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Merkezi Yönetim Bütçesinin Görünümü: COVID-19 Etkisi, 

2020 ve Sonrasına Bakış 

 

 

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi 17.10.2020 

tarihinde TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklif 2021 yılında 

bütçe giderlerinin 1,3 trilyon TL, gelirlerin 1,1 trilyon TL 

olmasını öngörürken bütçe açığı ise 245 milyar TL olarak 

planlanmıştır. 2021 yılı bütçesi önemli oranda COVID-19’un 

ve kısmen de 2016 yılından itibaren gözlenen genişletici 

maliye politikasının etkilerini yansıtmaktadır.  

 

Faiz Dışı Harcamalar 

 

2019 yılı bütçesinde faiz dışı harcamaların GSYH oranı yüzde 

19 olarak öngörülmüştür. Bununla beraber gerçekleşme 

bütçede öngörülen seviyenin ve son 10 yıl ortalamasının 

üzerinde olmuş ve harcamaların GSYH içindeki payı yüzde 

20,8’e ulaşmıştır. 2019 bütçesinde henüz COVID-19 etkileri 

ortaya çıkmadan önce görülen bu harcama artışı başta 

sermaye giderleri ile mal ve hizmet alım giderlerindeki 

artışlardan kaynaklanmıştır.  

 

2020-2022 dönemine ilişkin olarak 4 Ekim 2019’da açıklanan 

Yeni Ekonomi Programında (YEP19) faiz dışı harcamaların 

GSYH oranı 2019 yılı için yüzde 19, 2020 yılı için ise yüzde 

19,6 olarak öngörülmüştür. Ancak ağırlıklı olarak COVID-19 

kaynaklı etkenler nedeniyle 2020 yılı gerçekleşmesinin yüzde 

22,2 olması beklenmektedir. Bu seviye 2002 yılından bu yana 

kaydedilen en yüksek faiz dışı harcama oranına işaret 

etmektedir. Öte yandan son iki yılda öngörülenin üzerinde 

gerçekleşen harcamaların bir sonucu olarak 2021-2023 

dönemine ilişkin Yeni Ekonomi Programında (YEP20) da faiz 

dışı bütçe harcamaları YEP19’a göre yukarı yönlü revize 

edilmiştir. 

 

                                                 
1 M. Coşkun Cangöz 
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Bütçe Gelirleri 

 

Faiz dışı harcamalara benzer şekilde vergi gelirlerinde de COVID-19 öncesinde programa 

göre önemli sapmalar yaşanmıştır. Nitekim 2019 yılı bütçesinde vergi gelirinin GSYH’a oranı 

önceki yıllar ortalamasına paralel olarak yüzde 17 olarak öngörülmüşken gerçekleşme yüzde 

15,6 seviyesinde olmuştur. Bütçe harcamalarında artışa neden olan COVID-19’un gelir 

tarafında azaltıcı yönde etki yapmasıyla 2020 yılı bütçesinde vergi gelirlerinin GSYH’a oranı 

yüzde 16,1’e gerilemiştir. 2021-2023 yıllarına ilişkin Yeni Ekonomi Programında da vergi 

gelirlerinin 2008 krizi dahil geçtiğimiz 10 yılda görülmeyen bu yeni seviyede kalmaya edeceği 

öngörülmektedir.  

 

 
 

2019 yılında vergi gelirlerindeki düşüşün kısmen de olsa dengelenmesi vergi dışı gelirlerdeki 

programı aşan gerçekleşme ile sağlanmıştır. Bu kapsamda 2019 yılı bütçesinde GSMH’nin 

yüzde 2,8’i olarak öngörülen vergi dışı gelirler yılsonu itibarıyla yüzde 4,7 olarak 

gerçekleşmiştir. Bu oran yüzde 3,2 olan 2002-2018 ortalamasının oldukça üzerindedir.  
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2019 yılında vergi dışı gelirlerdeki artış esas olarak önceki yıllarda Hazineye sadece temettü 

ödemesi yapan TCMB’nin bu defa birikmiş ihtiyat akçesiyle birlikte toplam 78,3 milyar TL 

aktarmasından kaynaklanmıştır. Bunun yanı sıra imar barışı ve bedelli askerlik kapsamında 

da 19,5 milyar TL vergi dışı gelir sağlanmıştır. 2019 yılındakine benzer şekilde 2020 yılında 

da TCMB tarafından Hazine’ye 44,5 milyar TL aktarılmış bulunmaktadır. Bununla beraber, 

YEP20 kapsamında vergi dışı gelirlerin 2021 yılından başlayarak yeniden uzun yıllar 

ortalaması olan yüzde 3 seviyesine inmesi öngörülmektedir.  

