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

Geçtiğimiz yılın Kasım ayında 13.4 milyar TL fazla veren 

merkezi yönetim bütçesi 2021 yılının aynı döneminde 32.0 

milyar TL fazla verdi. Faiz dışı fazlanın da aynı dönemde 

22.9 milyar TL’den 47.3 milyar TL’ye yükseldiği görülüyor. 

Bütçe giderlerindeki yüzde 40.9 oranındaki artışa karşılık 

vergi gelirlerinin yüzde 50.0 artması bütçe fazlasının 

yükselişinde etkili oldu. Öte yandan 7326 Sayılı Kanun 

kapsamındaki son yapılandırmadan 53.2 milyar TL gelire 

ulaşıldığını görmekteyiz. Kasım ayında bütçede faiz 

gelirleri 1.8 milyar TL olurken, faiz giderleri 15.3 milyar TL 

düzeyinde gerçekleşti. 

2020 yılının Ocak-Kasım döneminde ise 132.1 milyar TL 

açık veren merkezi yönetim bütçesi bu yılın aynı 

döneminde 46.5 milyar TL açığa gerilerken, 2.9 milyar TL 

açık veren faiz dışı denge 125.4 milyar TL fazla verdi.  

Bir önceki ay 105.8 milyar TL olan 12 aylık bütçe açığı 

böylelikle Kasım’da 87.2 milyar TL açığa gerilerken 

(GSYH'nin yüzde 1.3’ü), faiz dışı denge 65.2 milyar TL’den 

89.6 milyar TL fazlaya (GSYH'nin yüzde 1.3’ü) yükseldi. 

BÜTÇE GELİRLERİ 

Kasım’da vergi gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre 

yüzde 50.0 oranında artarak 148.9 milyar TL oldu. 

Geçtiğimiz yılın aynı ayında 24.9 milyon TL olan kurumlar 

vergisi gelirlerinin yüzde 88.8 artarak 47.1 milyar TL 

düzeyinde gerçekleştiği görülüyor. 

Ekonomik aktivite hakkında öncü sinyaller veren ithalde 

alınan KDV geliri yüzde 62.4 oranında artarak 28.6 milyar 

TL olurken, dahilde alınan KDV geliri yüzde 55.3 artışla 

13.8 milyar TL oldu. Öte yandan ÖTV gelirleri ise yüzde 

14.9 oranında azalarak 18.0 milyar TL düzeyinde 

gerçekleşti. Motorlu taşıtlar vergisi yüzde 2.0, petrol ve 

doğalgaz ürünlerinden alınan vergi, eşel mobil 

uygulamasının da etkisiyle yüzde 96.5 oranında azalış 

kaydetti. Alkollü içkiler ile tütün mamullerinden alınan 

vergi gelirlerindeki yüzde 30.5 oranındaki artış ise bu 

kaybı telafi etmeye yeterli olmadı.  

Ocak-Kasım dönemi itibariyle dahilde alınan KDV yüzde 

85.1, ithalde alınan KDV yüzde 59.5, kurumlar vergisi 

yüzde 68.6 artarken, ÖTV geliri geçtiğimiz yılla aynı 

düzeyde gerçekleşti. Özel tüketim üzerinden alınan 

vergiler reel olarak yüzde 17.6 azalış kaydetti. 

BÜTÇE GİDERLERİ 

Faiz hariç giderler bir önceki yılın Kasım ayına göre yüzde 

38.7 oranında artarak 120.4 milyar TL olurken bu kalem 

altında izlenen cari transfer harcamaları yüzde 29.0 

artarak 44.0 milyar TL’ye yükseldi. Mal ve hizmet alım 

giderleri bu dönemde yüzde 36.6 oranında artarak 15.2 

milyar TL’ye, faiz giderleri yüzde 61.4 oranında artarak 

15.3 milyar TL’ye yükseldi.  

Ocak-Kasım dönemi itibariyle faiz hariç giderler yüzde 

22.7, cari transferler yüzde 17.9, mal ve hizmet alım 

giderleri yüzde 33.2 oranında arttı. Faiz giderlerindeki artış 

ise yüzde 33.2 düzeyinde gerçekleşti. 

2022-2024 dönemini kapsayan OVP’ye göre 2021 yılında 

bütçe açığı gerçekleşme tahmini 230 milyar TL ve bütçe 

açığı/GSYH hedefi yüzde 3.5 olarak açıklanmıştı.  

Sonuç olarak Kasım ayında merkezi yönetim bütçe 

açığının 87.2 milyar TL düzeyinde gerçekleşmesi, Aralık 

ayında hükümete 143 milyar TL’lik bir harcama alanı 

sağlayacaktır. 
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