kalan 5,5 Milyar TL
SYDT Fonundan kullanılmıştır. 01.09.2021 tarihi itibarıyla Salgın Sosyal Destek Programı, Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası ve Tam Kapanma Sosyal Destek Programı
kapsamında yardımlardan faydalanan tekil hane sayısı 7,2 Milyondur.
(6) Vergi oran indirimlerinden toplumun tüm kesimleri yararlanmıştır.
(7) Mevcut yasal çerçevede Fesih Kısıtı 30/6/2021 tarihinde sonlanmıştır. Yıl sonu tahmini bu varsayım çerçevesinde yapılmıştır.
(8) Mevcut yasal çerçevede salgın gerekçesiyle uygulanan Kısa Çalışma Ödeneği 30/6/2021 tarihinde sonlanmıştır. Yıl sonu tahmini bu varsayım çerçevesinde yapılmıştır.
(9) Fesih Kısıtı ve Kısa Çalışma uygulamasının 30/6/2021 tarihinde sonlanmasının ardından aylık İşsizlik Ödeneği tutarının salgın öncesi olağan trendin bir miktar üzerinde
gerçekleşeceği varsayılmıştır.
(10) Sigortalı bazında tekleştirilmemiş toplam destek alan kişi sayısı 6.191.391'dir. Yararlanan sayısı sigortalı bazında tekleştirilmemiş toplam sayıyı ifade etmektedir. Normal
çalışma düzenine dönen bir sigortalı 6 ay süreyle bu destekten yararlanılabilmekteydi.
(11) Kurumsal kredi paketlerinden kullandırım sayısı 1 milyon 285 bin 20; bireysel tüketici kredi paketlerinden kullandırım sayısı 6 milyon 961 bindir.
Kaynak: HMB, ÇSGB, ASHB, TB
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4. RİSKLER
Raporun bu bölümünde Merkezi Yönetim Bütçesi (MYB) üzerindeki olası riskler ele
alınmış ve borç stokunun çeşitli makroekonomik şoklara olan duyarlılığı analiz edilmiştir. Bu
kapsamda bütçe üzerindeki en büyük risk unsurları olan küresel salgının seyri ile
makroekonomik ve finansal gelişmeler göz önüne alınmıştır.
Kovid-19 salgınının etkisinin azalacağı varsayımı altında;


Turizm sektöründeki canlanma ve hizmetler sektöründeki olumlu beklentilerle
tüketime dayalı vergi gelirlerinin,



İstihdamdaki olumlu gelişmelere bağlı olarak gelir vergisinin,



Reel sektör kârlılıkları yoluyla kurumlar vergisinin

olumlu etkilenmesi beklenmektedir. Ayrıca;


Petrol fiyatlarının yılın geri kalanında artış eğiliminin durabileceği varsayımıyla
eşel mobil kaynaklı gelir kaybının azalabileceği,



Salgının etkisini kaybetmesiyle salgın kaynaklı harcamaların azalabileceği
değerlendirilmektedir.

Kovid-19 salgınının etkisinin artması,

küresel gıda ve emtia fiyatlarının

yükselmesi ve FED’in varlık alımlarını azaltması gibi faktörlere de bağlı olarak,
büyümenin, ithalatın, özel tüketim ve yatırım harcamalarının daha düşük gerçekleşmesi
durumunda;


Tüketime dayalı vergi gelirlerinin,



Reel sektörde ve finans sektöründe kârlılıkların beklenenden düşük
gerçekleşmesi nedeniyle gelir ve kurumlar vergisi gelirlerinin

azalacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca;


Eşel mobil sistemi nedeniyle petrol ve doğalgaz ürünlerinden alınan ÖTV
gelirlerinin olumsuz etkilenmesi,



Ekonomik görünümün bozulması nedeniyle gelir tahsilat performansının
olumsuz etkilenmesi,



Salgınla mücadeleye yönelik ilave ihtiyaçların ortaya çıkması ve diğer zaruri
nedenlerle harcamalarda artış olması beklenmektedir.

