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Geçtiğimiz yılın Nisan ayında 14.25 milyar TL açık veren 

Hazine’nin nakit dengesi bu yılın aynı ayında rekor açık 

vererek 46.24 milyar TL’ye yükseldi. Böylece bir önceki ay 

40.44 milyar TL ile görmüş olduğu tarihi açığın da üzerine 

çıkılmış oldu. Böylece 12 aylık birikimli nakit dengesi 

119.11 milyar TL açıktan 151.09 milyar TL açığa yükseldi. 

Geçtiğimiz yılın ilk dört ayında 52.08 milyar TL açık veren 

nakit dengesi, bu yılın aynı döneminde 72.65 milyar TL 

açık verdi. 

Bir önceki yılın Nisan ayında 10.56 milyar TL açık veren faiz 

dışı denge bu yılın aynı döneminde 30.52 milyar TL açığa 

yükselirken, 12 aylık birikimli olarak da 27.17 milyar TL 

açıktan 47.14 milyar TL açığa genişlediğini görmekteyiz. 

Geçtiğimiz yıl Ocak-Nisan döneminde 16.01 milyar TL 

açık veren faiz dışı denge bu yılın aynı döneminde 25.62 

milyar TL açık verdi. 

Bir önceki ay 11.04 milyar TL olan faiz giderleri Nisan’da 

16.48 milyar TL’ye yükselirken, gelirler bir önceki aya göre 

11.98 milyar TL, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 4.19 milyar 

TL artarak 65.84 milyar TL oldu. Ancak nakit dengesindeki 

rekor açıkta belirleyici olanın faiz dışı giderlerdeki artış 

olduğunu görmekteyiz.  

Hazine nakit dengesi, Nisan ayında yeni bir rekor daha 

kırarak, bir önceki ay 40.44 milyar TL olan rekoru tarihe 

gömerek 46.24 milyar TL açığa yükseldi. Gelirler sınırlı 

artış kaydederken faiz ve faiz dışı giderlerdeki artışın bu 

gelişmede belirleyici olduğunu görmekteyiz. 

Mart ayında 117.1 milyar TL düzeyinde olan 12 aylık biri-

kimli merkezi yönetim bütçe açığının Nisan’da 145.0 

milyar TL’ye genişleyeceğini öngörmekteyiz. Böylece 12 

aylık nakit bütçenin milli hasılaya oranının bir önceki aya 

göre 0.6 puan artarak yüzde 3.5’e yükseleceğini hesap-

lamaktayız. 

Yeni Ekonomi Programında 2020 yılı bütçe açığı hedefi-

nin 140,8 milyar TL olduğu dikkate alındığında Nisan so-

nu itibariyle bu rakama ulaşılmış bulunuyor.  

Salgın nedeniyle vergi ödemelerinin ertelemesi ve diğer 

destek programlarının buna neden olacağı beklenmek-

teydi.  

Mevcut durumun ek bütçe talep edilmesini, yeni bir 

ekonomik program açıklanmasını zorunlu kıldığını düşün-

mekteyiz. 
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