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

Kasım ayında Hazine nakit bütçesi 12.55 milyar TL 

fazla verdi. Geçtiğimiz yılın aynı ayında nakit bütçe 

7.89 milyar TL fazla vermişti. Böylece bir önceki ay 

176.52 milyar TL olan 12 aylık birikimli nakit bütçe 

dengesi 171.86 milyar TL açığa geriledi.  

Ocak-Kasım dönemi itibariyle ise bir önceki yıl 93.27 

milyar TL açık veren nakit bütçenin bu yıl yüzde 44.8 

artışla 135.07 milyar TL açığa genişlediğini 

görmekteyiz. 

Nakit bütçedeki iyileşmede gelirlerdeki artışın etkili 

olduğunu görmekteyiz. Ekonomik aktivitedeki 

toparlanma ve vergi gelirlerindeki artışın olumlu 

yansıdığını, özellikle ertelenen vergi tahsilatlarının 

destekleyici olduğunu düşünmekteyiz. 

Nitekim detaylarda bir önceki aya göre gelirler 

Kasım’da 20.66 TL artarak 110.64 milyar TL’ye 

yükselirken, Ekim’de 81.86 milyar TL düzeyinde olan 

giderlerin değişim göstermediği görülüyor. Ekim ayına 

göre faiz dışı giderler 3.63 milyar TL artarak 89.42 

milyar TL’ye yükselirken, faiz giderlerinin 2.37 milyar TL 

azalarak 8.67 milyar TL’ye gerilediğini görmekteyiz.  

Bir önceki yılın Kasım ayında 14.22 milyar TL fazla 

veren faiz dışı denge ise bu yılın aynı ayında 21.22 

milyar TL fazla verdi. Böylece bir önceki ay 62.53 

milyar TL açık veren 12 aylık birikimli faiz dışı denge 

55.53 milyar TL açığa geriledi. Ocak-Kasım dönemi 

itibariyle karşılaştırdığımızda ise geçtiğimiz yıl 3.98 

milyar TL düzeyinde bulunun faiz dışı açık 21.83 milyar 

TL’ye yükseldi.   

Hazine nakit gerçekleşmeleri, Ekim’de 168.46 milyar TL 

olan 12 aylık birikimli merkezi yönetim bütçe açığının 

Kasım ayında 163.69 milyar TL açığa gerileyeceğini 

düşündürüyor. 12 aylık bütçe açığının GSYH’ye oranı-

nın yüzde 3.6’ya ve faiz dışı açığın GSYH’ye oranının 

ise yüzde 1.2’ye gerileyeceğini hesaplıyoruz. 

Yeni Ekonomi Programında 2020 yılı için bütçe açığı 

gerçekleşme tahmini 239. 2 milyar TL ve açığın 

GSYH’ye oranı yüzde 4.9 olarak öngörülürken, faiz dışı 

denge açık tahmini 101.8 milyar TL ve açığın GSYH 

oranı yüzde -2.1 olmuştu. Bu da yılın son ayında açığın 

belirgin olarak yükseleceğini düşündürmektedir. 
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