2019 yıl sonu itibarıyla GSYH’nin yüzde 30,8’i (1.329,1 milyar TL) seviyesinde olan
merkezi yönetim borç stoku 2020 yıl sonunda GSYH’nin yüzde 35,9’u (1.812,8 milyar TL)
seviyesine yükselmiştir. Merkezi yönetim borç stokunun çeşitli makroekonomik şoklara olan
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duyarlılığının ölçüldüğü analizin sonuçlarına göre 2020 yılı için TL’de yaşanabilecek yüzde 5
değer kaybı, stokun GSYH’ye oranında yüzde 1 puan, TL faiz seviyesindeki 500 baz puanlık
artış, stokun GSYH’ye oranında yüzde 0,7 puan ve GSYH büyümesindeki 2 puanlık azalış
stokun GSYH’ye oranında yüzde 0,7 puan artışa neden olmaktadır. 2002 yılına kıyasla şokların
etkilerinde önemli ölçüde iyileşme sağlandığı görülmektedir (Grafik 35).
Grafik 35: Merkezi Yönetim Borç Stokunun GSYH'ye Oranındaki Değişim (%) (2002-2020)
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Kaynak: HMB

2020 yılı için yapılan analiz 2019 yılı ile kıyaslandığında kur şokunda 0,3 puanlık,
büyüme şokunda ise 0,1 puanlık artış olduğu görülmektedir. Söz konusu artışların, temel olarak
borç stoku/GSYH oranının artması ve borç stokunun kompozisyonunun değişmesinden
kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Borç stokunun, kur şokundaki artışa, 2019 yılına kıyasla
daha fazla duyarlı olmasının temel sebebi merkezi yönetim borç stoku içindeki döviz cinsi
borçların payının 2019 yılındaki yüzde 49,7 değerinden, 2020 yılında yüzde 56,2’ye
yükselmesidir (Grafik 36).
Grafik 36: Merkezi Yönetim Borç Stokunun GSYH'ye Oranındaki Değişim (2019-2020)
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38

GSYH büyümesinde 2 puanlık değişim

Kamu Maliyesi Raporu 2021-II | Eylül 2021

Diğer taraftan, 2020 yılı borç stoku/GSYH gerçekleşmesi ile varsayımlar kullanılarak
yapılan duyarlılık analizi çalışmasına göre makroekonomik şoklar neticesinde merkezi yönetim
borç stokunun;


TL’de yaşanabilecek yüzde 5’lik değer kaybı sonucunda 63,5 milyar TL,



TL faiz seviyesindeki 500 baz puanlık yükseliş sonucunda 49,6 milyar TL,



GSYH büyümesindeki 2 puanlık azalış sonucunda ise 44,8 milyar TL artması
öngörülmektedir (Tablo 6).

Tablo 6: Duyarlılık Analizi Sonucunda Borç Stokunda Gerçekleşebilecek Nominal Artış Miktarları
(milyar TL)
63,5
49,6
44,8

TL’nin yüzde 5 değer kaybı
TL faiz seviyesinde 500 baz puanlık artış
GSYH büyümesinde 2 puanlık azalış
Kaynak: HMB
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FİNANSMAN7

5.

2021 yılı Hazine Finansman Programı çerçevesinde orta ve uzun vadede oluşabilecek
riskleri yönetebilmek amacıyla;


Borçlanmanın ağırlıklı olarak TL cinsinden yapılması,



Faiz giderlerinin optimal şekilde yönetilmesini teminen uygun enstrüman ve vade
bileşimi dikkate alınarak, gelecek 12 ayda faizi yenilenecek senetler ile vadesine 12
aydan az kalmış senetlerin payının belirli bir seviyede tutulması,



Özellikle küresel salgın sürecinde nakit ve borç yönetiminde oluşabilecek likidite
riskinin azaltılması amacıyla güçlü nakit rezervinin tutulması stratejileri izlenmekte ve
borçlanmalar bu çerçevede gerçekleştirilmektedir.
2020 yılının son çeyreğinden itibaren borçlanma araçları piyasasında görülen

yabancı ilgisiyle birlikte değişim işlemleri dahil iç borçlanmanın ortalama vadesinde artış
eğilimi gözlenmiştir. Mart ayından itibaren uzun vadeli sabit getirili senetlere yönelik yatırımcı
talebinde azalma meydana gelse de ikinci çeyreğin özellikle son döneminde görece az da olsa
bir yabancı yatırımcı talebi gözlenmiştir. Söz konusu piyasa koşullarına rağmen iç
borçlanmanın 12 aylık hareketli vadesi ikinci çeyrekte de sürekli artış göstermiş olup bu
kapsamda Nisan ayında 44,6 ay iken Haziran ayında 48,9 aya, Ağustos ayı itibarıyla ise 56,5
aya yükselmiştir (Grafik 37).
Grafik 37: İç Borçlanmanın 12 Aylık Hareketli Vadesi
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Kaynak: HMB

