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Geçtiğimiz yılın Nisan ayında 43.2 milyar TL açık veren 

merkezi yönetim bütçesi 2021 yılının aynı döneminde 

16.9 milyar TL açık verdi. Faiz dışı denge ise aynı 

dönemde 26.1 milyar TL açıktan 1.7 milyar TL fazlaya 

döndü.  

Ocak-Nisan itibariyle baktığımızda ise geçtiğimiz yıl 72.8 

milyar TL açık veren merkezi yönetim bütçesinin bu yılın 

aynı döneminde 5.9 milyar TL fazla verdiğini, 17.5 milyar 

TL açık veren faiz dışı dengenin ise 73.4 milyar TL fazlaya 

döndüğünü görmekteyiz.  

Bir önceki ay 120.4 milyar TL olan 12 aylık bütçe açığı 

böylelikle Nisan’da 94.1 milyar TL açığa gerilerken 

(GSYH'nin yüzde 1.7’si), faiz dışı denge ise 24.3 milyar 

TL’den 52.1 milyar TL fazlaya (GSYH'nin yüzde 0.9’u) 

yükseldi. 

Bütçenin toparlanmasında vergi gelirlerindeki artışın 

etkili olduğu görülüyor. Nitekim Ocak-Nisan döneminde 

vergi gelirleri yüzde 47.2 oranında artış kaydetmiş 

bulunuyor.  

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 duyurmuştu. 

Nisan ayı gerçekleşmelerine baktığımızda giderler bir 

önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2.1 oranında 

artarken, alt detayda faiz dışı giderlerin yüzde 0.8 

oranında artış kaydetmesi yükselişi sınırladı. Bütçe 

gelirleri ise bu dönemde yüzde 43.8 oranında 

yükselirken, vergi gelirlerindeki artış yüzde 55.4 oldu. 

Ocak-Nisan dönemi itibariyle giderler bir önceki yıla 

göre yüzde 9.7 oranında artarken, gelirlerdeki artış 

yüzde 36.4 olarak gerçekleşti.  

BÜTÇE GELİRLERİ 

Nisan ayında vergi gelirleri bir önceki yılın aynı ayına 

göre yüzde 55.4 oranında artış kaydetti. Ekonomik 

aktivite hakkında öncü sinyaller veren ithalde alınan 

KDV geliri yüzde 146.8 oranında artarak 19.1 milyar TL 

olurken, dahilde alınan KDV geliri yüzde 5.5 artarak 9.6 

milyar TL oldu. Kurumlar vergisi gelirleri Nisan ayında 

yüzde 213.6 oranında artarken, ÖTV gelirleri yüzde 25.4 

artış ile 16.2 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. 

Ocak-Nisan dönemi itibariyle dahilde alınan KDV’nin 

yüzde 87.7, ithalde alınan KDV’nin yüzde 86.4, kurumlar 

vergisinin yüzde 53.1 ve ÖTV’nin yüzde 25.7 oranında 

arttığını görmekteyiz.  

BÜTÇE GİDERLERİ 

Faiz hariç giderler bir önceki yılın Nisan ayına göre 

yüzde 0.8 oranında artarak 92.1 milyar TL olurken bu 

kalem altında izlenen cari transfer harcamaları yüzde 

19.1 azalarak 41.7 milyar TL’ye geriledi. Mal ve hizmet 

alım giderleri bu dönemde yüzde 1.3 oranında 

azalarak 6.6 milyar TL’ye gerilerken, faiz giderleri yüzde 

9.0 oranında artarak 18.6 milyar TL’ye yükseldi.  

Ocak-Nisan dönemi itibariyle faiz hariç giderler yüzde 

7.7, cari transferler yüzde 6.2 oranında artarken mal ve 

hizmet alım giderleri yüzde 6.1 oranında geriledi. Faiz 

giderlerindeki artış ise yüzde 22.1 olarak gerçekleşti. 
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