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

2020 yılı Şubat ayında 7.4 milyar TL açık veren merkezi 

yönetim bütçesi 2021 yılının aynı döneminde 23.2 

milyar TL fazla verdi. Faiz dışı denge ise aynı dönemde 

6.8 milyar TL fazladan 35.9 milyar TL fazlaya yükseldi.  

Bir önceki ay 218.4 milyar TL olan 12 aylık bütçe açığı 

böylelikle 187.9 milyar TL açığa gerilerken (GSYH'nin 

yüzde 4.0’ü), faiz dışı açık ise 75.2 milyar TL'den 46.1 

milyar TL açığa (GSYH'nin yüzde 1.0’i) geriledi. 

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, ancak hükümet açığın 

GSYH’ye oranını daha sonra yüzde 3.5 olarak revize 

ettiğini duyurdu. 

Şubat ayı gerçekleşmelerine baktığımızda giderler bir 

önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3.1 oranında 

artarken, alt detayda faiz giderlerinin yüzde 9.9 azalış 

kaydettiği görülüyor. Bütçe gelirleri ise bu dönemde 

yüzde 38.8 oranında yükselmiş bulunuyor.  

Bütçe Gelirleri 

Şubat ayında vergi gelirleri bir önceki yılın aynı ayına 

göre yüzde 37.2 oranında artış kaydetti. Ekonomik 

aktivite hakkında öncü sinyaller veren ithalde alınan 

KDV geliri yüzde 52.6 oranında artarken, dahilde 

alınan KDV gelirinin yüzde 51.6 oranında artığını 

görmekteyiz. Kurumlar vergisi gelirleri Şubat ayında 

yüzde 44.5 artarken, ÖTV gelirlerinin eşel mobil 

uygulamasının da etkisiyle daha sınırlı, yüzde 18.4 artış 

kaydettiği izleniyor.  

Bütçe Giderleri 

Faiz hariç giderler bir önceki yılın Şubat ayına göre 

yüzde 5.4 oranında artarken bu kalem altında izlenen 

cari transfer harcamaları yavaşlayarak yüzde 14.6 

artış kaydetti. Mal ve hizmet alım giderleri ise bu 

dönemde yüzde 30.8 oranında geriledi. Faiz 

giderlerinin ise geçtiğimiz yılın Şubat ayına göre yüzde 

9.9 oranında azalış kaydettiğini görmekteyiz. 

TCMB 2019 yılında 44.7 milyar TL kar elde ederken, 213 

sayılı VUK hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara 

göre ise karı 55.8 milyar TL olmuş ve bunun neticesin-

de 40.5 milyar TL geçtiğimiz yılın Ocak ayında Hazi-

ne’ye aktarılmıştı. Bugün yayımlanan Resmi Gazete-

de kurumun 2020 yılı karının 34.5 milyar TL’ye gerilediği 

görülüyor. Dolayısıyla Hazine’ye aktarılan tutarın aza-

lacağını belirtmeliyiz. 

Kar rakamı henüz aktarılmadığı için Ocak-Şubat dö-

nemi itibarıyla bütçenin zayıf bir performans sergiledi-

ğini görmekteyiz. Diğer yandan ekonomik aktivitede 

canlılığı gösteren vergi gelirlerindeki artış ise bu etkiyi 

sınırlıyor. Kamunun da bu süreçte harcamalarını erte-

lediğini belirtmeliyiz. Geçen hafta açıklanan reform 

paketindeki tasarruf tedbirlerine ne kadar uyulacağı 

ise bu süreçte bütçe performansında belirleyici ola-

cak.  
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