Finansmana ilişkin detaylı veriler aylık olarak yayımlanan Kamu Borç Yönetimi Raporunda yer almaktadır
(https://www.hmb.gov.tr/kamu-finansmani-raporlari).
7
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İkinci çeyrekte, birinci çeyreğe kıyasla Hazine maliyetlerinin arttığı gözlemlenmiş
Haziran ayı itibarıyla sabit getirili kıymet ihraçlarının ortalama maliyeti yüzde 19,10’a
yükselirken Ağustos sonu itibarıyla maliyetler yüzde 18,49’a gerilemiştir. (Grafik 38). Yine
Ağustos sonu itibarıyla sabit getirili senetlerin 12 aylık hareketli birikimli maliyeti yüzde 16,06
olarak gerçekleşmiştir.
Grafik 38: İç Borçlanmanın 12 Aylık Hareketli Maliyeti (%)
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2021 yılı Hazine Finansman Programı’nda belirtildiği üzere stratejik ölçütler
çerçevesinde yürütülen borçlanma politikası kapsamında borçlanma stratejilerinin ana unsurları
arasında borçlanmanın ağırlıklı olarak TL cinsinden yapılması yer almaktadır.
2021 yılı Ağustos sonu itibarı ile 130,1 ton altın cinsi yurt içi borçlanma yapılmış olup
söz konusu dönemde 101,8 ton altın anapara ödemesi yapılmıştır. Yıl sonu itibarı ile ise 2021
yılı toplamında 141,6 ton altın anapara ödemesi yapılacak olup toplam altın cinsi yurt içi
borçlanmanın bu seviyenin üzerine çıkmaması öngörülmektedir.
2021 yılı Ağustos sonu itibarı ile yaklaşık 9,6 milyar dolar karşılığı yurt içi döviz cinsi
anapara ödemesi yapılmış olup söz konusu dönemde buna karşılık 6 milyar dolar karşılığı
borçlanılmıştır. Buna göre 2021 yılında yurt içi döviz cinsi iç borçlanmaları yurt içi döviz cinsi
iç borç servisine oranla önemli miktarda düşürülmüş olup 2021 Ağustos ayı itibarıyla yüzde
61,8 olarak gerçekleşmiştir. Yıl sonu itibarı ile ise toplamda yaklaşık 11,1 milyar dolar anapara
ödemesine karşılık 6 milyar dolar yurt içi döviz cinsi borçlanma yapılması planlanmaktadır.
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Sonuç olarak, yurtiçi döviz ve altın cinsi borçlanmaların piyasa koşulları
çerçevesinde önümüzdeki dönemde kademeli olarak azaltılması borçlanma politikasının
temel stratejik hedeflerinden birisi olmaya devam edecektir.
Yukarıda bahsedilen borçlanma politikaları sonucunda, 2020 yıl sonu itibarıyla
merkezi yönetim yurt içi döviz cinsi borç stoku 36,2 milyar dolar iken 31 Temmuz 2021
itibarı ile stok 33,5 milyar dolara gerilemiştir. Söz konusu stokun yıl sonu itibarıyla bunun
da altında olacağı beklenmektedir.
İtfa profilinin dengeli dağılmasını ve finansman riskinin azaltılmasını sağlamak
amacıyla değişim ihalelerine 2021 yılında düzenli olarak devam edilmekte ve vadesi yaklaşan
senetler uzun vadeli senetlerle değiştirilmektedir. Bununla birlikte, bütçe tahminlerindeki
iyileşmenin bir yansıması olarak yılın geri kalanında finansman ihtiyacının azalması nedeniyle
2021 yılı iç borç çevirme oranının yıllık Hazine Finansman Programı duyurusunda yer alan
oranın altında kalması beklenmektedir. İzlenen bu stratejiler çerçevesinde, özellikle orta vadede
Hazine’nin aylık ve yıllık borç servisi tutarlarının önemli ölçüde gerilemesi ile merkezi yönetim
borç stoku üzerindeki enflasyon, kur ve faiz risklerinin olumsuz etkilerinin azalması
beklenmektedir.
Diğer taraftan iç finansman alanında aşağı yönlü riskler şu şekilde özetlenmektedir:


Küresel salgın sürecinin yarattığı belirsizlikler nedeniyle ilave finansman ihtiyacının
oluşması, programlanan borçlanma miktarı ve borçlanma maliyetleri üzerinde bir risk
unsuru olarak ön plana çıkmaktadır.



