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Sayn Ba kan, 

Plan ve Bütçe Komisyonu’nun Saygde er Üyeleri,  

De erli Basn Mensuplar, 

Hepinizi saygyla selamlyorum. 

Bugün sizlere, 

- Genel makroekonomik görünüm, 
- Bakanl mzn faaliyetleri, 
- Gelir daresi Ba kanl nn, Özelle tirme daresi Ba kanl nn 

ve Türkiye statistik Kurumunun faaliyetleri ve bütçeleri, 
- 2020 Yl Say tay Denetim Raporu, 
- 2022 Yl Merkezi Yönetim Gelir Bütçesi, 
- Bakanl mzn 2020 Yl Kesin Hesab ile 2022 Yl Gider 

Bütçesi, 

hakknda özet bilgiler sunaca m.  

Ardndan Bakanl mzn, ilgili ve ili kili kurumlarnn ba kanlar da kendi 
bütçelerine ili kin söz alp sizleri bilgilendirecekler. 

Sayn Ba kan, De erli Üyeler, 

Küresel salgnla birlikte, son 2 senedir ola anüstü bir dönemden 
geçiyoruz. Ya anan sa lk krizi sosyal hayata getirdi i tahribatn 
yannda, makroekonomik dengeleri de ciddi ölçüde sarst. 2020 ylnda; 
küresel ekonomi yüzde 3’ün üzerinde ve küresel ticaret hacmi yüzde 
8’in üzerinde daralrken, dünya genelinde 255 milyon tam zamanl 
istihdam kayb ya and. stihdam kaybndan en çok etkilenen kesim, 
kadnlar, gençler ve di er dezavantajl gruplar oldu. Bu durumun sonucu 
olarak, küresel yoksulluk oranlar son çeyrek asrda ilk defa 2020 ylnda 
artt.   

Salgnn ekonomik etkilerine cevaben pek çok ülke geni letici para 
ve maliye politikalarn hayata geçirdi. 2021 ylnda küresel 
ekonominin yakla k yüzde 6 büyümesi beklenirken, küresel ticaret 
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hacminin yüzde 9’un üzerinde artmas öngörülüyor. 

Her ne kadar dünya genelinde bir canlanmaya ahit olsak da, 
kar mzda hala önemli belirsizlikler var. Virüsün yeni varyantlar ve 
a lama hznn ülkeler arasnda farklla mas toparlanmann ülkeler 
arasnda ayr masna neden oluyor.  

Arz-talep dengesizlikleri ba ta enerji olmak üzere emtia fiyatlarn 
artryor. Yükselen emtia fiyatlar, kuraklk nedeniyle artan gda fiyatlar, 
tedarik zincirlerindeki aksamalar ve lojistik sorunlar küresel enflasyonu 
besliyor.  

2020 ylnda yüzde 3,2 olarak gerçekle en küresel enflasyonun, 
2021’de yüzde 4,3 ile son on yln en yüksek seviyesine ula mas 
bekleniyor. Almanya, spanya ve ABD gibi geli mi  ekonomilerde ise 
son 25-30 yln en yüksek enflasyonu ya anyor. Dolaysyla 2022 
ylnda, küresel piyasalarda geli mi  ülke merkez bankalarnn para 
politikalar etkili olacak. Yurt d  kaynakl oynakl n artaca  bir 
döneme giriyoruz. Geli mekte olan ülkelere yönelik portföy akmlar da 
bu dönemde olumsuz etkilenebilir.  

Küresel borçlulu un yüksek seviyesi de bir di er risk unsuru 
olarak dikkat çekiyor. Küresel borçluluk 2020 ylnda küresel haslann 
yakla k yüzde 360’na ula rken, küresel bütçe aç  da yine milli gelire 
oran olarak yüzde 10’un üzerine çkt. Kamu maliyesi görünümündeki 
bu bozulma, gelecek dönemde ülkeler açsndan ciddi bir krlganlk 
unsuru ta d  gibi, ksa vadede çözülecek bir problem gibi de 
görünmüyor.  

Sayn Ba kan, De erli Üyeler, 

Böylesine zorlu bir dönemde, baz sorunlarmz olsa da ülkemiz 
ba arl bir snav verdi.  

Ülkemizde ilk vakann görüldü ü andan itibaren vatanda larmzn 
ve ekonominin sa l  için gerekli tedbirleri hzla hayata geçirdik. 
Salgnn ekonomik ve sosyal etkilerini hafifletmek için toplumun tüm 
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kesimlerine yönelik kapsaml destek mekanizmalarn uygulamaya aldk. 
zledi imiz bütüncül yakla m sayesinde, 2020 yln iç talebin 

sürükledi i yüzde 1,8’lik büyüme oranyla tamamladk. 

2021 ylnda ise, a lamann artmas ve küresel canlanma bizi daha 
sa lam ve dengeli bir büyüme rotasna yönlendirdi. Yln ilk yarsn 
yüzde 14,3’lük bir büyümeyle kapatrken, bu büyümenin yakla k yüzde 
60’n yurt içi yatrmlar ve net d  talep olu turdu.  

Makine teçhizat yatrmlar 2019 ylnn son çeyre inden itibaren 
yedi çeyrektir büyüyor. Yatrm harcamalarndaki bu kuvvetli e ilim; 
potansiyel büyümeye yapt  katklarn yannda, güçlü ve sürdürülebilir 
büyüme açsndan da önemli bir gösterge niteli indedir.  

Öncü göstergeler yln ikinci yarsnda lml bir iç talebe ve güçlü 
bir ihracata i aret ediyor. Böylece, 2021 ylnda büyümenin dengeli bir 
görünüm ile yüzde 9’un üzerinde gerçekle mesini bekliyoruz. Bu 
büyümenin en az yüzde 65’inin yatrmlar ve net d  taleple 
desteklenmesini öngörüyoruz.  

