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

Geçtiğimiz yılın Temmuz ayında 29.7 milyar TL olan 

merkezi yönetim bütçe açığı 2021 yılının aynı 

döneminde yüzde 54.2 artarak 45.8 milyar TL açığa 

yükseldi. Faiz dışı denge de aynı dönemde yüzde 4.4 

artarak 21.1 milyar TL açıktan 22.2 milyar TL açığa 

yükseldi.  

Ocak-Temmuz dönemi itibariyle geçtiğimiz yıl 139.1 

milyar TL açık veren merkezi yönetim bütçesinin bu yılın 

aynı döneminde 78.3 milyar TL açık verdiğini, 59.4 

milyar TL açık veren faiz dışı dengenin ise 36.2 milyar TL 

fazla verdiğini görmekteyiz.  

Bir önceki ay 95.8 milyar TL olan 12 aylık bütçe açığı 

böylelikle Temmuz’da 111.9 milyar TL açığa genişlerken 

(GSYH'nin yüzde 2.0’si), faiz dışı denge ise 57.7 milyar TL 

fazladan 56.8 milyar TL fazlaya (GSYH'nin yüzde 1.0’i) 

geriledi. 

Vergi gelirlerinin bir önceki aya göre yüzde 

15.7 ,geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 11.5 

artmasına karşılık faiz giderlerinin aylık bazda yüzde 

151.1(Temmuz 2020: 8.5 milyar TL, yıllık artış yüzde 170.5) 

artarak 9.4 milyar TL’den 23.6 milyar TL’ye yükselmesi 

açığın genişlemesinde belirleyici oldu.  

Temmuz ayı gerçekleşmelerine baktığımızda giderler 

bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21.4 

oranında artarken, alt detayda faiz dışı giderlerin yüzde 

9.0 artış ile daha ılımlı bir seyir izlediğini görmekteyiz. 

Sermaye giderleri ise bu dönemde yüzde 60.7 artış 

kaydetti. Aynı dönemde bütçe gelirleri ise yüzde 10.1 

yükselmiş bulunuyor. 

Ocak-Temmuz itibariyle giderler bir önceki yıla göre 

yüzde 18.1 oranında artarken, gelirlerdeki artış yüzde 

34.0 olarak gerçekleşti.  

BÜTÇE GELİRLERİ 

Temmuz’da vergi gelirleri bir önceki yılın aynı ayına 

göre yüzde 11.5 oranında artış kaydetti. Ekonomik 

aktivite hakkında öncü sinyaller veren ithalde alınan 

KDV geliri yüzde 37.5 oranında artarak 19.7 milyar TL 

olurken, dahilde alınan KDV geliri yüzde 39.6 artarak 

10.0 milyar TL oldu. ÖTV gelirleri ise yüzde 15.4 oranında 

azalırken, petrol ve doğalgaz ürünlerinden alınan 

verginin yüzde 58.5 gerilemesi bunda belirleyici oldu. 

Ocak-Temmuz dönemi itibariyle ise dahilde alınan KDV 

yüzde 114.8, ithalde alınan KDV yüzde 67.7, kurumlar 

vergisi yüzde 41.7 ve ÖTV yüzde 14.8 oranında artış 

kaydetti.  Bu dönemdeki iyileşmenin baz etkisi kaynaklı 

olduğunu görmekteyiz.  

BÜTÇE GİDERLERİ 

Faiz hariç giderler bir önceki yılın Temmuz ayına göre 

yüzde 9.0 oranında artarak 117.4 milyar TL olurken bu 

kalem altında izlenen cari transfer harcamaları yüzde 

0.9 azalarak 58.4 milyar TL’ye geriledi. Mal ve hizmet 

alım giderleri bu dönemde yüzde 19.1 oranında 

artarak 7.5 milyar TL’ye, faiz giderleri yüzde 179.5 

oranında artarak 23.6 milyar TL’ye yükseldi.  

Ocak-Temmuz dönemi itibariyle faiz hariç giderler 

yüzde 14.7, cari transferler yüzde 13.3, mal ve hizmet 

alım giderleri yüzde 12.9 oranında arttı. Faiz 

giderlerindeki artış ise yüzde 43.6 olarak gerçekleşti. 

Hükümetin 2021 yılı bütçe açığı/GSYH hedefinin yüzde 

3.5 olduğu dikkate alındığında yılın kalan döneminde  

bütçe açığının genişlemeye devam ettiğini göreceğiz. 
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