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Bütçe Dengesi 
Mart 2022 

Merkezi yönetim bütçesi Mart’ta 69 milyar TL açık verdi. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan verilere 
göre merkezi yönetim bütçesi Mart ayında 69 milyar TL 
açık verdi. Bu dönemde, bütçe görünümünde yaşanan 
bozulmada harcamaların yıllık bazda %102,3 oranında 
artması belirleyici oldu. Mart ayında bütçe gelirlerinin de %
15,6 ile ancak sınırlı artış kaydettiği görüldü. Yılın ilk iki 
ayında kaydedilen olumlu performansın etkisiyle, 2022’nin 
ilk çeyreğinde bütçe 30,8 milyar TL fazla verdi. Bu 
dönemde faiz dışı denge de 115,6 milyar TL oldu. 

Mart’ta gelir artışındaki yavaşlamada TCMB etkisi hissedildi. 

Yılın ilk iki ayında yıllık bazda hızlı artan bütçe gelirlerinin 
Mart ayında ivme kaybetmesinde TCMB faaliyet 
gelirlerinin bu yıl Mart ayı yerine Şubat ayında bütçeye 
dahil edilmesi etkili oldu. Nitekim, Hazine portföyü ve 
iştirak gelirleri Mart ayında yıllık bazda 30,8 milyar TL 
azalarak bütçe gelirlerindeki artışı 22,8 puan sınırlandırdı. 
Vergi gelirleri ise, bu dönemde %64,5 ile reel bazda artış 
kaydetti. Mart’ta, dış ticaret hacmindeki artışın vergi 
gelirlerini önemli ölçüde desteklediği izlenirken, ÖTV 
gelirleri özellikle akaryakıt, petrol ve dayanıklı tüketim 
mallarından alınan vergilerdeki yükselişin etkisiyle bütçe 
gelirlerindeki artışa 5,1 puan katkı sağladı.  

Bütçe gelirlerinin 2021’in aynı dönemine göre %75,1 
oranında genişlediği yılın ilk çeyreğinde, 2022 sonu bütçe 
geliri hedefinin yaklaşık %41’ine ulaşılmış oldu. Bu 

dönemde, ithalat hacmindeki yükselişin yanı sıra kurlardaki 
artışın da desteklediği ithalde alınan KDV ile kurumlar 
vergisi gelirleri öne çıktı.  

KİT’lere yapılan aktarımlar sürüyor. 

Mart ayında faiz harcamaları %89, faiz dışı harcamalar da 
%104 oranında arttı. Bu dönemde kamu iktisadi 
teşebbüslerine yapılan aktarımlar nedeniyle bütçe 
harcamalarında kaydedilen hızlı yükseliş sürdü. 1,7 milyar 
TL’si cari transfer, 37,8 milyar TL’si ise borç verme şeklinde 
olmak kaydıyla BOTAŞ’a yapılan toplam 39,5 milyar TL’lik 
kaynak aktarımı bütçe harcamalarını 35,5 puan yukarı 
çekti. Mart ayında harcamalar tarafında öne çıkan bir diğer 
gelişme de mevduat ve katılma hesaplarının kur artışlarına 
karşı korunmasına ilişkin giderlerin 11,7 milyar TL 
düzeyinde gerçekleşmesi oldu. 

Yılın ilk çeyreğinde de BOTAŞ başta olmak üzere kamu 
teşebbüslerine yönelik aktarımlar bütçe harcamalarındaki 
artışta önemli rol oynadı. Bu dönemde, KİT’lere yapılan 
66,3 milyar TL’lik kaynak aktarımının 57,5 milyar TL’si 
BOTAŞ’a yapıldı. 

Beklentiler… 

Merkezi yönetim bütçesinden KİT’lere yapılan aktarımlar 
küresel piyasalarda doğalgaz fiyatlarındaki yaşanan 
artışların etkisiyle henüz ilk çeyrek bitmeden bütçe 
hedefini aştı. Enflasyonla mücadele kapsamında bazı ürün 
gruplarında yapılan vergi indirimleri de bütçe gelirlerine 
ilişkin beklentileri olumsuz yönde etkiliyor.  

 Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Datastream  
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Bütçe Göstergeleri
(Ocak-Mart dönemi kümülatif, milyar TL)

Bütçe Harcamaları

Bütçe Gelirleri

Merkezi  Yönetim Bütçesi (milyar TL)
% % 2022 Bütçe Gerç ./  Bütçe

2021 2022 Değişim 2021 2022 Değişim Hedefi Hedefi  (%)
Harcamalar 111,2 224,9 102,3 321,3 571,7 77,9 1.751,0 32,7
  Faiz Harcamaları 14,2 26,9 89,3 48,9 84,8 73,4 240,4 35,3
  Faiz Dışı Harcamalar 96,9 198,0 104,3 272,4 486,9 78,7 1.510,6 32,2
Gelirler 134,9 156,0 15,6 344,1 602,5 75,1 1.472,6 40,9
  Vergi Gelirleri 77,4 127,4 64,5 255,1 455,2 78,4 1.258,3 36,2
  Diğer Gelirler 57,5 28,6 -50,3 89,0 147,4 65,5 214,3 68,8
Bütçe Dengesi 23,8 -69,0 - 22,8 30,8 35,2 -278,4 -
Faiz Dışı  Denge 38,0 -42,0 - 71,7 115,6 61,3 -38,0 -
Not: Rakamlar yuvarlamalardan ötürü toplamı vermeyebilir.
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Faiz Dışı Bütçe Giderleri ve Vergi Gelirleri
(3 aylık hareketli ortalama, yıllık % değişim)
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YASAL UYARI 

Bu rapor Bankamız uzmanları tarafından güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık kaynaklardan elde edilen bilgiler kullanılmak suretiyle, sadece bilgilendirme amacıyla hazırlan-

mıştır ve hiçbir şekilde finansal enstrümanların alım veya satımı konusunda tavsiye veya finansal danışmanlık hizmeti sağlanması olarak yorumlanmamalıdır. Bu raporda yer verilen 

görüş ve değerlendirmeler, hiçbir şekilde Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin kurumsal yaklaşımını yansıtmamakta olup, raporu kaleme alan uzmanların kişisel görüş ve değerlendirmeleri-

dir. Türkiye İş Bankası A.Ş. bu raporda yer alan bilgi, görüş ve değerlendirmelerin doğru, değişmez ve eksiksiz olması konusunda herhangi bir şekilde garanti vermemektedir. 

Türkiye İş Bankası A.Ş. bu raporda yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu rapor ve içindeki bilgilerin kullanılması nedeniyle 

doğrudan veya dolaylı olarak oluşacak zararlardan Türkiye İş Bankası A.Ş. hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir.  

İşbu rapor üzerinde Bankamızın telif hakkı olup, Bankamızın yazılı izni alınmaksızın herhangi bir kişi tarafından, herhangi bir amaçla, kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtıla-

maz veya yayımlanamaz. Tüm haklarımız saklıdır. 

İktisadi Araştırmalar Bölümü 
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