Yüksek büyüme oranlar gerçekle ti inde, görevimizi 
tamamlad mz dü ünmüyoruz. Uygulad mz politikalarda 
büyümenin; dengeli, sürdürülebilir, istihdam-dostu ve gelir da lm 
adaletini tesis edici nitelikte olmas, bizim için büyümenin seviyesinden 
çok daha önemli. 

Ald mz tedbirlerin de etkisiyle istihdam, 2020’nin ikinci 
yarsndan itibaren önemli ölçüde artt. Böylece Türkiye, OECD 
üyeleri arasnda salgnn istihdam üzerindeki ykc etkisini telafi 
edebilen sayl ülkeler arasnda yer ald. 2021 Ocak-Eylül döneminde 
2,2 milyon istihdam art  ile salgn öncesi dönemin de üzerine çktk.  

Kadn ve genç istihdamnn artrlmas ba ta olmak üzere, istihdam 
piyasamzdaki mevcut yapsal sorunlarn farkndayz. Buradan 
hareketle istihdam desteklemeye yönelik yakn zamanda att mz baz 
admlar payla mak istiyorum. 
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- Mikro ve küçük ölçekli firmalarmzn, ilave istihdama yönelmeleri 
halinde Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dü ük maliyetli 
finansmana eri mesini sa ladk.   

- Uluslararas kalknma kurulu larndan temin etti imiz 600 milyon 
dolarlk d  finansman kayna n, gelir kaybna u rayan mikro ve 
küçük i letmelere kullandryoruz. 

- Kadnlarn ve gençlerin i gücü piyasasna giri lerini 
kolayla trmak ve kalc i lere sahip olmalarn sa lamak üzere 
yatrm te viklerinde prim deste i sürelerini uzattk.  

- Sanayicimizin ara eleman ihtiyacn kar lamak için mesleki 
e itim merkezlerini gençler açsndan daha cazip klaca z. Bu 
amaçla; hem kalfalk döneminde alnan ücretlerde iyile me 
sa layacak hem de bu merkezlerde e itim gören ö rencilerin 
ücretlerini kamu olarak kar layaca z. Böylece yakla k 160 bin 
olan mesleki e itim merkezlerinin kapasitesini 1 milyona 
çkarmay hedefliyoruz. 

Sayn Ba kan, De erli Üyeler, 

Güçlü sanayi altyapmz ve artan küresel talep, ihracat 
performansmz son derece olumlu etkiliyor. 2021 yl Ekim ay 
itibaryla yllk ihracat 215 milyar dolar a m  durumda. Bu dönemde 1 
milyar dolarn üzerinde ihracat yapabilen 18 ilimiz var. Dikkatinizi 
çekmek isterim, bu rakam 2019 ve 2020 yllarnda sadece 15 ilimizle 
snrlyd. Sanayideki ürün çe itlili i ve de i en ko ullara hzla uyum 
kabiliyeti hiç ku kusuz bu ba arda etkili oldu. Artk daha geni  
co rafyalara farkl ürün gamlaryla eri ebiliyoruz. Türkiye’nin dünya 
ihracatndan ald  pay da ilk defa yüzde 1’in üzerine çkt. Elbette bu 
ba ardan memnun olmakla birlikte, iki temel hususun altn çizmekte 
fayda görüyorum. 

lk olarak, kilogram ba na ihracat de erimizin artmasn son 
derece önemsiyoruz. Üretimde dijital ve ye il dönü ümün getirdi i 
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frsatlardan en iyi ekilde faydalanp, rekabet gücümüzü artrmamz 
gerekiyor.  

kinci olarak ise, döviz kuruna ili kin son dönemde yaplan yanl  
yorumlara de inmek istiyorum. Hükümetimizin ihracat desteklemek 
amacyla, yüksek döviz kuru hedefledi ine yönelik yorumlar do ru de il. 
Türkiye dalgal kur rejimi uygulamaktadr, kurun de eri de piyasada 
belirlenir. Bir ülkedeki rekabet art ; üretkenlik art ndan, inovatif 
kabiliyetlerden ve teknolojiyi kullanma becerisinden gelir. Verimlilik 
art yla desteklenmeyen bir büyüme modeli, sürdürülebilir bir model 
de ildir.  

thalatmz artan ithalat fiyatlar ve ekonomik canlanmann etkisiyle, 
2021 yl Ekim ay itibaryla yllk 259 milyar dolar oldu. Altn 
ithalatna yönelik hayata geçirdi imiz önlemler, etkisini kayda de er 
ekilde ortaya koydu. Böylece d  ticaret dengesi, güçlü ihracat 

performans ve altn ithalatndaki gerileme ile iyile me kaydetti. 

Seyahat ve ta maclk sektörleri ba ta olmak üzere, hizmetler 
sektöründe ya anan toparlanma da cari i lemler dengesinin 
iyile mesine katk sundu. Uluslararas enerji ve di er emtia fiyatlar 
aleyhimize i lese de, cari i lemler aç nn milli gelire orannn, 2021 yl 
sonu itibaryla yüzde 2’nin altna gerilemesini öngörüyoruz. 

2021 yln, geçmi  dönem e ilimlerinin aksine yüksek büyüme ve 
dü ük cari açk ile kapataca z. Cari dengede ya anan iyile me, 
ülkemizin d  finansman ihtiyacndaki azalmaya katk sunmann 
yannda, yapsal cari aç  kapatmada katetti imiz mesafeyi de ortaya 
koyuyor.   