 

Faiz Dışı Denge 

 

Faiz dışı harcamaların GSYH içindeki payının artması, buna karşılık vergi gelirlerinin 

gerilemesi ve TCMB transferleri gibi bir defalık kaynakların kullanılması neticesinde vergi dışı 

gelirlerin de uzun yıllar ortalamasına dönmesinin bir sonucu olarak faiz dışı fazla yıllardan 

sonra ilk defa 2019 yılında faiz dışı açığa dönmüştür.  

 

 
 

2019 yılı bütçesinde yüzde 0,8 faiz dışı fazla öngörülmüşken TCMB ve diğer kaynaklardan 

sağlanan 105 milyar TL tutarında vergi dışı gelirlere rağmen GSYH’nin yüzde 0,5’i oranında 

faiz dışı açık verilmiştir. 2020 yılı ilk çeyreğinden itibaren ortaya çıkan COVID-19’un da 

etkisiyle 2020 yılında faiz dışı açığın yüzde 2,1 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülmektedir. 

Bu durum faiz dışı denge öngörülen 2020 yılı bütçesine göre önemli bir sapmaya işaret 

etmektedir. Kaldı ki 2020 yılının ilk sekiz ayında başta TCMB’den olmak üzere 75 milyar TL 

civarında bir defalık vergi dışı gelir elde edilmiştir. 

 

Geçici ve bir defalık gelirlerin ayıklanması ve bütçeden Hazine risk hesabına yapılan 

aktarımlar, SGK transferlerinde nakit tahakkuk farkı gibi kalemlerin düşürülmesi yoluyla 



Merkezi Yönetim Bütçesinin Görünümü: COVID-19 Etkisi, 2020 ve Sonrasına Bakış 

www.tepav.org.tr  4 
 

hesaplanan Program Tanımlı Faiz Dışı Denge de 2016 yılından başlayarak genişlemeci 

maliye politikasının hayata geçirildiğine işaret etmektedir. Bu kapsamda Merkezi Yönetim 

Bütçesi 2016 yılında GSMH’nin yüzde 0,55’i kadar açık vermişken, takip eden yıllarda bu 

açık genişleyerek devam etmiştir. Nitekim 2018 yılında program tanımlı faiz dışı açık GSYH’a 

oranla yüzde 1,49, 2019 yılında ise yüzde 2,96 olarak gerçekleşmiştir. YEP20’de yer alan 

2020 yılı için program tanımlı faiz dışı açık gerçekleşme tahmini ise yüzde 3,69’dur. 2021-

2023 dönemine ilişkin mali çerçevenin belirlendiği YEP20 önümüzdeki üç yıllık dönemde de 

milli gelirin yüzde 2,2 ile 1,1’i oranında program tanımlı faiz dışı açık öngörmektedir. 

 

Faiz Harcamaları ve Bütçe Dengesi 

 

Yükselen faiz oranları ve döviz kurunun yanı sıra Hazine borçlanmasındaki artışa paralel 

olarak faiz harcamalarının GSYH içindeki payı da artış göstermiştir. Nitekim 2013-2018 

döneminde faiz harcamalarının GSYH’ye oranı ortalama yüzde 2,1 olarak gerçekleşmişken 

bu oran 2019 yılında 2,3’e, 2020 yılında ise yüzde 2,8’e yükselmiştir. Bununla beraber 

YEP20 öngörüleri çerçevesinde söz konusu oranın 2021 yılı ve sonrasında da artış 

göstermeye devam etmesi beklenmektedir. 

 

 
 

Gerek faiz dışı harcamalardaki, gerekse faiz harcamalarındaki artışın ve vergi gelirlerindeki 

gerilemenin bir sonucu olarak merkezi yönetim bütçe açığı artış göstermektedir. Nitekim 

2016 yılından itibaren gözlenen süreç 2018 ve 2019 yılında hızlanmış, COVID-19 ise 

bozulmakta olan bütçe dengesinin daha da kötüleşmesine neden olmuştur. 
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2018 yılında yüzde 2,0 olan bütçe açığının GSYH’a oranının nispeten iyileştirilmesi hedefiyle 

2019 yılı bütçesinde yüzde 1,8 seviyesinde bir açık öngörülmüştür. Ancak gerçekleşme 

yüzde 2,8 olmuş ve bütçe açığı daha da büyümüştür. Bu defa 2020 yılı bütçesinde GSMH’nin 

yüzde 2,9 oranında bir açık programlanmışsa da COVID-19’un da etkisiyle gerçekleşmenin 

öngörülenin oldukça üzerinde, yüzde 4,9 seviyesinde olması beklenmektedir. 2021-2023 

yıllarına ilişkin hedeflerin yer aldığı YEP20 ise bütçe açığının gelecek üç yılda da görece 

yüksek seyredeceğini öngörmektedir.  

