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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 Kasım ayında 30.3 milyar TL, faiz dışı 

denge 43.5 milyar TL fazla verdi. Geçtiğimiz yılın aynı ayında 

nakit bütçe 12.5 milyar TL, faiz dışı denge 21.2 milyar TL fazla 

vermişti.  

Ocak-Kasım dönemi itibariyle karşılaştırıldığında 2020 yılında 

nakit bütçe 135.1 milyar TL, faiz dışı denge 21.9 milyar TL açık 

vermişti. Bu yılın aynı döneminde ise nakit bütçe 50.0 milyar TL 

açık verirken, faiz dışı dengenin 97.4 milyar TL fazla verdiğini 

görmekteyiz.  

Böylece Ekim’de 84.3 milyar TL olan 12 aylık birikimli nakit 

bütçe açığı Kasım’da 96,8 milyar TL açığa yükselirken, 74.8 

milyar TL fazla veren faiz dışı denge 53.6 milyar TL fazlaya 

geriledi.  

Yüksek enflasyon bütçe gelirlerini olumlu etkilerken, 

harcamaların görece daha ılımlı arttığı gözleniyor. 

Nitekim gelirler bir önceki aya göre 45.4 milyar TL artarak 

Kasım’da 169.0 milyar TL’ye, giderler 11.0 milyar TL artarak 

139.9 milyar TL’ye yükseldi.  

Faiz dışı giderler bir önceki aya göre 9.8 milyar TL artarak 

125.5 milyar TL oldu. Faiz giderlerinin ise 13.2 milyar TL’den 

14.4 milyar TL’ye hafifçe yükseldiği görülüyor.  

Geçtiğimiz yılın aynı döneminde faiz giderleri giderlerin yüzde 

8.8’ini oluştururken bu yıl oranın yüzde 10.3’e yükseldiği 

izleniyor.  

 

Hazine nakit gerçekleşmeleri Maliye Bakanlığı’nın ay ortasın-

da açıkladığı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerinin ön-

cüsü niteliğindedir.  

Geçtiğimiz yılın Kasım ayında nakit bütçe 12.5 milyar TL fazla 

verirken, nakit bazlı olmayıp tahakkuk esaslı açıklanan merkezi 

yönetim bütçesi 13.4 milyar TL fazla vermişti.  

Dolayısıyla Hazine nakit gerçekleşmesi, Ekim ayında 105.8 

milyar TL düzeyinde olan merkezi yönetim bütçe açığının Ka-

sım’da 88.9 milyar TL’ye gerileyeceğine işaret ediyor. Bu da 

Ekim’de yüzde 1.6 olan bütçe açığının GSYH’ye (OVP tahmini 

ile) oranının yüzde 1.3’e gerileyeceği anlamına gelmektedir. 

Nakit bütçede özelleştirme gelirleri faiz dışı dengeye dahil 

edilmese de nakit denge içinde yer almaktadır. Öte yandan 

vergi tahsilatlarında aydan aya yaşanacak kaymalar ise nakit 

bütçeyi etkilemektedir.  

2022-2024 dönemini kapsayan OVP’ye göre 2021 yılında büt-

çe açığı gerçekleşme tahmini 230 milyar TL ve bütçe açığı/

GSYH hedefi yüzde 3.5 olarak açıklanmıştı.  

Hazine nakit gerçekleşmesinin ima ettiği üzere Kasım ayında 

merkezi yönetim bütçe açığının 88.9 milyar TL düzeyinde gel-

mesi, Aralık ayında hükümet için 141 milyar TL’lik bir harcama 

alanı sağlayacaktır.  
Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı 
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