
Hazine’nin Borçlanma Limiti 2 Katına Çıkarılıyor 

9 Ekim 2020 • E.0296 

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

4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç 

Yönetimi'nin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanuna 

eklenecek geçici madde teklifine göre bu sene 

için net borçlanma limiti, Bakan ve 

Cumhurbaşkanı tarafından arttırılan net borç 

kullanım tutarının iki katına çıkartılacak. 

Net borçlanma limiti anapara borç ödemesi ile 

toplam borçlanma arasındaki fark olarak 

tanımlanmakla birlikte, bütçe kanununda genel 

bütçe gelir ve giderleri arasındaki fark olarak 

tanımlanmaktadır.  

2020 yılında gider tutarı 1.082 milyar TL gelir ise 

941.9 TL olarak yer almaktaydı, dolayısıyla 

borçlanma limiti 140.1 milyar TL olmuştu. Bakan 

ve Cumhurbaşkanının bu limiti toplam yüzde 10 

oranında arttırma hakkı bulunduğundan limit 

154.1 milyar TL’ye yükselmektedir. Kanun 

teklifine göre ise bu rakamın 308.2 milyar TL’ye 

çıkarılacağı anlaşılmaktadır. 

Hazine’nin açıkladığı verilerden hareketle Eylül 

sonu itibariyle toplam net borçlanmanın 254.7 

milyar TL olduğunu hesaplamaktayız. Tahsis 

edilen yeni limitin tam olarak kullanılacağı 

varsayımıyla yılın kalan üç ayında 53.5 milyar 

TL’lik net borçlanma imkanına kavuşulacağı 

görülüyor. 

Son üç ayda iç borç anapara ödeme tutarı 

68.1 milyar TL, dış borç ana para ödeme tutarı 

8.1 milyar TL olup toplam ana para ödeme 

tutarı 76.3 milyar TL’dir.  Böylece yılın kalan üç 

ayındaki net borçlanma imkanı ile beraber 

toplamda 129.8 milyar TL iç ve dış borçlanma 

olanağına kavuşulmuş olacak.  

7 Ekim itibariyle Hazine’nin 35.6 milyar TL 

borçlandığını görmekteyiz, dolayısıyla yılın kalanı 

için 94.2 milyar TL’lik bir limit bulunuyor.  

Bu noktada analizi bir adım daha ileri 

götürmekte fayda var:  

Hazine’nin nakit gerçekleşmelerinden hareketle 

Eylül ayında merkezi yönetim bütçe açığının 

179.6 milyar TL’ye çıkacağını beklemekteyiz. 

YEP’te 2020 yılı bütçe açığı gerçekleşme 

tahmini 239.2 milyar TL olarak yer almıştı; bu da 

yılın kalan üç ayında 59.6 milyar TL ilave açık 

verileceği anlamına geliyor. Benzer şekilde faiz 

dışı açığın da Eylül’de 54.7 milyar TL’ye 

yükseleceğini hesaplamaktayız. YEP’te 2020 yılı 

faiz dışı açık gerçekleşme tahmini ise 101.8 

milyar TL olarak öngörülmüştü. Bu da yılın kalan 

üç ayında 47.1 milyar TL ilave faiz dışı açık 

verileceği anlamına geliyor. 

Ekim ayı borçlanma programı, yılın son 

çeyreğinde Hazine’nin 98.8 milyar TL’lik ödemesi 

olacağına işaret etmişti. Buna faiz dışı açık 

tahminini de eklersek toplam finansman ihtiyacı 

145.9 milyar TL’ye yükselmektedir. 

Yukarıda yılın kalan üç ayındaki net borçlanma 

imkanı ile beraber Hazine’nin toplamda 129.8 

milyar TL iç ve dış borçlanma olanağına 

kavuştuğunu belirtmiştik. Toplam finansman 

ihtiyacının 145.9 milyar TL olacağı 

öngörüsünden hareketle Hazine’nin 16.1 milyar 

TL’lik bir kasa kullanımına gideceğini 

söyleyebiliriz.  

Eylül sonu itibariyle Hazine’nin TCMB’deki TL ve 

döviz imkanının 117.4 milyar TL olduğu dikkate 

alındığında bu dönemin sorunsuz atlatılacağı 

görülüyor. 
Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı 
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