Cari i lemler dengesini orta ve uzun vadede kalc olarak 
iyile tirme çabas içindeyiz. Bu amaçla detayl bir politika setimiz 
bulunuyor. Örne in;  

1. Yenilenebilir enerji kapasitesini artrmaya devam edece iz.   
2. Enerjisini kendi kar layan ye il Organize Sanayi Bölgelerini 
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hayata geçirece iz.   
3. Yurt d  lojistik merkezleri açaca z.   
4. Sa lk endüstrileri ve yazlm alannda da çok somut admlar 

ataca z. 
5. Yüksek teknolojili mal ve hizmet üretimine yönelik Yeni Nesil 

htisas Serbest Bölgelerini faaliyete geçirece iz. 

Sayn Ba kan, De erli Üyeler,  

Yüksek enflasyon, sadece Türkiye’de de il, az önce de ifade 
etti im gibi dünya genelinde önemli bir sorun olmaya ba lad. 
Ülkemizdeki enflasyon dinamiklerine bakt mzda;  küresel geli meler, 
birikimli döviz kuru etkileri, artan gda fiyatlar ve fiyatlama 
davran larndaki bozulmann etkili oldu unu görüyoruz.  

Enflasyonla mücadelede, 2020’nin son çeyre inden itibaren para 
ve maliye politikalarnda kritik admlar attk. Son 2 aydr, küresel 
geli melerin de etkisiyle, finansal piyasalarda dalgalanmalar ya and. 
Piyasa faizlerinde, varlk fiyatlarnda, döviz kurunda ve beklentilerde 
ya anan hareketlili in farkndayz. Tüm bu unsurlar, entegre bir ekilde 
enflasyon görünümünü ekillendiriyor, dolaysyla, burada, hiçbir ilgili 
dinami in göz ard edilemeyece i kanaatindeyim. Küresel konjonktür ve 
yurt içi enflasyonun seyri temkinli olmay gerektiriyor.  

Enflasyonla mücadele konusunda bütüncül bir yakla ma sahibiz. 
Bu amaçla; maliye politikalarn, arz yönlü politikalar ve makroihtiyati 
düzenlemeleri kararllkla devreye alyoruz. Bu çerçevede,  

- E el mobil uygulamas ile önemli bir maliyete katlanarak 
akaryakt fiyatlar üzerindeki basky hafiflettik. 

- KDV ve kira stopaj indirimi uyguladk.  
- Tütün ürünlerindeki vergi güncellemelerini yapmadk, nispi 

oranlar dü ürdük.  
- Alkollü içeceklerde maktu vergiyi artrmadk. 

Yaplan indirim ve fiyat ayarlamalarnn TÜFE’yi dü ürücü etkisi yakla k 
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5,3 puan olurken, bu uygulamalar sonucunda 125 milyar TL’lik kamu 
gelirinden vazgeçtik. Böylece enflasyonla mücadelede maliye 
politikas kararll n çok net biçimde gösterdik. Bu tutara do algaz 
ve elektrik alannda verdi imiz destekler dâhil de ildir.  

Malumunuz, küresel enerji fiyatlarnda bu sene ola anüstü art lara 
ahit oluyoruz. 2020 yl sonuna göre; brent petrol varil fiyat yüzde 64, 

Avrupa do al gaz fiyat da metreküp ba na yüzde 250 artt. Maruz 
kald mz kuraklk, hidroelektrik santrallerinin toplam elektrik 
üretimindeki payn epeyce dü ürdü, elektrik üretim maliyetlerimiz artt. 
Bu yükseli lerin neden oldu u maliyet art larn,  vatanda larmza en 
az düzeyde yanstp maliyetin önemli bir bölümünü biz üstleniyoruz.   

Küresel ölçekte ciddi bir sorun olan tarmsal ürün fiyatlarndaki 
art lar da yakndan takip ediyor, gerekli admlar atyoruz. Bu 
kapsamda, 

- Un fabrikalarna, yem üreticilerine, hayvan yeti tiricili i ve 
besicili iyle u ra anlara ton ba na ilave 800 ile 1.000 TL aras 
bu day/arpa ve msr deste i veriyoruz. 

- Kuraklktan etkilenen çiftçilere destek verme karar aldk. 
- Yurt içindeki arz-talep ko ullarn dikkate alarak, d  ticaret 

tedbirleri yoluyla kritik önlemleri devreye alyoruz.  
- Ya  meyve ve sebze zayiatn en aza indirmek için, frigo 

araçlara ve so uk hava ünitelerine çe itli destekler sunuyoruz.  

ç talep geli melerini de yakndan izliyoruz. Ekonomide, tüketim-
odakl a r snmann önüne geçmek için, bireysel kredilere yönelik baz 
makro ihtiyati tedbirleri hayata geçirdik.  

Sayn Ba kan, De erli Üyeler,  

Türkiye ekonomisi d  oklara kar  dayankl ve sa lam bir 
finansal sisteme sahiptir. Yakn dönem geli meler gösterdi ki en kötü 
stres senaryolarnda bile yer almayan oklar ya adk ve ekonomimiz, 
finansal sektörümüz bunlara kar  dirençli durdu. Bankaclk a rlkl bir 



 
Hazine ve Maliye Bakanl  2022 Yl Bütçe Sunu  Konu mas 

 

10
 

yapya sahip olan finansal sektörde; 

- sermaye piyasalarnn,  
- banka d  finansal kurulu larn,  
- ve sigorta sisteminin geli mesine yönelik düzenleme ve 

uygulamalarmz devam ediyor.  

Bankaclk sektörümüz finansal istikrar için çpa görevi ifa etmekte; 
üretimi, yatrm, ticareti ve istihdam desteklemektedir. Temel 
bankaclk kriterleri olan sermaye gücü, aktif kalitesi, likidite ve risk 
yönetimi gibi göstergeler dikkate alnd nda  bankaclk sektörümüz 
sa lkl bir duru  göstermektedir.  

Sektördeki kredilerin takibe dönü üm oran 2021 yl Eylül ay 
itibaryla yüzde 3,5 seviyesindedir. Bu oran makul ve yönetilebilir 
düzeydedir.  

Tahsili gecikmi  alacaklarn takibe alnmas ve snflandrlmas ile 
ilgili esneklikler 2021 Eylül ay sonunda kaldrlm tr. Bu durumun, 
takibe dönü üm orann kstl bir miktarda artrmasn bekliyoruz. 
Sektörün likidite kar lama oran tüm vadelerde yüzde 100’ün üzerinde, 
sermaye yeterlilik oran ise yüzde 17,3 ile gerek yasal orann gerek 
hedef rasyonun oldukça üzerindedir.  

Bankaclk sektörümüz uygulad  ihtiyatl kar lk ayrma 
politikalaryla, Avrupa Birli i ortalamasnn da oldukça üzerinde 
performans göstermektedir. Sektör sorunlu krediler için yüksek 
ihtiyatta özel ve genel kar lk ayrmaktadr.   

Salgn döneminde Kredi Garanti Fonu kefaletiyle 2020 ylnn ilk 
çeyre inden bugüne kadar 357 milyar TL tutarnda kredi kullandrld. 

Ayrca, son dönemde yine KGF üzerinden seçici ve odakl yeni 
finansman imkanlarn da hayata geçirdik.  

- lave stihdama Destek Paketi ile 50 ki inin altnda çal an 
olan firmalarmza, istihdama kattklar her ilave ki i için 
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azami 100 bin TL büyüklü ünde krediye eri im imkan 
sa lyoruz. 

- malata Dayal thal kamesi Destek Paketi kapsamnda 
uzun vadeli kredi imkan olu turarak üretimi ve ihracat 
önceleyen yatrmlar destekliyoruz.  

Çiftçi ve esnafmza da deste imizi artrarak sürdürdük. 

- Ziraat Bankas ve Tarm Kredi Kooperatifleri aracl  ile 2021’de 
701 bin üreticiye yakla k 50 milyar TL’lik hazine faiz destekli 
kredi kullandrdk. Bu kredilerden do an faizin, ortalama yüzde 
70’ini Bakanlk olarak kar ladk. Böylece üreticilere bütçeden 
3,7 milyar TL faiz deste i sa ladk. Bu tutarn ylsonunda 5,5 
milyar TL’ye ula masn bekliyoruz. 

- Tarm Kredi Kooperatifleri’nden kredi kullanm  ve takibe 
dü mü  olan 4 bin 215 üreticinin, 227 milyon TL’lik kredisini 
yeniden yaplandrdk.  

- Halkbankas aracl  ile 2021’de 185 bin esnaf ve sanatkâra 
yakla k 24 milyar TL’lik hazine faiz destekli kredi kullandrdk. 
Bu kredilerden do an faizin de yakla k yüzde 50’sini Bakanlkça 
kar lyoruz.  

- Salgn da dikkate alarak burada önemli bir düzenleme daha 
yaptk. Esnafmzn 2021’den önce kulland  hazine destekli 
kredilerin faizlerinin ortalama yüzde 75’ini yl sonuna kadar biz 
kar layaca z. Bu kapsamda imdiye kadar esnaf ve 
sanatkârmza bütçeden 3,7 milyar TL faiz deste i sa ladk, bu 
tutarn ylsonunda 6,3 milyar TL’ye ula masn bekliyoruz. 

- Salgn sürecinin ba ndan itibaren hazine faiz destekli esnaf ve 
sanatkâr kredileri 3 defa, tarmsal üretici kredileri ise 1 defa 
ertelendi. Böylece toplamda 1,6 milyon esnaf ve sanatkârn 13,6 
milyar TL’lik, 97 bin üreticinin ise 4,5 milyar TL’lik kredisi 
ertelenmi  oldu.  
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Sayn Ba kan, De erli Üyeler,  

Son bir ylda irketlerimizin halka arza olan ilgisi artt, halka arz 
says ve tutar olarak rekor seviyelere ula tk. Önceki 7 ylda yaplan 
toplam halka arz says 47 iken, sadece bu yl halka arz says 46 olarak 
gerçekle irken toplanan fon büyüklü ü 19,5 milyar TL oldu.  

Sermaye piyasalarmzn irketlerimiz için alternatif bir finansman 
kayna  olmas için çal malarmz sürdürüyoruz. Bu kapsamda, 

- Altyap, ula m, enerji ve sa lk gibi alanlardaki projelerin 
sermaye piyasalar yoluyla finanse edilebilmesi için projeye 
dayal menkul kymetler düzenlemesini yaptk.  

- Erken a ama finansmana ihtiyaç duyan giri im projelerinin 
desteklenmesi için kitle fonlamas düzenlemesini hayata 
geçirdik.  

- Emeklilik yatrm fonlar arasnda rekabetin artrlmas 
amacyla, Bireysel Emeklilik Fon Alm Satm Platformu’nu 
kurduk.  

- lk defa halka arz olacak irketler için Yüce Meclisimizin 
kararyla kurumlar vergisinde 2 puanlk indirim olana  
sa land.   

- Yl sonuna kadar Borçlanma Arac Garanti Fonu’nu hayata 
geçirip, reel sektör irketlerinin tahvil ve kira sertifikas 
ihraçlarn kolayla traca z.  

Finansmana eri imde sknt ya ayan erken a ama irketleri yeni 
finansal araçlarla desteklemeye ve giri imcilik ekosistemini 
geli tirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda; üst fonlara ve giri im 
sermayesi fonlarna kaynak aktarmn sürdürüyoruz.  

2021 ylnda üst fonlara kaynak aktarm kapsamnda, Türkiye Büyüme 
ve novasyon Fonu’na 90,5 milyon  TL ve Tech-InvesTR program 
kapsamnda giri im sermayesi fonlarna 46,8 milyon TL olmak üzere 
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toplam 137,3 milyon TL’lik kaynak aktardk.  

Sayn Ba kan, De erli Üyeler, 

Türkiye ekonomisinin en güçlü çpas kamu maliyesidir. Bütçemizi, 
ekonomiye ve ihtiyaç sahibi sosyal kesimlere destek vermek için 20 
yldr esnek bir yakla mla yönetiyoruz. Bunu yaparken de mali disiplin 
iarmzdan asla vazgeçmedik, vazgeçmeyece iz.  

2021 ylnda salgnla mücadele kapsamndaki harcamalar ve  di er 
zaruri giderler nedeniyle, ba langç ödeneklerine kyasla 160 
milyar TL ilave harcama gerçekle mesini öngörüyoruz. lave 
harcamalar yaplrken ihtiyaçlar önceleyen, seçici ve odakl bir yakla m 
izliyoruz.  

Bütçe gelir performansmz; üretim art , güçlü talep, e-ticaret ve 
kartl harcamalardaki art  ile yaplandrma gelirleri sayesinde 
olumlu etkilendi. 2021 ylnn ilk dokuz aynda; bütçe gelirleri, geçen 
yln ayn dönemine göre yakla k yüzde 36 artarak 990,6 milyar TL, 
vergi gelirleri tahsilat ise yakla k yüzde 40 artarak 808,4 milyar TL 
olarak gerçekle ti.   

Bütçe harcamalarndaki zaruri art a ve vazgeçti imiz vergi 
gelirlerine ra men, mali disiplindeki kararl duru umuzu koruduk. 
2021 yl bütçemizde yüzde 4,3’lük bir bütçe aç  öngörmü tük. Bu yl 
yüzde 3,5’in altnda bir bütçe aç yla kapataca z. Böylece Türkiye 
dünyada bütçe açklarnn çift haneleri, borçluluk seviyelerinin ise üçlü 
haneleri gördü ü bir ortamda sa lam ve ihtiyatl kamu maliyesi 
politikalaryla pozitif ayr maya devam edecek.   

Sayn Ba kan, De erli Üyeler, 

Kamu mali yönetiminde yenilikçi ve teknoloji odakl bir yakla m 
sergiliyoruz. Hayata geçirdi imiz Bütünle ik Kamu Mali Yönetim 
Bili im Sistemini daha da geli tirerek, kamuda varlklar, gelirleri, 
nakitleri ve harcamalar; yani kamunun mali bütünlü ünü anlk 
görebilece imiz bir yapya dönü türüyoruz. Böylece stratejik kararlar 
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çok daha hzl ve proaktif bir biçimde alabilece iz.  

Bütünle ik Kamu Mali Yönetim Bili im Sistemi Projesiyle; 

- Kamu tahsilatlarnn büyük bölümünü çevrimiçi 
muhasebele tiriyor ve gelirlerimizi anlk olarak izliyoruz. 

- Ylsonuna kadar, merkezi yönetim kapsamndaki tüm idarelerde 
yaygnla traca mz “e-fatura” uygulamasyla, i lemleri 
elektronik ortama ta yarak, süreçleri sadele tiriyor ve mali 
denetimin alt yapsn daha da güçlendiriyoruz.  

- Ekim aynda devreye ald mz “Ortak POS Uygulamas” ile 
gümrüklerden çk  annda, yabanc plakal araçlara kesilen 
cezalarn tahsilatnn kolaylkla yaplmasn sa lyoruz. 

- Bu yl içinde kullanma ald mz “SGK modülü” ile kamu 
idarelerinin SGK’ya yapt  ödeme i lemlerinin tamamn 
elektronik ortama ta dk ve önemli bir kaynak tasarrufu 
sa ladk.  

- e-Teminat Mektubu uygulamas ile bankalarn ka t ortamnda 
düzenledikleri teminat mektuplar elektronik ortamda 
düzenleniyor ve kurumlara iletiliyor.  

- Bu ay pilot olarak ba lad mz “e-imza uygulamas” ile kamu 
harcama süreçlerinde kullanlan tüm belgeler elektronik ortamda 
düzenlenecek ve imzalanacaktr. Bu sayede i lemler süratli bir 
ekilde sonuçlanp, kolay raporlanabilir hale gelecektir. 

- “Varlk modülü” ile merkezi yönetim kapsamndaki kamu 
idarelerinin ta nr ve ta nmaz varlklarna ili kin bilgiler 
elektronik ortamda anlk olarak izlenecek, kaynak yönetiminde  
etkinlik artrlacaktr. 

- “Kamu Filo Yönetim Sistemi” ile entegrasyonu sa layarak, ta t 
harcamalarn plaka ve gider türü baznda kayt altna alaca z. 

Sayn Ba kan, De erli Üyeler, 

Gelir politikalarmzla yatrmlar, katma de erli üretimi, ihracat, 
yurt içi tasarruflar ve nitelikli istihdam destekliyoruz. Böylece, 
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ekonomimizin rekabet gücünün artmasna katk sa lyoruz. 
Bakanlk olarak toplumun farkl kesimlerinin ihtiyaç ve taleplerini dikkate 
alyor, sivil toplum kurulu lar ile görü üyoruz. Bu sene yapt mz 
isti areler sonucunda bir öneri seti hazrladk ve Yüce Meclisimizin de 
takdirleri ile çok sayda düzenlemeyi hayata geçirdik. 

Bu kapsamda; 

- Yeni makine ve teçhizat almlarna yönelik KDV istisna süresi 
2022 yl sonuna kadar uzatld. 

- 2023 yl sonuna kadar alnan makine ve teçhizatn 
amortisman süresi yarya indirildi.  

- malat sektörü yatrmlarna sa lanan ilave kurumlar ve 
katma de er vergisi deste inin süresi uzatld.   

- Teknoloji Geli tirme Bölgeleri Kanunu ile Ar-Ge Kanununda 
yer alan vergisel te viklerin süresi 2028 yl sonuna kadar 
uzatld.  

- 2022 yl sonuna kadar i e alnacak her bir i çi için, asgari 
ücret üzerinden ödenen tüm SGK primlerini ve vergileri 12 ay 
boyunca kar lyoruz. Bu deste i kadn, genç ve engelli 
istihdamnda 18 ay olarak uyguluyoruz.  

- 2022 yl Ocak ayna ertelenen konaklama vergisinin 
uygulama tarihi, bir yl daha ötelenerek 2023 Ocak ayna 
uzatld. 

Vatanda larmzn kamuya olan borçlarnn kapsaml olarak 
yaplandrlmasna imkan sa land. Son 20 ylda vergi idaresine 
yönelik alacaklar açsndan en yüksek tutarda ba vurunun alnd  
yaplandrma kanunundan yararlanmak üzere; 

- 5,9 milyon mükellefimiz ba vuruda bulundu, 155 milyar TL 
toplam alacak yaplandrld.  

- 1 Kasm 2021 itibaryla yakla k 46,2 milyar TL tahsilat 
gerçekle tirildi. 
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Son olarak Meclisimizde kabul edilerek yürürlü e giren vergi 
paketi ile de; 

- Basit usulde vergilendirilen yakla k 835 bin esnafmzn 
kazancn tamamen vergiden istisna ettik.  

- Çiftçilerimizin tarmsal destekleme ödemelerini, gelir vergisinden 
istisna tuttuk. Üstelik geriye dönük 5 yIda yaplan kesintilerin 
iade edilmesini sa ladk. Bu düzenleme sonucunda çiftçimize 
yakla k 3,5 milyar TL ödeme yapm  olaca z. 

- Son dönem geçici vergi beyan ve ödemelerini kaldrarak, gelir ve 
kurumlar vergisi mükelleflerimizin ve meslek mensuplarnn i  
yüklerini hafiflettik. 

- Gayrimenkullerin ve amortismana tabi di er iktisadi kymetlerin 
de erlerinin güncel hale getirilmesine imkan sa ladk. 

- Yeni yatrmlar vergisel açdan te vik ettik, i letmelerimizin 
sermaye yaplarn güçlendirici ve öz kaynaklaryla finansman 
özendirici düzenlemeleri hayata geçirdik. 

Geçmi te oldu u gibi, bu yl da ya ad mz do al afetlerde 
vatanda larmzn yannda olduk.  

- Felaketlerden etkilenen mükelleflere ili kin mücbir sebep hali ilan 
ederek, baz vergisel yükümlülüklerinin sürelerini uzattk ve 
kolaylklar sa ladk. 

Vergiye gönüllü uyumu artrmak, vatanda larmza kaliteli hizmet 
sunmak amacyla çal malarmza aralksz olarak devam ediyoruz.  

nteraktif Vergi Dairesi uygulamas ile mükelleflerimize 206 farkl 
hizmet sunuyoruz. Bu uygulama sayesinde vatanda larmz; borç 
bilgilendirme, sorgulama hizmetleri ve mükellefiyete ili kin talep ettikleri 
yazlar vergi dairesine gitmeden alabilmektedir.  

Bu yln ilk 10 aynda vatanda larmzn elektronik ortamda verdi i 9,5 
milyon dilekçenin i lemlerini sonuçlandrdk, yakla k 98 milyon 
beyanname ve bildirimi elektronik ortamda aldk. Nihai amacmz vergi 
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dairesi hizmetlerinin tamamnn elektronik ortamda sunuldu u bir dijital 
vergi dairesi olu turmak. Mükelleflerin vergi uygulamalarna ili kin 
sorularn elektronik ortamda cevaplayacak Dijital Vergi Asistan 
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kullanyoruz. e-Tebligat Sistemiyle bugüne kadar toplamda 70 milyon 
belgeyi elektronik ortamda tebli  ederek 1 milyar TL civarnda tasarruf 
sa ladk. Vergi dairelerine gelip bizzat ifa etme d nda; internet 
bankacl , telefon bankacl , mobil bankaclk ve ATM gibi birçok 
ödeme kanallar olu turduk. Gelir daresi Ba kanl  internet sitesinde 
yer alan sanal POS ile tpk vezne veya banka ubesi gibi tahsilat 
i lemlerini yapyoruz. 

Vergi incelemelerinde elektronik denetimi güçlendiriyor kayt d  
ekonomi ile mücadeleye destek oluyoruz. Vergi inceleme 
süreçlerinde daha effaf ve öngörülebilir bir yap olu turmak amacyla 
çal malarmz hzlandrdk. Bu kapsamda, elektronik defter ve belge 
kullanmn yaygnla trarak, dijital denetim modelini uygulamaya 
geçiriyor ve inceleme süresini ksaltyoruz. Büyük veri analiz ve 
çözümlerinden yararlanyor, risk analizine dayal incelemelere 
yo unla yoruz. 

Mali suçlarn azaltlmasna yönelik faaliyetlerimizi ilgili tüm 
kurumlarla i birli i içerisinde yürütüyoruz. Yüce Meclisimizin 
deste iyle, Kitle mha Silahlarnn Yaylmasnn Finansmannn 
Önlenmesine li kin Kanunu çkarttk, ikincil düzenlemeleri yaptk. 
Pandemi ko ullarna ra men, FATF standartlarna uyum noktasnda 
mevzuatta üzerimize dü en yükümlülükleri yerine getirdik. 

Bu çerçevede: 

- Birle mi  Milletler Güvenlik Konseyi malvarl  dondurma 
kararlarn 24 saatten ksa bir sürede uygulamaya koyduk.   

- ç dondurma mekanizmas tesis ettik. 
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- Yükümlü gruplarna risk bazl denetim uyguladk. 
- Tüzel ki iler için risk analizi çal masn tamamladk. 
- Gerçek faydalanclk sicilini kurduk. 
- Kara parann aklanmas ve terörizmin finansman suçlar için 

ihtisas mahkemeleri kurduk. 
- UYAP’taki adli istatistik modülünü daha etkin hale getirdik. 

Atlan bu admlara ra men, FATF tarafndan gri listeye alndk. Elbette 
bu durumu hak etti imizi dü ünmüyoruz. Ancak bu listeden çkmak için 
de, FATF ve ilgili kurumlarla i birli i içinde çal maya devam edece iz. 

Sayn Ba kan, De erli Üyeler, 

Küresel piyasalarda ya anan dalgalanmalar dikkate alarak 2021 
ylnda ihtiyatl bir borçlanma program uyguladk. 2020 yl 
içerisinde 29 aya kadar dü en iç borçlanmann ortalama vadesini, 2021 
yl Ekim ay itibaryla 56 aya yükselttik.  

Borç stokunun yapsn iyile tirmek için yurt içi borçlanmada döviz 
cinsi senetlerin payn azalttk. 2021 ylnda yurt içinde gerçekle tirilen 
döviz cinsi ödemelerin yakla k yars kadar döviz cinsi borçlanma 
gerçekle tirdik. Piyasa ko ullarna ba l olmakla birlikte, önümüzdeki yl 
yurt içinde döviz cinsi borçlanma yapmay planlamyoruz. 

Avrupa Birli i tanml genel yönetim borç stokunun milli gelire 
oran 2021 ylnn ikinci çeyre inde yüzde 38,4’e geriledi. AB üyesi 
ülkelerde bu oran, ortalama yüzde 91 seviyesindedir. Bu kapsamda 
ülkemiz, genel yönetim borç stoku açsndan en az borçlu ülkeler 
arasnda yer almaktadr.  

Nakit yönetiminde etkinli i artrmak amacyla Tek Hazine Kurumlar 
Hesab uygulamasnn kapsamn geni lettik. Bu kapsamdaki toplam 
kamu idaresi saysn bu yl içinde 106’dan 224’e çkartarak yakla k 30 
milyar TL’yi a an bir fon büyüklü üne ula tk. Bu uygulama ile nakit 
rezervi güçlendirildi ve ayrca bütçeye 6 milyar TL olumlu katk sa land. 
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Hazine ve Maliye Bakanl  olarak gerek do rudan gerek garanti 
sa layarak uygun ko ullarda d  finansman olanaklarn da 
de erlendiriyoruz. 2021 ylnda uluslararas sermaye piyasalarna 10 
milyar dolar tutarnda tahvil ve kira sertifikas ihraç ettik. Ayrca, proje 
finansman amacyla da toplam 6,1 milyar dolar tutarnda d  finansman 
sa ladk.   

Hazine garantili d  borç stoku 2021 yl Haziran ay itibaryla 15 
milyar dolar olarak gerçekle ti. Bu kredilerden üstlenim oran ise 
yüzde 1’in altndadr. Önümüzdeki dönemde de, belirlenen limitlerle 
hazine garantilerinden ve borç üstlenim taahhütlerinden 
kaynaklanabilecek riskleri kontrol altnda tutmaya devam edece iz. 

Bütçe aç mzdaki dü ü e ba l olarak borçlanma miktarmz 
yllk finansman programna göre önemli ölçüde azalttk, nakit 
rezervimizi güçlü tutmay ba ardk. Bu kapsamda, 2021 yl için 619 
milyar TL olarak öngördü ümüz borçlanmamz bu tutarn 155 milyar TL 
daha altnda, 464 milyar TL ile kapatmay öngörüyoruz. 2022 ylnda ise 
toplam 498 milyar TL borçlanma yapmay planlyoruz. 

Sayn Ba kan, De erli Üyeler, 

Küresel ekonomide ortaya çkabilecek tehdit ve frsatlar yakndan 
takip ediyoruz. Salgn sonras dönemin ekonomik yaplanmasna 
uygun, sürdürülebilir, güçlü ve kaliteli bir büyüme sürecinin sa lanmas 
amacyla Ekonomi Reform Programn uygulamaya aldk. Programda 
yer alan yapsal politikalar büyük bir kararllkla ve açklad mz 
takvime uygun olarak sürdürüyoruz.  

Dijitalle me ve ye il dönü üm gibi gelece i ekillendirecek 
e ilimler   nda, küresel rekabet gücü yüksek bir ekonomik 
kalknmay hedefliyoruz. Bu kapsamda Temmuz aynda Ye il 
Mutabakat Eylem Plan’n açkladk. Paris Anla mas geçti imiz ay 
Meclisimizde onayland.  

Ye il dönü üm, uluslararas ticaret ve finans alannda önemli 
de i iklikler getirecektir. Bu de i ikliklere uyum sa lamak adna ilgili 
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tüm kurum ve kurulu larmzla i birli i içinde çal yoruz. Atmakta 
oldu umuz admlara ksaca de inmek gerekirse: 

- Ülkemizde sürdürülebilir bankaclk altyapsnn yenilenmesi için 
çal malara ba ladk. Burada amacmz bankalarn iklim kaynakl 
finansal riskleri yönetmesini sa lamak ve uluslararas ye il 
finans piyasalarndan ülkemize kaynak giri ini artrmaktr.  

- Sermaye piyasalar alannda da çal malarmza hz kazandrdk. 
Çevreye duyarl yatrmlarn finansman için ye il tahvil ve sukuk 
ihraçlarna ili kin rehberi yl sonuna kadar yürürlü e koyaca z.  

- Hazinemizin uluslararas ESG tahvil piyasasnda, farkl 
borçlanma enstrümanlar aracl yla d  finansman sa lamasna 
imkan verecek “Sürdürülebilir Finans Çerçeve Doküman”n 
tamamladik, yaknda duyuraca z. Bu çerçeve doküman; ye il 
tahvil ihrac yannda sosyal tahvil, sürdürülebilir tahvil ve ye il 
kira sertifikas gibi farkl borçlanma enstrümanlarn ihraç etme 
imkan da sa layacaktr. 

Sayn Ba kan, De erli Milletvekilleri, 

Özelle tirme daresi Ba kanl  ile Türkiye statistik Kurumu’nun 
faaliyetleri hakknda da bilgi payla mak istiyorum. 

Özelle tirme daresi Ba kanl  kurulu undan bugüne kadar geçen 
sürede; üretim, hizmet, altyap, lojistik gibi çe itli sektörlerde çok sayda 
özelle tirme uygulamasn effaf ve ba arl bir ekilde gerçekle tirdi. 

Önümüzdeki dönemde de halka arz dahil olmak üzere, yeni ve alternatif 
modellerle özelle tirilme potansiyeli olan irket ve varlklar portföye 
dahil edece iz. 

Türkiye statistik Kurumu, Kanunu’nda yer alan güvenilirlik, tutarllk, 
tarafszlk, istatistiki gizlilik, güncellik ve effaflk ilkeleri çerçevesinde 
faaliyetlerini sürdürmektedir.  

Bakanl mza ba l kurulu  olan Türkiye statistik Kurumu, 2021 ylnda 
ili kili kurulu  yapsna dönü türülmü tür. 
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Kurum, 2021 yl Haber Bülteni Yaymlama Takvimi kapsamnda 88 
kategoride istatistik üretmekte ve bu istatistikleri 361 adet haber bülteni 
aracl yla kamuoyuyla payla maktadr. 

 

HAZ NE ve MAL YE BAKANLI I 2020 YILI SAYI TAY DENET M 
RAPORU 

Sayn Ba kan, De erli Üyeler 

Konu mamn bu bölümünde Say tay tarafndan Yüce Meclise sunulan 
Hazine ve Maliye Bakanl  2020 Yl Denetim Raporu’na ili kin 
de erlendirmelerimi sizlerle payla mak istiyorum. 

Bakanlk olarak Say tay denetim raporlarna hassasiyetle yakla yor, 
raporda belirtilen hususlar dikkate alarak, gerekli düzeltici i lemleri 
titizlikle yürütüyoruz. 

Ben bu vesileyle Bakanl mz denetleyen tüm denetçilere, özenli ve 
özverili çal malar için huzurlarnzda te ekkür etmek istiyorum.   

2020 Yl Denetim Raporu’nda Bakanl mza yönelik olarak toplam 
35 denetim bulgusuna yer verilmi tir. 

Söz konusu bulgulardan, 

- 16’s ile ilgili olarak, Bakanl mz tarafndan gere i yerine 
getirildi.  

- 7 bulguyla ilgili olarak, gerekli mevzuat çal malar yaplm  
olup yaynlanmasna yönelik süreç devam etmektedir.  

- 7 bulgu kapsamnda çal malarmz devam ediyor, bulgularn 
gere inin yerine getirilmesini sa layaca z.  

- 5 bulguyla ilgili olarak da; Bakanl mz tarafndan halihazrda 
mevcut mevzuat ve düzenlemeler çerçevesinde faaliyetlerin 
yürütüldü ü de erlendiriliyor, ancak bu hususlar Say tay ile bir 
araya gelip sonuçlandraca z. 

Geçen yl Bakanl mzn bütçesini sunarken hatrlayaca nz üzere, 
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Say tay ile bir protokol yapaca mz ve Say tay bulgular konusunda 
idarelerin mali süreçlerde görevli personeline e itim verilece ini 
belirtmi tim. Bu çal mamz neticelendirdik ve 253 kurumdan yakla k 
3.500 personelin e itimi sa land. Bu konuda i birli i için Say tay 
Ba kanl ’na ve altyapy sa layan Cumhurba kanl  nsan Kaynaklar 
Ofisi’ne te ekkürlerimi sunuyorum.  

2022 YILI GEL R BÜTÇES   

Sayn Ba kan, De erli Üyeler, 

imdi sizlere 2022 yl merkezi yönetim bütçesinin gelir bölümü 
hakknda bilgi verece im. 

2022 ylnda merkezi yönetim bütçe gelirlerinin bir önceki yla göre 
yüzde 15,4 orannda art la 1 trilyon 473 milyar TL, vergi gelirlerinin 
yüzde 18,9 orannda artarak 1 trilyon 258 milyar TL olarak 
gerçekle mesini tahmin ediyoruz. 

Bu çerçevede, 

- Gelir vergisi gelirlerinin 257,2 milyar TL, 

- Kurumlar vergisi gelirlerinin 172,4 milyar TL, 

- Dahilde alnan KDV gelirlerinin 123,9 milyar TL, 

- ÖTV gelirlerinin 219,4 milyar TL, 

- thalde alnan KDV gelirlerinin 290,8 milyar TL, 

- Damga vergisi gelirlerinin 34,3 milyar TL, 

- Harç gelirlerinin 43,7 milyar TL, 

- Banka ve sigorta muameleleri vergisi gelirlerinin 34,3 milyar 
TL, 

- Motorlu ta tlar vergisi gelirlerinin 24,6 milyar TL, 

- Di er vergi gelirlerinin 57,7 milyar TL 

olmasn tahmin ediyoruz. 
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2020 YILI KES N HESABI 

Sayn Ba kan, De erli Üyeler, 

imdi sizlere Bakanl mzn, Gelir daresi Ba kanl nn, