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ASRIN İŞADAMLARI DERNEĞİ 

AR-GE RAPORU 

R. NO  : 109 

R. TARİHİ  : 20.10.2020 

Gündem :2021 Bütçesi,  

2021 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUN TEKLİFİ TBMM BAŞKANLIĞINA SUNULDU 

Teklife göre;  Program bütçe ile kamu idarelerinin bütçelerinin yasama süreçlerinde ve 

kamuoyu nezdinde amaç ve sonuçlarının anlaşılırlığının güçlendirilmesi ve dolayısıyla 

şeffaflığının ve hesap verebilirliğinin daha da artırılması hedefleniyor.  

Teklifte 2021 yılında;  

 Bütçe giderleri:   1 trilyon 346,1 milyar lira,  

 Faiz hariç giderler:  1 trilyon 166,6 milyar lira,  

 Bütçe gelirleri:  1 trilyon 101,1 milyar lira,  

 Vergi gelirleri:      922,7 milyar lira,  

 Bütçe açığı:      245 milyar lira olarak öngörüldü. 

  

2021 Yılında vergi gelirlerinin alt kalemleri: 

- Gelir vergisi:   195,3 milyar lira,  

- Kurumlar vergisi:  105,2 milyar lira,  

- Özel tüketim vergisi:  213,7 milyar lira,  

- Dahilde alınan KDV:     70,6 milyar lira,  

- İthalatta alınan KDV:  194,9 milyar lira,  

- Motorlu taşıtlar vergisi: 18,5 milyar lira,  

- BSMV:       28,5 milyar lira,  

- Damga vergisi:     23,8 milyar lira,  

- Harçlar:      34,4 milyar lira,  

- Diğer vergiler:      37,9 milyar lira.”  

Vergi dışı gelirler 178,4 milyar lira. 

Teklifle, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 1 trilyon 223,5 milyar lira, özel bütçeli 

idarelere 119,9 milyar lira, düzenleyici ve denetleyici kurumlara da 2,7 milyar lira ödenek 

veriliyor.  

2021 bütçesinde;  

- Personel giderleri:    326,6 milyar lira,  

- Sosyal güvenlik prim ödemelerine:  54,5 milyar lira,  

- Kamu kurum ve kuruluşlarının mal ve hizmet alım giderlerine: 89,1 milyar lira,  

- Cari transferlere:    536 milyar lira,  

- Sermaye giderlerine:    103,7 milyar lira,  

- Sermaye transferlerine:       8,8 milyar lira,  

- Borç verme giderlerine:      38 milyar lira,  

- Yedek ödeneklere:         9,9 milyar lira,  

- Faiz giderlerine:    179,5 milyar lira ayrılıyor. 

Bütçeden yerel yönetimlere ayrılan kaynak, 114 milyar lira.  
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BÜTÇEDE EN BÜYÜK PAY EĞİTİME 

MEB ve diğer Eğitim Veren Kurum ve Kuruluşlara: 2021 yılında 19,1 milyar lirası yatırım olmak 

üzere toplamda 211,4 milyar lira kaynak ayrıldı.  

2020 yılı bütçesinde söz konusu Bakanlığın yatırım ödeneği 5,8 milyar lira iken, bu rakam yüzde 

94 artışla 11,3 milyar liraya çıkarıldı.  

 

SAĞLIK YATIRIMLARI  

2020 yılı bütçesinde, sağlık sektörü yatırımlarına 11,6 milyar lira kaynak ayrılmışken, bu rakamın 

2021 yılı bütçesinde 20,1 milyar liraya yükseldi.  

TARIM 

2020 yılı bütçesine göre 9 milyar lira eklendi ve 42,4 milyar lira ayrıldı.  

 

YATIRIM BÜTÇESİ  

2020 yılında 56,6 milyar lira olan sermaye gideri ödenekleri, yüzde 83 oranında artarak (47,1 

milyar lira artışla) 103,7 milyar liraya ulaştı.  

2020 yılı bütçesi ile karşılaştırıldığında, oransal olarak tarımdaki artış yüzde 147, eğitimdeki artış 

yüzde 83, ulaştırmadaki artış yüzde 82, sağlıktaki artış yüzde 72 oldu.  

 

OSB VE KSS’LERİN ALTYAPISI İÇİN AYRILAN KAYNAK 5,5 KAT ARTI 

2020 yılında OSB ve KSS yatırımlarına 204 milyon lira kaynak ayrılmışken, 2021 yılında bu 

rakamın 1 milyar 124 milyon liraya ulaştı.  

 

REEL SEKTÖR DESTEKLERİ  

Özel sektörde:  

- Sosyal güvenlik işveren prim destekleri için 27,7 milyar lira,  

- Tarımsal kredi faiz destekleri için 5,5 milyar lira,  

- Hazine destekli kefaletler için 5,5 milyar lira,  

- İhracat destekleri için 4,1 milyar lira,  

- Esnafın finansmana erişimi için 3,8 milyar lira ayrıldı. 

TÜBİTAK’IN AR-GE DESTEK BÜTÇESİ 2 KATINA ÇIKTI 

TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge destek programı TARAL için 2020 yılında 1 milyar 63 milyon 

lira ödenek ayrılmışken, 2021 yılı bütçe teklifinde bu rakamın 2 milyar 163 milyon liraya ulaştı.  

HEDEFLER 

- İç ve dış dengeyi yeniden sağlamak,  

- Stratejik reformlarla kapsayıcı, sürdürülebilir ve istihdam odaklı büyümeyi sağlamak. 

- Üretime, ihracata ve finansal istikrara dayalı ekonomik dönüşümü gerçekleştirmek,  

- Beşeri sermayeyi güçlendirmek, kapsayıcı büyüme yaklaşımını hayata geçirmek. 

- Refahın toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırılmasını sağlamak. 

- Para ve maliye politikalarının güçlü eşgüdümünü sürdürmek,  

- Kamu borçluluğunu düşük ve sürdürülebilir düzeylerde tutmak,  
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- Kalıcı mahiyette harcama yaratmamak,  

- Vergi tahsilatında etkinliği artırmak ve ekonomide kayıt dışılığı azaltmak,  

- Mali disipline kararlılıkla devam etmek,  

- Eğitim sisteminde yapılacak köklü reformlar ile eğitimin kalitesinin artırılmasını 

sağlamak, rekabetçi üretim ve verimlilik için gerekli olan becerilere sahip iş gücü 

yetiştirmek,  

- Birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirerek sağlık sistemi içerisindeki etkinliğini 

artırmak, 

- Tarımda üretim ve verimlilik artışını; yeni nesil girişimciler, teknolojiler, girdi bazlı 

destekleme ve sözleşmeli tarımla sağlamak." 

YİNE KIRILGANLIK 

Türkiye’nin banka dışındaki kaynaklardan dış borçlanma ile bankalardan dış borçlanmanın 

karşılaştırılmasına ilişkin grafik bir ilginç fikir veriyor.  

Bu bilgi, Uluslararası Ödemeler Bankası’ndan (BIS) alınmış. Banka dışı kaynaklardan borçlanma 

da yine aynı kaynağın yöntemi ile hesaplanmış.  

Bu kaynakların reel sektöre ilişkin faaliyetlerin finansmanı yerine finansal operasyonlar için 

kullanılması halinde risklerin daha da yükseleceği vurgulanıyor. Mesela bol bol “rezidans” ya da 

“tower” inşaatı gibi.  

Grafikte Banka dışı kaynaklardan borçlanma 2007’de çok düşük bir düzeyde iken giderek artıyor 

ve 2019’un ikinci çeyreğinde banka kaynaklarından borçlanmayı geçiyor. Türkiye’nin küresel 

krizden sonra, özellikle de 2010’un sonlarından itibaren kırılganlığının ne denli arttığını 

gösteriyor.  

Bu gelişmelerin yurtiçinde kredi patlamasına ve finans dışı şirketlerin döviz cinsinden açık 

pozisyonlarının artmasına yol açması beklenmektedir.  

 

BIS Quarterly Review, Aralık, 66-77. 