Salgın süreci nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, İşsizlik Sigortası Fonu (İSF)
tarafından yapılan harcamaların devam etmesi durumunda İSF’nin Hazine ihalelerine
katılımı olumsuz etkilenebilecektir.



Hazine iç borçlanma programında, döviz cinsi senetlerin payı azaltılarak, TL cinsi
senetlere ağırlık verilmesi hedefinin gerçekleştirilmesinde senetlere olan talep koşulları
belirleyici olacaktır.



Enflasyon oranının mevcut öngörülerin üzerinde seyretmesi durumunda borç stoku
içerisindeki enflasyona endeksli senetlerin faiz yükünde artış yaşanabilecektir. Benzer
şekilde, olası enflasyon artışının TL faiz oranlarını olumsuz etkilemesi halinde stoktaki
değişken kuponlu senetlerin kupon ödemelerinde de artış görülebilecektir.



Döviz kurlarının yükselmesi stoktaki döviz cinsi senetlerin anapara ve kupon ödeme
miktarlarını artırabilecek ve Hazine itfa profili üzerinde olumsuz etkilere neden
olabilecektir.
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Yurt içinde ve uluslararası piyasalarda ortaya çıkan gelişmelerin özellikle uluslararası
sermaye piyasalarında ülkemiz varlıklarına yönelik risk iştahı üzerinde önemli etkisi
bulunmaktadır. Ülke riskine ilişkin bir gösterge niteliği taşıyan 5 yıllık CDS primi, 2021 yılı
başında 300 baz puan seviyelerinde seyretmiş ancak Mart ayında keskin bir yükselişle 480 baz
puanı aşmıştır. Mart sonrasında sınırlı da olsa aşağı yönlü bir eğilim izlemiş, Eylül ayında 364421 baz puan aralığında seyretmiştir (Grafik 39). CDS priminde yaşanan bu dalgalanma
uluslararası

sermaye

piyasalarından

borçlanma

maliyetlerini

kayda

değer

ölçüde

etkilemektedir.
Grafik 39: Türkiye 5 yıllık CDS primi

Kaynak: Bloomberg

Eylül 2021 itibarıyla yıllık finansman programında öngörülen toplam 10 milyar dolar
eşleniği yurt dışı tahvil ihracı tamamlanarak program hedefine ulaşılmıştır.
2021 yılının ilk yarısında, özellikle Kovid-19 sonrası açılmanın beraberinde getirdiği
küresel ekonomik aktivitedeki toparlanma, emtia fiyatlarında gözlenen güçlü artış ve tedarik
zinciri sorunlarının yarattığı baskılar neticesinde gelişmiş ülkelerde enflasyon beklentileri
yükselmiştir. Artan enflasyon beklentileri, başta ABD Hazine tahvil faizleri olmak üzere
gelişmiş ülke tahvil faizlerini artırarak risk iştahını olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle
uluslararası piyasalarda gelişmekte olan ülkelere yönelik finansal akımların azalması ihtimali
artmaktadır. Ayrıca yılın ikinci yarısında ABD Merkez Bankası FED’in tahvil alım
programında değişikliğe gitmesi ihtimali de piyasaları etkileyen diğer önemli bir faktör olarak
öne çıkmaktadır. FED’in tahvil alım programında azaltıma gitmesi, risk iştahının düşmesine,
gelişmekte olan ülkelere fon akımlarının gerilemesine ve uluslararası sermaye piyasalarında
yabancı para cinsi borçlanma maliyetlerin artmasına yol açabilir. Bu faktörlerin yanı sıra
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jeopolitik ve uluslararası siyasi gelişmeler, tahvil piyasalarına erişim ve potansiyel ihraçların
maliyetleri konusunda riskler taşımaktadır.
İç Borçlanma Programı: 31 Mart 2021 tarihinde kamuoyu ile paylaşılan İç Borçlanma
Stratejisi çerçevesinde, Nisan–Haziran 2021 dönemi için öngörülen iç ve dış borç ödemelerinin
finansmanını sağlamak amacıyla Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında sırasıyla 33, 54 ve 43,8
milyar TL olmak üzere toplam 130,8 milyar TL iç borçlanma yapılması programlanmıştır. Buna
karşın piyasa koşullarına ve ihalelerdeki talep miktarlarına bağlı olarak 103,2 milyar TL’lik
borçlanma gerçekleştirilmiştir (Tablo 7). Gerçekleşen iç borçlanma tutarları ile programlanan
borçlanma tutarları arasındaki fark, verim eğrisinin uzun tarafında yer alan sabit kuponlu
senetlere yönelik yabancı yatırımcı ilgisinin düşük seyretmesinden kaynaklanmaktadır.
Diğer taraftan 31 Ağustos 2021 tarihinde kamuoyu ile paylaşılan İç Borçlanma Stratejisi
çerçevesinde, Eylül–Kasım 2021 dönemi için öngörülen iç ve dış borç ödemelerinin
finansmanını sağlamak amacıyla Eylül, Ekim ve Kasım aylarında sırasıyla 40, 47,4 ve 20 milyar
TL olmak üzere toplam 107,4 milyar TL iç borçlanma yapılması programlanmıştır.
Tablo 7: 2021 Yılı II. Çeyrek Sonu İç Borçlanma
İç Borçlanma
Gerçekleşmeleri
(milyon TL)
103.194

