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

Hazine nakit bütçesi Nisan ayında 13.3 milyar TL, faiz dışı 

denge ise 1.4 milyar TL açık verdi. Geçtiğimiz yılın aynı 

ayında nakit bütçe 46.2 milyar TL, faiz dışı denge 30.6 

milyar TL açık vermişti. 

Ocak-Nisan itibariyle karşılaştırıldığında 2020 yılında 

nakit bütçe 72.7 milyar TL, faiz dışı denge 25.6 milyar TL 

açık vermişti. Bu yılın aynı döneminde ise nakit bütçe 2.0 

milyar TL açık vermesine karşılık, faiz dışı dengenin 54.9 

milyar TL fazla verdiğini görmekteyiz.  

Mart’ta 144.1 milyar TL olan 12 aylık birikimli nakit bütçe 

dengesi açığı Nisan’da 111.1 milyar TL açığa gerilerken, 

14.0 milyar TL açık veren faiz dışı denge 15.1 milyar TL 

fazlaya döndü.  

Gelirler bir önceki aya göre 56.8 milyar TL azalarak 

Nisan’da 97.4 milyar TL’ye, giderler ise 1.8 milyar 

azalarak 111.6 milyar TL’ye geriledi. Faiz dışı giderler de 

bir önceki aya göre 1.8 milyar TL azalışla 98.8 milyar 

TL’ye gerilerken, faiz giderleri değişim göstermedi ve 

12.7 milyar TL düzeyinde gerçekleşti.  

Geçtiğimiz yılın aynı döneminde faiz giderleri giderlerin 

yüzde 14.6’sını oluştururken bu yıl oranın yüzde 11.4’e 

gerilediğini görmekteyiz.  

Hazine nakit gerçekleşmeleri Maliye Bakanlığı’nın ay 

ortasında açıkladığı merkezi yönetim bütçe gerçekleş-

melerinin öncüsü niteliğindedir.  

Geçtiğimiz yıl Nisan ayında nakit bütçe 46.2 milyar TL 

açık verirken, nakit bazlı olmayıp tahakkuk esaslı açıkla-

nan merkezi yönetim bütçesi 43.2 milyar TL açık ile bu-

nun altında gerçekleşmişti. 

Nakit bütçede özelleştirme gelirleri faiz dışı dengeye da-

hil edilmese de nakit denge içinde yer almaktadır. Öte 

yandan vergi tahsilatlarında aydan aya yaşanacak kay-

malar ise nakit bütçeyi etkilemektedir.  

Hazine nakit gerçekleşmeleri Mart ayında 120.4 milyar TL 

olan merkezi yönetim bütçe açığının Nisan’da 90.5 mil-

yar TL’ye gerileyeceğini düşündürüyor.  

Bu durumda Mart ayında yüzde 2.1 olan bütçe açığının 

GSYH’ye (YEP tahmini ile) oranı yüzde 1.6‘ya gerileye-

cek. 
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