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Bütçe Dengesi 
Haziran 2022 

Merkezi yönetim bütçesi Haziran’da 31,1 milyar TL açık verdi. 

Merkezi yönetim bütçesi Haziran ayında 31,1 milyar TL açık 
verdi. Bu dönemde bütçe gelirleri yıllık bazda %104,9 artışla 
181 milyar TL olurken, harcamalar %87,1 yükselişle 212,1 
milyar TL düzeyine ulaştı. Haziran’da faiz dışı bütçe açığı da 
yıllık bazda %17,1 genişleyerek 18,3 milyar TL seviyesinde 
gerçekleşti. Ocak-Haziran döneminde bütçe gelirleri yıllık 
bazda %100,6 yükselirken, bütçe harcamaları %76,7 oranında 
arttı. Böylece, merkezi yönetim bütçesi yılın ilk yarısında vergi 
gelirlerindeki hızlı artışın desteğiyle 93,6 milyar TL fazla verdi. 

Vergi gelirlerindeki yükseliş Haziran ayında devam etti. 

Vergi gelirleri Haziran ayında yıllık bazda %108,4 oranında 
yükselerek 152,6 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. Bu 
dönemde vergi gelirlerinin %36’sını oluşturan ithalde alınan 
katma değer vergisi gelirleri döviz kuru gelişmelerinin de 
etkisiyle yıllık bazda 2,5 katına yükselirken, vergi gelirlerinin  
%25’ini oluşturan ÖTV gelirlerindeki artış %113,4 düzeyinde 
gerçekleşti. Haziran’da dâhilde alınan katma değer vergisi 
gelirleri de %94,3 artış kaydederek 8,9 milyar TL oldu. Bu 
dönemde vergi dışı gelirler de güçlü artış sergiledi.  

Cari transferler yıllık bazda iki katına yükseldi. 

Haziran ayında faiz dışı harcamalardaki yıllık artış %91,7 ile 
enflasyonun üzerinde ancak gelirlerdeki artışın bir miktar 
altında gerçekleşti. Bu dönemde faiz dışı harcamaların %
54’ünü oluşturan cari transferler yıllık bazda %100,7 artış 
kaydederek 106,8 milyar TL seviyesine ulaştı. Cari 
transferlerin altında izlenen hanehalkına yapılan diğer 
transferler yıllık bazda 3,5 katına yükselirken, mahalli idare ve 

fon paylarında da hızlı artış gözlendi. Mal ve hizmet alım 
giderleri, Haziran’da yıllık bazda %97,8 oranında artarak 17,3 
milyar TL olurken, gayrimenkul sermaye üretim giderlerindeki 
yükselişin etkisiyle sermaye giderleri yaklaşık 3 katına çıkarak 
18,6 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde faiz 
giderleri de %35,6 oranında artarak 12,8 milyar TL oldu. 

Haziran’da KİT’lere iç borç aktarımları kapsamında yapılan 
ödemeler 1,8 milyar TL ile Ocak ayından bu yana en düşük 
düzeyinde gerçekleşti.  Böylece, yılın ilk altı ayında KİT’lere 
yapılan iç borç aktarımları 79,5 milyar TL’ye ulaştı. Ayrıca, 
Haziran ayında KKM hesaplarına ilişkin giderler 16,1 milyar TL 
düzeyinde kaydedildi. Söz konusu gider tutarı Mart-Haziran 
döneminde 37,2 milyar TL düzeyine ulaştı. 

Beklentiler… 

2022 yılı için bütçe gelirlerinde ve harcamalarında 1.080 

milyar TL düzeyinde artış öngören ek bütçe TBMM Genel 

Kurulu’nda onaylanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda, 

KİT’lere yapılacak sermaye transferleri için 120,5 milyar TL, 

ilave bütçe ayrıldı. KKM’ye ilişkin giderler için de 40 milyar TL 

ödenek tahsis edildi. Yılın ilk yarısı itibarıyla kurumlar 

vergisinde kaydedilen hızlı artışın da desteğiyle olumlu bir 

performans sergileyen merkezi yönetim bütçesi, ek bütçeyle 

birlikte belirlenen hedeflerle uyumlu bir görünüm sunuyor. 

Önümüzdeki aylarda iç talep ve döviz kurlarındaki görünümün 

yanı sıra küresel enerji fiyatlarının seyrinin bütçe dengesi 

üzerindeki etkileri takip edilmeye devam edilecek. 

 Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Datastream  

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

2021 2022 Değişim 2021 2022 Değişim Hedefi Hedefi (%)
Harcamalar 113,4 212,1 87,1 663,4 1.171,9 76,7 2.831,5 41,4
  Faiz Harcamaları 9,4 12,8 35,6 90,9 134,7 48,2 329,8 40,8
  Faiz Dışı Harcamalar 104,0 199,3 91,7 572,5 1.037,2 81,2 2.501,7 41,5
Gelirler 88,3 181,0 104,9 630,8 1.265,4 100,6 2.553,1 49,6
  Vergi Gelirleri 73,2 152,6 108,4 496,9 1.033,8 108,0 2.186,0 47,3
  Diğer Gelirler 15,1 28,4 87,9 133,9 231,6 73,0 367,1 63,1
Bütçe Dengesi -25,0 -31,1 24,1 -32,5 93,6 - -278,4 -
Faiz Dışı Denge -15,6 -18,3 17,1 58,3 228,2 291,2 51,4 443,8
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. 

İktisadi Araştırmalar Bölümü 
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