İç Borçlanma
Programı*
(milyon TL)
130.800

İç Borç Servisi
Gerçekleşmeleri
(milyon TL)
125.812

Fark**
(%)
-21,11

İç Borç
Çevirme Oranı***
(%)
82,02

*İlgili çeyreğe ilişkin olarak bir önceki çeyreğin son iş günü kamuoyuna duyurulan iç borçlanma stratejisinde yer alan söz
konusu çeyrekteki üç ay için öngörülen aylık iç borçlanma programı tutarlarının toplamıdır.
**[(İç Borçlanma Gerçekleşmeleri–İç Borçlanma Programı)/İç Borçlanma Programı] x100
*** [(İç Borçlanma Gerçekleşmeleri/ İç Borç Servisi Gerçekleşmeleri) x100. Nakit Bazlı İç Borçlanma ve İç Borç Ödeme
verilerini içermekte olup değişim ihaleleri dahil değildir. Bu kapsamda Nakit Bazlı İç Borçlanma tutarları; primli satılan
kuponlu senetler için nominal tutarları, iskontolu satılan kuponlu senetler ve kuponsuz senetler için net tutarları içermektedir.
Kaynak: HMB

İç Borç Servisi Gerçekleşmeleri: 2021 yılı ikinci çeyreğinde 101,9 milyar TL anapara
ve 23,9 milyar TL faiz olmak üzere toplam 125,8 milyar TL iç borç servisi gerçekleştirilmiştir.
Ağustos sonu itibarıyla ise 213,9 milyar TL anapara, 85,6 milyar TL faiz olmak üzere toplam
299,5 milyar TL iç borç servisi gerçekleştirilmiştir.
İç Borç Çevirme Oranı 31 Mart 2021 tarihinde kamuoyu ile paylaşılan İç Borçlanma
Stratejisi çerçevesinde, 2021 yılı Nisan – Haziran dönemi iç borç çevirme oranı yüzde 107,3
olarak öngörülmüştür. Ancak gerçekleştirilen iç borç servisi ve iç borçlanmalar kapsamında,
Nisan–Haziran dönemi iç borç çevirme oranı yüzde 82,02 olarak gerçekleşmiştir. Haziran 2021
itibarıyla toplam iç borç çevirme oranı ise yüzde 87,7’dir. Diğer taraftan Temmuz ve Ağustos
aylarında iç borç çevirme oranları sırasıyla 105,3 ve 203,2 olarak gerçekleşmiş olup Eylül ayı
iç borç çevirme oranı ise 8 Ekim tarihinde kamuoyuyla paylaşılacaktır.
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Dış Borçlanma Gerçekleşmeleri: 26 Ocak 2021 tarihinde 5 ve 10 yıl vadeli çift dilim
bir tahvil ihracı gerçekleştirilmiş olup her bir dilimde 1,75 milyar dolar olmak üzere toplam 3,5
milyar dolar tutarında finansman sağlanmıştır. 22 Haziran 2021 tarihinde 5 yıl vadeli bir kira
sertifikası ihracı gerçekleştirilmiş olup 2,5 milyar dolar tutarında finansman sağlanmıştır. 8
Temmuz 2021 tarihinde 6 yıl vadeli avro cinsi bir tahvil ihracı gerçekleştirilmiş olup 1,5 milyar
avro tutarında finansman sağlanmıştır. 20 Eylül 2021 tarihinde ise Ekim 2028 vadeli tahvilin
artırımı ile 12 yıl vadeli yeni bir tahvili içeren çift dilim bir tahvil ihracı gerçekleştirilmiş olup
Ekim 2028 vadeli tahvilin artırım miktarı 750 milyon dolar, 12 yıl vadeli tahvilin ihraç miktarı
1,5 milyar dolar olmak üzere toplam 2,25 milyar dolar tutarında finansman sağlanmıştır.
Dış Borç Servisi Gerçekleşmeleri: 2021 yılı ilk yarısında 42,6 milyar TL anapara ve
18,9 milyar TL faiz olmak üzere toplam 61,5 milyar TL dış borç servisi gerçekleştirilmiştir.
Ağustos sonu itibarıyla ise 44,3 milyar TL anapara, 25,6 milyar TL faiz olmak üzere toplam
69,8 milyar TL dış borç servisi gerçekleştirilmiştir.
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6. MERKEZİ YÖNETİM BORÇ STOKU8
2020 yılı sonunda merkezi yönetim borç stoku bir önceki yıla göre 483,8 milyar TL
tutarında artış göstermiştir. 2020 yılındaki stok artışının 279,1 milyar TL tutarındaki kısmı net
borçlanmadan ve 204,7 milyar TL tutarındaki kısmı kur farkından kaynaklanmaktadır (Tablo
8).
Tablo 8: 2019-2020 Yılları Merkezi Yönetim Borç Stoku Değişimi (milyon TL)
Dönem
2019
2020

