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Bütçe Dengesi 
Nisan 2022 

Merkezi yönetim bütçesi Nisan’da 50,2 milyar TL açık verdi. 

Nisan ayında bütçe gelirleri yıllık bazda %75 oranında artış 
kaydederek 164,1 milyar TL olurken, bütçe harcamaları aynı 
dönemde yaklaşık iki katına yükselerek 214,3 milyar TL 
düzeyinde gerçekleşti. Böylece, merkezi yönetim bütçe açığı 
yıllık bazda %197 ile hızlı bir yükseliş sergileyerek 50,2 milyar 
TL oldu. Nisan’da faiz harcamaları geçen yılın aynı dönemine 
göre önemli bir değişim kaydetmezken, geçtiğimiz Nisan 
ayında 1,7 milyar TL fazla veren faiz dışı denge, bu dönemde 
31 milyar TL açık verdi. Yılın ilk dört ayında, bütçe gelirleri 
yıllık bazda %75,1, bütçe harcamaları %81,9 yükseldi. 
Böylece, Ocak-Nisan 2021 döneminde 5,9 milyar TL fazla 
veren bütçe dengesi, bu yılın aynı döneminde 19,4 milyar TL 
açık verdi. 

İthalde alınan KDV hızlı yükseldi. 

Vergi gelirleri Nisan’da yıllık bazda %78,6 genişleyerek 136,3 
milyar TL seviyesine ulaştı.  Vergi gelirlerindeki artışa en fazla 
katkıyı ithalat hacmindeki hızlı artışın ve kur gelişmelerinin 
etkisiyle yıllık bazda %131,3 yükselen ithalde alınan katma 
değer vergisi sağladı. Ayrıca, Nisan ayında yurt içi otomotiv 
pazarındaki daralışın sınırlandırıcı etkisine rağmen araç 
fiyatlarındaki artış paralelinde motorlu taşıtlardan alınan 
ÖTV’nin yıllık bazda %126 artması ile petrol ve doğalgaz 
ürünlerinden alınan ÖTV’nin yıllık bazda 3,9 milyar TL 
yükselmesi vergi gelirlerini destekledi. Geçtiğimiz yılın Nisan 
ayında 6 milyar TL düzeyinde gerçekleşen faiz gelirleri de yıllık 
bazda 4 milyar TL artış kaydetti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cari transferler yıllık bazda %128 arttı.  

Nisan ayında cari transferler yıllık bazda %128 artış 
kaydederek 95 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. Sağlık, 
emeklilik ve sosyal yardım giderleri kalemindeki hızlı 
yükselişin etkisiyle yaklaşık 2,4 katına çıkan hazine yardımları 
bu gelişmede etkili oldu. Bu dönemde faiz dışı harcamalardaki 
yıllık artış %111,8 ile yıllık TÜFE enflasyonunun üzerinde 
gerçekleşti.  Nisan’da alansal bazlı tarımsal destekler 
kapsamında yapılan gübre ve mazot desteğinin Mart’a kıyasla 
4,4 milyar TL azalması dikkat çekerken, KİT’lere iç borç 
aktarımları kapsamında yapılan ödemeler bütçe harcamalarını 
11,5 puan arttırdı. Söz konusu kaynak aktarımında doğal gaz 
fiyatlarındaki artış nedeniyle BOTAŞ’a ve Elektrik Üretimi 
A.Ş’ye yapılan toplam 7,6 milyar TL’lik ödeme öne çıktı. 
Böylece, Ocak-Nisan döneminde KİT’lere yapılan iç borç 
aktarımları yıllık bazda yaklaşık 12 katına çıkarak 67,4 milyar 
TL’ye yükseldi. Mart-Nisan döneminde KKM hesaplarının kur 
artışlarına karşı korunmasına ilişkin giderler toplam 16,3 
milyar TL düzeyinde gerçekleşti. 

 

Beklentiler… 

Nisan ayında enerji fiyatlarındaki hızlı artışın devam etmesinin 
etkisiyle bütçe giderlerinin gelirlerin üzerinde artması merkezi 
yönetim bütçesinin olumsuz bir performans sergilemesine 
neden oldu. Önümüzdeki dönemde, yüksek enflasyon 
ortamında iç talepte gözlenebilecek ivme kaybının da bütçe 
gelirleri üzerinde baskı oluşturabileceği değerlendiriliyor.  

 Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Datastream  

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

2021 2022 Değişim 2021 2022 Değişim Hedefi Hedefi (%)
Harcamalar 110,7 214,3 93,6 432,0 786,0 81,9 1.751,0 44,9
  Faiz Harcamaları 18,6 19,1 3,0 67,5 104,0 54,0 240,4 43,3
  Faiz Dışı Harcamalar 92,1 195,1 111,8 364,5 682,0 87,1 1.510,6 45,1
Gelirler 93,8 164,1 75,0 437,9 766,6 75,1 1.472,6 52,1
  Vergi Gelirleri 76,3 136,3 78,6 331,4 591,4 78,5 1.258,3 47,0
  Diğer Gelirler 17,5 27,8 59,3 106,5 175,2 64,5 214,3 81,8
Bütçe Dengesi -16,9 -50,2 196,6 5,9 -19,4 - -278,4 7,0
Faiz Dışı Denge 1,7 -31,0 - 73,4 84,6 15,3 -38,0 -
Not: Rakamlar yuvarlamalardan ötürü toplamı vermeyebilir.
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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. 
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