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* Bu dokümanda yer alan değerlendirmeler bilgilendirme amaçlı olup Cumhuriyet Halk Partisi yetkili kurullarından onaylanmış bağlayıcı politika metinleri değildir.  

Geçtiğimiz yılın Haziran ayında 11.02 milyar TL olan 

Hazine’nin nakit bütçe açığı bu yılın aynı 

döneminde 15.73 milyar TL artarak 26.75 milyar TL 

açığa yükseldi. Böylece 12 aylık birikimli nakit bütçe 

dengesi 145.71 milyar TL açıktan 161.44 milyar TL 

açığa yükseldi. 2019 yılının ilk yarısında 77.87 milyar 

TL olan açığın da yüzde 40 artarak bu yılın aynı 

döneminde 109.25 milyar TL açığa yükseldiği 

görülüyor. Basit bir hesapla yılın tamamında açığın 

220 milyar TL’ye yaklaşacağını  söyleyebiliriz. 

Faiz dışı denge ise geçtiğimiz yılın Haziran ayında 

7.78 milyar TL açık verirken bu yılın aynı ayında 

21.78 milyar TL açığa yükselirken, 12 aylık birikimli 

olarak da 42.11 milyar TL açıktan 56.11 milyar TL 

açığa arttı. 2019 yılının ilk yarısında 30.16 milyar TL 

açık veren faiz dışı denge bu yılın ilk yarısında yüzde 

61 artarak 48.58 milyar TL açık verdi. 

Faiz giderleri bir önceki aya göre 2.79 milyar TL 

azalırken, faiz dışı giderler 6.96 milyar TL artış 

kaydetti, gelirler ise bir önceki aya göre 13.68 milyar 

TL azaldı. Yıllık olarak baktığımızda ise faiz 

giderlerinin Haziran’da geçtiğimiz yılın aynı ayına 

göre 22.52 milyar TL arttığını, faiz dışı giderlerdeki 

artışın ise 144.04 milyar TL olduğunu görmekteyiz. 

Gelirlerin ise aynı dönemde 114.64 milyar TL ile faiz 

ve faiz dışı giderlerin gerisinde kalması nakit 

dengedeki bozulmada belirleyici faktör oldu. 

Hazine nakit bütçesinin Haziran ayında 26.75 milyar 

TL açık vermesi Mayıs’ta 147.24 milyar TL düzeyinde 

bulunan 12 aylık birikimli merkezi yönetim bütçe açı-

ğının 161.95 milyar TL’ye yükseleceğini düşündürü-

yor. Bu açığın Merkez Bankası’ndan yapılan kar ve 

ihtiyat akçesi transferlerine rağmen gerçekleştiğini 

hatırlatmak isteriz.  

15 Temmuz’da açıklanacak merkezi yönetim bütçe 

gerçekleşmelerine göre 12 aylık bütçe açığının ve 

faiz dışı açığın GSYH’ye oranının 0.3’er puan artışla 

yüzde 3.7 ve yüzde 1.3 olacağını tahmin ediyoruz. 
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