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

2022 yılı Şubat ayında merkezi yönetim bütçesi 69.7 

milyar TL, faiz dışı denge 113.4 milyar TL fazla verdi. 

Geçtiğimiz yılın aynı ayında bütçe 23.2 milyar TL, 

faiz dışı denge ise 35.9 milyar TL fazla vermişti.  

Böylece bir önceki ay 138.0 milyar TL olan 12 aylık 

birikimli bütçe açığı 91.5 milyar TL açığa gerilerken, 

açığın GSYH’ye oranı yüzde 1.2’ye indi. Benzer 

şekilde bir önceki ay 35.1 milyar TL fazla veren 12 

aylık birikimli faiz dışı denge de 112.6 milyar TL fazla 

verdi. 

2022-2024 dönemini kapsayan OVP’ye göre 2022 

yılında bütçe açığı gerçekleşme tahmini 278.4 

milyar TL ve bütçe açığı/GSYH hedefi yüzde 3.5 

olarak öngörülmektedir.  

Şubatta bütçe giderleri bir önceki yılın aynı ayına 

göre yüzde 108.3 artarken, gelirler yüzde 126.3 

oranında artış kaydetti. TCMB’den 49.3 milyar TL’lik 

2021 kar payı avansı ve ihtiyat akçesi aktarımının 

hesaplara girmiş olması gelirlerdeki iyileşmede 

belirleyici oldu.  

BÜTÇE GELİRLERİ 

Şubat ayında vergi gelirleri yüzde 83.2 oranında 

arttı. Kurumlar vergisi gelirlerinin yüzde 123.4 ve 

ithalde alınan KDV gelirinin yüzde 132.0 oranında 

artması vergi gelirlerindeki artışta etkili oldu.  

Öte yandan dahilde alınan KDV’nin yüzde 22.2 

oranında artması ise ekonomik aktivitede 

yavaşlama olduğunun sinyalini veriyor. Bu 

gelişmede gıda ürünlerindeki KDV indirimin de etkisi 

olduğunu ayrıca söylemek gerekiyor.  

Doğrudan vergi gelirleri altında yer alan gelir vergisi 

ise yıllıkta yüzde 33.5 oranında artarken, ÖTV 

gelirlerindeki yıllık artış yüzde 34.4 düzeyinde 

gerçekleşti. 

BÜTÇE GİDERLERİ 

Bütçe giderleri Şubat ayında geçtiğimiz yılın aynı 

ayına göre yüzde 108.3 oranında arttı. Faiz giderleri 

yüzde 242.3 oranında artarak 43.7 milyar TL olurken 

bunun 32.4 milyar TL’si iç borç, 6.9 milyar TL’si dış 

borçlardan kaynaklandı.  

Faiz dışı giderler ise yüzde 87.9 oranında artarak 

157.1 milyar TL oldu. Bu giderin altında yer alan en 

büyük iki kalemden biri olan personel harcamaları 

yüzde 51.1 yükselirken, cari transfer harcamaları 

yüzde 73.9 artış kaydetti. Şubat ayındaki 74.1 milyar 

TL’lik cari transfer harcamaları içerisinde en büyük 

kalem 24.3 milyar TL ile Hazine yardımları olurken, 

kamu teşebbüslerinden BOTAŞ’a 3.3 milyar TL’lik bir 

aktarım gerçekleştiğini görmekteyiz.  

Geçtiğimiz yılın Şubat ayında 1.7 milyar TL 

düzeyinde olan borç verme kalemi ise 11 kat 

artarak 20.2 milyar TL’ye yükseldi. Burada da 

BOTAŞ’a 14.7 milyar TL tutarındaki bir aktarımın 

önemli yer tuttuğu dikkat çekiyor.  

Dolayısıyla bütçeden Şubat ayında enerji maliyeti 

kaynaklı aktarım 18.0 milyar TL düzeyinde olurken, 

bu rakam faiz dışı giderlerin yüzde 11.4’üne, tüm 

bütçe giderlerinin ise yüzde 8.9’una karşılık 

gelmektedir.  
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Şubat ayının son iş gününde bankalar aracılığıyla 

tahsil edilen vergilerin yaklaşık 30 Milyar TL'lik kısmı-

nın, Mart ayında Hazine hesaplarına yansıyacak 

olması bütçe gelirlerini olumlu etkileyecek olsa da 

bütçe gelir performansının Şubat ayının gerisinde 

kalacağını beklemekteyiz. 

Enerji giderlerinin bütçe üzerindeki yükünün ise 

Şubat ayında daha belirgin hale geldiği görülü-

yor. Bu durum Mart ayında da sürecektir.  

Kur korumalı mevduata (KKM) ilişkin Mart ayında 

başlayacak kur farkı ödemelerinin de bütçe açığı 

üzerinde yukarı yönlü risk oluşturacağını düşün-

mekteyiz.  