Dönem Başı Stok
1.067.115
1.329.054

Net Borçlanma*
194.740
279.123

Kur Farkı**
67.199
204.672

Dönem Sonu Stok
1.329.054
1.812.849

(*) İki dönem arasında oluşan net prim geliri ve net iskonto gideri bu kaleme dahil edilmiştir.
(**) İstatistiki amaçlı üretilmiş olup muhasebe kayıtlarından farklılık gösterebilmektedir.
Kaynak: HMB

2021 yılı ilk çeyreği sonunda merkezi yönetim borç stoku bir önceki çeyreğe göre 137,2
milyar TL tutarında artış göstermiştir. 2021 yılı ilk çeyreğindeki stok artışının 24,1 milyar TL
tutarındaki kısmı net borçlanmadan ve 113,1 milyar TL tutarındaki kısmı kur farkından
kaynaklanmaktadır (Tablo 9).
2020 yılında döviz cinsi borç stokunun ABD doları karşılığı 138,5 milyar dolar iken
2021 yılı Haziran ayı itibarıyla söz konusu tutar 135,5 milyar dolara gerilemiştir. 2021 yılında
döviz cinsi borç stokunun ABD doları karşılığı 2020 yıl sonuna göre azalış göstermesine
rağmen kur etkisi nedeniyle döviz cinsi stokun TL karşılığı artış göstermiştir.
2021 yılı ikinci çeyreği sonunda merkezi yönetim borç stoku bir önceki çeyreğe göre
93,8 milyar TL tutarında artış göstermiştir. 2021 yılı ikinci çeyreğindeki stok artışının 35,6
milyar TL tutarındaki kısmı net borçlanmadan ve 58,2 milyar TL tutarındaki kısmı kur
farkından kaynaklanmaktadır (Tablo 9).
Tablo 9: 2021 Yılı Merkezi Yönetim Borç Stoku Değişimi (milyon TL)
Dönem
2021 Ç1
2021 Ç2

Dönem Başı Stok
1.812.849
1.950.100

Net Borçlanma*
24.115
35.626

Kur Farkı**
113.136
58.161

Dönem Sonu Stok
1.950.100
2.043.886

(*) İki dönem arasında oluşan net prim geliri ve net iskonto gideri bu kaleme dahil edilmiştir.
(**) İstatistiki amaçlı üretilmiş olup muhasebe kayıtlarından farklılık gösterebilmektedir.
Kaynak: HMB

