
 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurumlar vergisi tahsilatında zıplamayla Mayıs’ta rekor bütçe fazlası… 

gözleniyor… 

 16 Haziran 2022 

Merkezi Bütçe – Mayıs 2022 

Mayıs’ta merkezi hükümet bütçesi 144 milyar TL fazla verdi. 2021’in Mayıs 

ayında 13,4 milyar TL açık veren merkezi bütçe, 2022’nin aynı ayında 144,0 

milyar TL fazla verirken, geçen seneki 0,6 milyar TL’lik faiz dışı fazla da 161,9 

milyar TL’ye yükseldi. Bir defaya mahsus gelirlerin dışlandığı IMF tanımlı faiz 

dışı fazla da yaklaşık 152 milyar TL oldu.  

12-aylık birikimli bütçe açığı Mayıs itibariye GSYH’nin %0,6’sı seviyesinde. 

Ocak-Mayıs döneminde ulaşılan 124,6 milyar TL bütçe fazlası ve 246,5 milyar 

TL faiz-dışı fazla rakamları, geçen senenin aynı dönemindeki 7,5 milyar TL bütçe 

açığı ve 73,9 milyar TL faiz-dışı fazlaya göre önemli bir iyileşmeye işaret ediyor. 

12-aylık birikimli bakıldığında, toplam bütçe açığı 60 milyar TL (tahmini 

GSYH’nin kabaca %0,6’sı), faiz-dışı fazla da 161 milyar TL olarak şekilleniyor. 

Ancak, ilgili düzeltmelerin ardından, IMF tanımlı faiz-dışı fazla 7 milyar TL’ye 

geriliyor.  

Mayıs’taki etkileyici bütçe performansı temel olarak kurumlar vergisi 

tahsilatındaki zıplamadan kaynaklanıyor. Geçen yılın mayıs ayındaki 25 

milyar TL seviyesindeki kurumlar vergisi (KV) tahsilatının, şirket karlılıklarındaki 

artış ve yüksek enflasyonist ortama bağlı olarak bu sene 152 milyar TL’ye 

yükselmiş olması (nominal olarak yıllık %505, reel olarak yıllık %282 artış), 

Mayıs’taki etkileyici bütçe performansını çok büyük ölçüde açıklıyor. 

Hatırlatmak gerekirse, bankacılık sektörünün ilk çeyrekte toplam karı yıllık 

%286 artış gösterirken, araştırma kapsamımızdaki şirketlerin ilk çeyrekteki 

yıllık FAVÖK büyümesi de kabaca %126 olmuştu. Bu hızlı kar büyümesine 

rağmen, KV tahsilatındaki 6 katlık artışı açıklamak gene de zor. Son 12 aylık 

dönem baz alındığında, KV tahsilatı 370 milyar TL, ya da GSYH’nin kabaca 

%3,7’sine ulaşmış durumda, ki burada tarihsel ortalamanın %1,5-2,0 

civarında olduğunu belirtelim.   

İthalattan alınan KDV ve vergi-dışı gelirler (özellikle de Hazine’nin faiz 

gelirleri) de güçlü seyrediyor. KV dışında, geçen yılın aynı ayına göre 18 milyar 

TL’den 44 milyar TL’ye yükselen (yıllık reel %51 artış) ithalattan alınan KDV 

tahsilatının da güçlü seyrettiğini söyleyebiliriz. Ek olarak, vergi-dışı gelirlerin de 

yıllık reel %44 artışla 12 milyar TL’den 28 milyar TL’ye yükseldiği görülüyor. Bu 

rakamın içinde, TÜFE’ye endeksli tahvil ihraçlarının farklı muhasebeleştirme 

yöntemine bağlı olarak, Hazine’nin 7,7 milyar TL faiz geliri yazması da 

bulunuyor, ki bu rakam da IMF-tanımlı faiz-dışı fazla hesabından düşüldüğünü 

belirtelim. Faiz gelirleri Ocak-Mayıs dönemi için ise 50 milyar TL’ye ulaşmış 

durumda (geçen yılın aynı döneminde 19 milyar TL). 

Faiz harcamaları 2022’de (ve ilerleyen yıllarda) bütçeye önemli bir yük 

getirebilir. Mayıs ayı özelinde faiz harcamaları yıllık %19’luk reel düşüşle 18 

milyar TL gibi makul sayılabilecek bir seviyede kaldıysa da, faiz harcamalarının 

önümüzdeki süreçte giderek artan bir oranda merkezi bütçe üzerinde yük 

oluşturacağını söyleyebiliriz. Bunun başlıca nedeni, kamu borç stoğunun 

%66’sının dövize endeksli olması nedeniyle TL’deki değer kayıplarının ek faiz 

harcamalarına yol açması ve de enflasyondaki yükseliş nedeniyle enflasyona 

endeksli tahviller kaynaklı borçlanma maliyetlerinin artması olarak öne çıkıyor. 

Döviz cinsi borca değişken faizli/enflasyona endeksli tahviller eklendiğinde, 

borç stoğunun %90’ına yakınının faiz ve kur hareketlerine hassas olduğunu 

söyleyebiliriz. Son dönemdeki kur ve faiz gelişmeleri nedeniyle, 2022’de 

bütçelenen 243 milyar TL faiz harcaması üzerine şimdiden yaklaşık 80 milyar 

TL’lik ek yük geldiğini hesaplıyoruz. 