 

Bütçe Finansmanı ve Borçlanma 

 

2016 yılından itibaren bütçe açığının artış eğilimi içinde olması, takiben faiz dışı fazlanın 

önce faiz dışı açığa dönmesi ve sonrasında da yükselerek kalıcı bir şekilde bütçe 

programında yer alması borçlanma dinamikleri açısından artan ve artmaya devam edecek 

olan bir yapıya işaret etmektedir. Bu bağlamda borçlanma ve ödeme arasındaki farkı ifade 

eden net borçlanmanın GSYH içindeki payı 2019 yılı öncesindeki son beş yılda ortalama 

yüzde 1,5 olarak gerçekleşmişken bu oran 2019 yılında yüzde 3,5’e yükselmiştir. 2021-2023 

mali hedeflerinin belirlendiği YEP20’de ise 2020 yılı bütçesinde yüzde 2,8 olarak öngörülmüş 

olan net borçlanma/GSYH oranının yüzde 4,7 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu oran 

2021 yılı için yüzde 6,2 olarak programlanmıştır. 2001 ve 2008 krizlerini kapsayan 2002-2018 

döneminde net borçlanma/GSYH oranının ortalama yüzde 3 olduğu dikkate alındığında 

merkezi yönetim borç stokunun hızlı bir şekilde artacağı beklenmelidir. 

 

  
  

Bütçe finansmanı büyük ölçüde iç borçlanma ile yapıldığı için artan borçlanma ihtiyacı da 

yurtiçi piyasalardan karşılanmaktadır. Bu bağlamda, son yıllarda yüzde 3-4 bandında 

seyreden iç borçlanmanın GSYH içindeki payı 2019 yılından itibaren hızla artış göstererek 

yüzde 9-10 bandına yükselmiştir. Bu oran 2010 yılı öncesindeki seviyelere işaret etmektedir. 

Gerek YEP19’da, gerekse YEP20’de Hazine borçlarına ilişkin olarak orta vadeli 

projeksiyonlara yer verilmemesi nedeniyle 2021 ve sonrasındaki dönemde bütçe açıklarının 

Hazine borç yapısı üzerindeki olası etkilerine ilişkin değerlendirmede bulunulmamıştır. 

 

Sonuç 

 

Vergi gelirlerindeki gerileme ve harcamalardaki artışa paralel olarak merkezi yönetim bütçe 

açığının GSYH içindeki payı artış göstermektedir. Buna ilaveten 2002 sonrasında 2008 krizi 

dönemi dahil sürdürülen faiz dışı fazla politikası genişlemeci mali politikaların bir sonucu 

olarak, 2018 yılında dengeye gelmiş, 2019 yılından başlayarak da faiz dışı açığa dönmüştür. 
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Geçici ve bir defalık gelirlerin GSYH’ye oranı 2016 yılında yüzde 1,3’e ulaşmışken bu oran 

2018 yılında yüzde 1,4’e 2019 yılında yüzde 2,4’e yükselmiştir. Bu suretle merkezi yönetim 

bütçesindeki bozulmanın kalıcı yapısal düzenlemeler yerine bir defalık gelirlerle 

dengelenmesi yoluna gidilmiştir.  

 

Kamu maliyesine önemli bir esneklik ve hareket alanı sağlayan düşük Hazine borç stoku da 

artan bütçe açığı ve faiz dışı açık nedeniyle artış eğilimine girmiştir. Bu kapsamda iç 

borçlanmanın GSYH içindeki payı uzun yıllardan sonra yeniden yüzde 10 seviyesine 

yaklaşmıştır. Bu durum faiz giderlerinin bütçe ve GSYH içindeki payının ve buna bağlı olarak 

da Hazinenin finansman yükünün artması sonucunu doğurmaktadır.  

 

2021-2023 dönemi hedeflerini içeren YEP20 genişletici mali politikaların sürdürüleceği ve 

kamu maliyesindeki bozulmanın devam edeceğine işaret etmektedir. Ancak, vergi 

düzenlemelerinin gözden geçirilerek bütçe gelirlerinin artırılması, harcamaların 

önceliklendirilerek COVID-19 nedeniyle yavaşlayan ekonomik faaliyetlerin yeniden 

güçlendirilmesi ve kamu borcunun riskler göz önünde bulundurularak sürdürülebilir bir yapıda 

olmasının sağlanması kamu maliyesindeki bozulmanın kontrol altına alınmasına ve güçlü 

kamu maliyesinin özel sektör kaynaklı riskleri dengelemesine olanak sağlayacaktır.   

 