Borç stokuna ilişkin detaylı veriler aylık olarak yayımlanan Kamu Borç Yönetimi Raporunda yer almaktadır
(https://www.hmb.gov.tr/kamu-finansmani-raporlari).
8
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7. HAZİNE NAKİT GERÇEKLEŞMELERİ
Hazine hesaplarına yansıyan gelir ve giderlerin esas alındığı Hazine nakit
gerçekleşmeleri verilerine göre, 2021 yılının ikinci çeyreği sonu itibarıyla geçtiğimiz yılın aynı
dönemine kıyasla gelirler yüzde 37,6, faiz dışı giderler yüzde 17,5 ve faiz giderleri ise yüzde
21,5 artış göstermiştir. Faiz dışı denge ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla 84,8 milyar TL’lik
iyileşme ile 36,1 milyar TL fazla vermiştir.
Faiz gideri ve diğer çeşitli gelirler dikkate alındığında, Hazine nakit dengesi 2021 yılının
ilk yarısında geçen yıla kıyasla yaklaşık 70,9 milyar TL iyileşme ile 38,3 milyar TL açık
vermiştir. Yine aynı dönemde net borçlanma 126,7 milyar TL azalarak 35,9 milyar TL olarak
gerçekleşmiştir.
Sonuç olarak, Hazine nakit gerçekleşmeleri verilerine göre, 2021 yılının ilk yarısı sonu
itibarıyla ağırlıklı olarak gelirlerdeki olumlu performans ile harcamalardaki sınırlı artışın etkisi
ile Hazine kasa seviyesi 23,1 milyar TL artış göstermiştir (Tablo 10).
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Tablo 10: 2021 Yılı Hazine Nakit Gerçekleşmeleri (Ocak-Haziran)1
(milyon TL)
1. Gelirler
2. Giderler
Faiz Dışı Giderler
Faiz Ödemeleri
3. Faiz Dışı Denge
4. Özelleştirme ve Fon Gelirleri2
5. Nakit Dengesi (1+4-2)
6. Finansman (7+8+9+10)
7. Borçlanma (Net)
Dış Borçlanma (Net)
Kullanım
Ödeme
İç Borçlanma (Net)
Kullanım
Ödeme
8. TMSF’den Aktarımlar
9. Devirli - Garantili Borç Geri Dönüşleri
10. Banka Kullanımı -(5+7+8+9)3
11. Kur Farkları4
12. Kasa/Banka Net (10-11)3

2020
OcakHaziran
463.306
575.215
512.010
63.205
-48.704
2.617
-109.292
109.292
162.598
-8.961
23.873
32.834
171.559
252.206
80.647
15
675
-53.997
10.222
-64.219

2021
OcakHaziran
637.685
678.395
601.572
76.822
36.112
2.366
-38.345
38.345
35.870
6.517
49.153
42.635
29.353
205.844
176.491
0
2.099
375
23.469
-23.094

Değişim
(milyon TL)

Değişim
(%)

174.379
103.180
89.562
13.617
84.816
-251
70.947
-70.947
-126.728
15.479
25.280
9.801
-142.206
-46.362
95.844
-15
1.424
54.372
13.246
41.126

37,6
17,9
17,5
21,5
-9,6

-77,9
172,7
105,9
29,9
-82,9
-18,4
118,8
-100,0
210,9

(1) Hazine nakit gerçekleşmeleri verileri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 1 sayılı cetvelinde yer alan
genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin Hazine hesaplarına yansıyan mali istatistiklerini kapsamaktadır.
(2) Özelleştirme İdaresi tarafından aktarılan tutarlar ile 4,5 G lisans bedeli, 2B arazi satış gelirleri ve diğer hisse satış
gelirlerinden oluşan ve Kamu Hesapları Bülteni’nde (KHB) bütçe gelir kalemleri arasında yer alacak tutarı göstermektedir.
(3) Pozitif tutar kasa/banka hesaplarında meydana gelen azalışları, negatif tutar artışları göstermektedir.
(4) Kur farkları kasa/banka hesabına ilişkin kur hareketlerinden kaynaklanan farkları göstermektedir. Pozitif tutar kasa/banka
hesabında artışı, negatif tutar azalışı işaret etmektedir.
Kaynak: HMB
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8. KAMU İŞLETMELERİ
Kamu işletmeleri, ülkedeki sermaye birikimine katkı sağlamak, istikrarlı büyümeyi
desteklemek, bazı büyük altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesini sağlamak, rekabetin tesisine
katkı sağlamak, stratejik yeraltı kaynaklarını kontrol etmek, enerji, tarım, sanayi ve hizmet
sektöründe sürdürülebilir büyümeyi sağlayabilmek için son derece önem arz etmektedir.
Öncelikle, KİT’lerle merkezi yönetim bütçesi arasındaki ilişkiye bakıldığında bu
teşebbüslerden öz kaynağı veya gelirleri yetersiz olan kuruluşların işletme açıklarının ve
yatırım harcamalarının karşılanması amacıyla sermaye ödemesi yapılmakta, bir kısım
teşebbüslerde ise ilgili mevzuat çerçevesinde verilen görevlerin yerine getirilmesi sonucu
oluşan görevlendirme alacakları merkezi yönetim bütçesinden karşılanmaktadır.
2021 yılında teşebbüsler için başlangıç sermaye ödeneği 20,4 milyar TL düzeyinde olup
yıl sonunda bu tutarın demiryolu yatırımları kaynaklı finansman ihtiyacının karşılanması ile
enerji sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerde sermaye yapılarının güçlendirilmesi amacıyla
37,2 milyar TL’ye ulaşması beklenmektedir (Grafik 40).

