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Bütçe Dengesi 
Mayıs 2022 

Merkezi yönetim bütçesi Mayıs’ta 144 milyar TL fazla 
verdi. 

Geçtiğimiz yılın Mayıs ayında 13,4 milyar TL açık veren 
merkezi yönetim bütçesi, bu yılın aynı döneminde 144 
milyar TL fazla verdi. Bütçe gelirleri yıllık bazda üç katına 
yükselerek 317,8 milyar TL olurken, harcamalar %47,3 
artışla 173,8 milyar TL düzeyine ulaştı. Mayıs’ta 161,9 
milyar TL tutarında faiz dışı fazla verildi. Ocak-Mayıs 
döneminde de, bütçe gelirleri yıllık bazda iki katına 
yükselirken, bütçe harcamaları %74,5 oranında arttı. 
Böylece, yılın ilk beş ayında merkezi yönetim bütçesi 
124,6 milyar TL fazla verdi. 

Vergi gelirleri yıllık bazda %214 oranında artış kaydetti. 

Mayıs ayında vergi gelirleri yıllık bazda %213,9 oranında 
genişleyerek 289,7 milyar TL seviyesine ulaştı. Vergi 
gelirlerindeki artışa en fazla katkıyı yıllık bazda altı katına 
çıkarak 152 milyar TL’ye ulaşan kurumlar vergisi sağladı. 
Ayrıca, ithalde ve dâhilde alınan katma değer vergileri 
bütçe gelirlerine toplamda 60,9 milyar TL katkı sağladı.  

  

  

  

  

  

  

  

  

Mal ve hizmet alım giderleri yaklaşık üç katına yükseldi. 

Mayıs ayında bütçe giderleri ılımlı bir artış kaydetti. Cari 
transferler yıllık bazda %27,4 artış kaydederek 64,4 
milyar TL seviyesine ulaştı. Mal ve hizmet alım giderleri, 
enerji ve milli savunmaya yönelik giderlerdeki yükselişin 
etkisiyle yıllık bazda %169,4 oranında arttı. Bu dönemde 

faiz dışı harcamalardaki yıllık artış %49,9 ile enflasyonun 
altında gerçekleşti. Hazine yardımları altında 
sınıflandırılan faturalı ödemeler kalemindeki 11,2 milyar 
TL’lik azalış ise, bütçe performansını olumlu yönde 
destekledi.  

Mayıs’ta KİT’lere iç borç aktarımları kapsamında yapılan 
10,3 milyar TL tutarındaki ödeme dikkat çekti. Söz 
konusu giderde doğal gaz fiyatlarındaki artış nedeniyle 
BOTAŞ’a aktarılan 8,2 milyar TL tutarındaki ödeme 
belirleyici oldu. Böylece, Ocak-Mayıs döneminde söz 
konusu kuruma yapılan ödeme tutarı görevlendirme 
giderleri dâhil olmak üzere 71,4 milyar TL’ye ulaştı. 
Ayrıca, Mart-Mayıs döneminde KKM hesaplarının kur 
artışlarına karşı korunmasına ilişkin giderler toplamda 
21,1 milyar TL düzeyine ulaştı. 

Beklentiler… 

2022 yılında enflasyonda kaydedilen yükselişin mal ve 
hizmet alımları başta olmak üzere bütçe giderlerine 
yansımaya başladığı görülüyor. Ancak, enflasyon 
nedeniyle öne çekilen talep ve düşük faiz ortamının 
kârlılığı desteklemesi vergi gelirlerinde daha hızlı bir 
yükselişi beraberinde getiriyor. Bu durum merkezi 
yönetim bütçesinin yılın ilk beş ayında beklentilerden 
daha olumlu bir görünüm sunmasını sağlasa da bütçe 
performansı üzerindeki risklerin varlığını koruduğunu 
değerlendiriyoruz.  

 Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Datastream  

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

2021 2022 Değişim 2021 2022 Değişim Hedefi Hedefi (%)
Harcamalar 117,9 173,8 47,3 550,0 959,8 74,5 1.751,0 54,8
  Faiz Harcamaları 13,9 17,9 28,4 81,5 121,9 49,6 240,4 50,7
  Faiz Dışı Harcamalar 104,0 155,9 49,9 468,5 837,9 78,8 1.510,6 55,5
Gelirler 104,6 317,8 203,9 542,5 1.084,4 99,9 1.472,6 73,6
  Vergi Gelirleri 92,3 289,7 213,9 423,7 881,2 108,0 1.258,3 70,0
  Diğer Gelirler 12,3 28,0 128,2 118,8 203,2 71,1 214,3 94,8
Bütçe Dengesi -13,4 144,0 - -7,5 124,6 - -278,4 -
Faiz Dışı Denge 0,6 161,9 28.060,6 73,9 246,5 233,3 -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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