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

2020 yılı Ocak ayında 21.5 milyar TL fazla veren 

merkezi yönetim bütçesi 2021 yılının aynı döneminde 

24.1 milyar TL açık verdi. Faiz dışı denge ise aynı 

dönemde 34.2 milyar TL fazladan 2.2 milyar TL açığa 

döndü.  

2020 yılında 172.7 milyar TL olan 12 aylık bütçe açığı 

(GSYH'nin yüzde 3.6'sı) 218,4 milyar TL'ye (GSYH'nin 

yüzde 4.6’sı), faiz dışı açık ise 38.8 milyar TL'den 

(GSYH'nin yüzde 0.8'i), 75.2 milyar TL'ye (GSYH'nin 

yüzde 1.6’sı) kötüleşti. 

Hatırlatmak gerekirse geçtiğimiz yılın başında 

TCMB’den 40.5 milyar TL tutarında kar transferi 

gerçekleştirilmiş, bunun da etkisiyle bütçe yıla fazla 

vererek başlamıştı. Bu aktarımı hariç tuttuğumuzda, 

bütçenin temel görünümünde bir değişiklik olmadığını 

söyleyebiliriz. Ancak şunu belirtmekte fayda 

görmekteyiz: TCMB bilançosundan hareketle 2019 

yılında kurum 57.8 milyar TL kar elde etmiş ve bunun 

40.5 milyar TL’sini Hazine’ye aktarmıştı. 2020 yılında ise 

karın 31.6 milyar TL düzeyinde olduğunu, bu nedenle 

aktarımın geçtiğimiz yılın altında 20-25 milyar TL 

aralığında kalabileceğini düşünüyoruz.  

Yeni Ekonomi Programında 2021 yılında bütçe açığı 

245 milyar TL, faiz dışı açık ise 65.5 milyar TL olarak 

öngörülürken, bütçe açığının GSYH’ye oranı yüzde 4.5 

olarak tahmin edilmişti. Hükümet, açığın GSYH’ye 

oranını daha sonra yüzde 3.5 olarak revize ettiğini 

duyurdu. 

Ocak 2021 gerçekleşmelerine baktığımızda giderler 

bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13.0 

oranında artarken, alt detayda faiz giderleri yüzde 

72.2 artığı görülüyor. Bütçe gelirleri ise bu dönemde 

yüzde 26.7 oranında gerileme kaydetti.  

Bütçe Gelirleri 

Yılın ilk ayı itibariyle vergi gelirleri bir önceki yılın Ocak 

ayına göre yüzde 17.5 oranında artarken, dahilde ve 

ithalde alınan KDV gelirlerinin sırasıyla yüzde 35.6 ve 

yüzde 43.1 arttığını, ÖTV gelirlerin ise yüzde 24.6 

yükseliş ile bunların gerisinde kaldığını görmekteyiz.  

İthalde alınan KDV’deki artış aktivitede güçlü seyre 

işaret ediyor olsa da tüketim üzerinden alınan vergiler 

iç talepte ivme kaybı olduğunu gösteriyor. 

Bütçe Giderleri 

Faiz hariç giderler bir önceki yılın Ocak ayına göre 

yüzde 4.4 oranında artarken bu kalem altında izlenen 

cari transferler yüzde 21.3 artış kaydetti. Faiz giderleri 

ise 12.7 milyar TL’den 21.9 milyar TL’ye yükseldi.  

Ocak ayı bütçe gerçekleşmeleri bozulmaya işaret 

ediyor olsa da geçen yılın aynı ayında bütçe hesap-

larına giren TCMB kar transferinin olumlu katkısı ihmal 

edildiğinde genel seyirde önemli bir değişiklik olmadı-

ğını izlemekteyiz. Tüketim üzerinden alınan vergiler iç 

talepte ivme kaybına işaret ederken, finansal koşullar-

daki sıkılaşmanın vergi gelirleri üzerinde baskı oluştura-

bileceğini değerlendirmekteyiz. 

Dolayısıyla bütçe performansının zayıf seyredeceğini, 

pandeminin seyrine bağlı olarak toparlanmanın baş-

layacağını düşünüyoruz. 
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