Grafik 40: Sermaye Ödemeleri (milyon TL)
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* TCDD taşınmaz bedelleri için Nisan ayında 212 milyon TL tutarında tahakkuk yapılmış olup nakit çıkışı gerçekleşmemiştir.

Kaynak: HMB

Görevlendirme uygulamalarında ise 2021 yılının ilk yarısındaki harcamalardaki artışın
temel nedeni tarım ve hayvancılık alanındaki görevlendirmelere yönelik ödemelerin geçen yılın
aynı dönemine göre ağırlık kazanmasıdır (Grafik 41).
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Grafik 41: Görevlendirme Ödemeleri (milyon TL)
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Kaynak: HMB

Merkezi yönetim bütçesinden teşebbüslere yapılan aktarımların yanı sıra, bu
teşebbüslerden merkezi yönetim bütçesine temettü ve hasılat payı adı altında katkı
sağlanmaktadır. 2020 yılında KİT’lerden 1,9 milyar TL temettü tahsil edilmiş olup bu tutarın
2021 yılında 2,4 milyar TL düzeyinde olması beklenmektedir. Diğer taraftan, 2021 yılının ilk
yarısında KİT’lerden 1,9 milyar TL tutarında temettü tahsil edilmiş olup geçen yılın aynı
döneminde ise 1,2 milyar TL tutarında temettü tahsilatı gerçekleşmiştir. (Grafik 42).
Grafik 42: KİT'lerden Elde Edilen Gelirler (milyon TL)
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Kaynak: HMB

Hasılat payı gelirlerinde ise 2021 yılı ilk yarısında 2020 yılının aynı dönemine göre
düşüş görülmekte olup bunun gerekçesini hasılat payı ödemesi yapan teşebbüslerin işletme
gelirlerinin salgın nedeniyle önemli ölçüde azalması oluşturmaktadır.
Diğer taraftan, KİT’lerin 2020 yılı sonu itibarıyla brüt satışları 160 milyar TL düzeyine
ulaşmıştır (Grafik 43). KİT’lerin brüt satışlarına en büyük katkı ise enerji sektöründe faaliyet
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gösteren KİT’lerden gelmektedir. Borç stokunun brüt satışa oranı son yıllarda bir miktar artış
göstermiş olsa da 2010 öncesi döneme kıyasla daha olumlu bir görünüm arz etmektedir.
Grafik 43: KİT'lerin Toplam Brüt Satış-Borç Stoku Durumları (milyar TL)
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Kaynak: HMB

KİT’ler enerji, tarım, savunma sanayii ve ulaştırma gibi birçok önemli sektörde
belirleyici roller üstlendiğinden teşebbüslerin ekonomiye ve istihdama yapacakları katkının
artırılması önem arz etmektedir. Son yıllarda dünyadaki genel eğilim uluslararası alanda kabul
görmüş kurumsal yönetim ilkeleri ışığında kamu işletmelerinin dönüşüme tabi tutulması
yönündedir. Güncel gelişmeler dikkate alınarak ülkemizde de iç denetim ve bağımsız denetim
ile konsolide raporlamalar gibi birtakım uygulamalar benimsenmiştir.
Aynı zamanda, Ekonomi Reform Programı ile uyumlu olarak, teşebbüslerin rekabet
güçlerinin artırılması, kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir kalkınmaya
uzun vadede olumlu katkılar sağlamaları amacıyla çalışmalar yürütülmektedir.
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9. VERİ YAYIMLAMA TAKVİMİ
Söz konusu rapor çeyreklik dönemlerle yayımlanacak olup yayımlanma tarihleri aşağıdaki
tabloda yer almaktadır.
Tablo 11: Veri Yayımlama Takvimi
Rapor Adı

Yayım tarihi

Kamu Maliyesi Raporu 2021- III. Çeyrek

2021 Kasım

Kamu Maliyesi Raporu 2021 – IV. Çeyrek

2022 Şubat

Kamu Maliyesi Raporu 2022 - I. Çeyrek

2022 Mayıs

Kamu Maliyesi Raporu 2022 - II. Çeyrek

2022 Ağustos

İletişim: kaf.malirisk@hmb.gov.tr
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