Grafik 1: Bütçe Dengesi (12 aylık, milyar TL) 

Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gedik Yatırım 

Grafik 2: Faiz-dışı denge (12 aylık, milyar TL) 

 

Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gedik Yatırım  

Grafik 3: Kurumlar vergisi tahsilatı 

 

Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gedik Yatırım 

 

 
Lütfen raporun sonundaki yasal uyarıları göz önünde bulundurunuz. 
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Grafik 4: Kamu borç stoğunun kırılımı  Grafik 5: Kamu borç stoğunda döviz cinsi tahvillerin payı  

 

Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı 

 

 
Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı 

Kur korumalı mevduat (KKM) sistemi de merkezi bütçeye önemli bir yük getirebilir. Kur gelişmeleri, ek faiz 

harcamaları dışında, kur korumalı mevduat sistemi üzerinden de merkezi bütçeye ek yükler getiriyor. 

Mevcut kur seviyelerinde KKM sisteminin şimdiye kadarki maliyetinin 130-140 milyar TL civarında 

olduğunu hesaplıyoruz, ki bunun yarısından biraz daha azı merkezi bütçeden karşılanıyor. KKM kaynaklı 

bütçe transferlerinin Mayıs’ta 4,8 milyar TL, Ocak-Mayıs döneminde de 21,1 milyar TL’ye ulaştığı görülüyor.  

Hükümetin enerji tarifelerini sübvanse etmesi de bütçeye ek yükler getiriyor. Hükümet konuta sağlanan 

enerji fiyatlarını büyük ölçüde sübvanse etmeye devam ediyor, ki bu da özellikle enerji KİT’lerine bütçeden 

kayda değer transferler yapılmasını gerektiriyor. Şöyle ki, BOTAŞ’a bütçeden yapılan transferlerin (borç 

verme dahil) Mayıs’ta 8 milyar TL, Ocak-Mayıs döneminde ise 71 milyar TL’ye ulaştığı görülüyor. BOTAŞ’a 

yapılan transferler 2021 yılında da 69 milyar TL’yi bulmuştu.  

Faiz-dışı harcamalarda yılın ilerleyen aylarında hızlı bir artış görebiliriz (önceki yıllarda olduğu gibi). 

Harcama kalemlerinin (özellikle de yatırım harcamalarının ve mal ve hizmet alımlarının) genellikle yılın 

ilerleyen aylarında tahakkuk ettirilmesi eğilimi nedeniyle, faiz-dışı harcamaların şimdilik kontrollü 

gözüktüğünü de söyleyebiliriz. Örneğin, Ocak-Mayıs döneminde sermaye giderlerinin 47 milyar TL olarak 

gerçekleştiğini görüyoruz, ki bu rakamın sene sonunda 200 milyar TL’yi aşmasını kuvvetle muhtemel 

görüyoruz. Özetle, hükümetlerin seçim öncesi genişleyici maliye politikaları uygulama eğilimini ve de KKM 

sistemi kaynaklı potansiyel kayıpları da dikkate aldığımızda, faiz-dışı harcamalarda özellikle yılın sonlarına 

doğru kayda değer artışlar olabileceğini düşünüyoruz.  

Özetle, bütçe performansı yılın geri kalanında bir miktar kötüleşebilir, ancak durum sene başında 

korkulduğu kadar endişe verici olmayabilir. Faiz harcamalarında artış, KKM kaynaklı yüklü bütçe 

transferleri, genişleyici maliye politikası uygulanacağı ve de ekonomik aktivitede yavaşlama 

beklentilerimize bağlı olarak, bütçe açığı/GSYH oranının 2022 yılı içinde %4,0 veya üzerine doğru yükselişe 

geçebileceğini belirtmekteydik. Ancak, enflasyonist ortamın da etkisiyle talebin öne çekilmesiyle ve de 

ihracatın desteğiyle ekonomik aktivitenin canlı kalmaya devam ettiği, bunun da vergi geliri tahsilatını 

desteklediği görülüyor. Buna ek olarak, hükümetin önceki yıllarda olduğu gibi bir defaya mahsus gelir 

yaratma becerisi de manşet bütçe rakamlarını olumlu etkiliyor. Özetle, yukarıda saydığımız 

olumsuzluklara bağlı olarak harcamalarda beklediğimiz artışlar nedeniyle, bütçe performansında 

bozulma beklemeye devam etsek de, ekonomik aktivitedeki canlılığın (güçlü vergi gelirlerinin) 

sürmesi sayesinde, bütçe açığı/GSYH oranı 2022’de korkulduğu gibi %4 seviyesini aşmayabilir. Buna 

göre, 2022 özelinde hükûmetin %3,5’lik bütçe açığı/GSYH hedefinin ulaşılabilir göründüğünü 

söyleyebiliriz. Bununla beraber, hızla artacak faiz harcamaları ve KKM sistemine bağlı transferler 

nedeniyle, bütçe açığı/GSYH oranının ilerleyen yıllarda %4’ün üzerine gitmesi riski halen mevcut.  
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Makro Görünüm – Bütçe 

TABLO 1: Merkezi Hükümet Bütçesi  (Milyar TL) 

 

Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı 
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YASAL UYARI  

Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. 

Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri 

arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve 

tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-

satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize 

uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize 

uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; 

içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir 

olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Gedik 

Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. 


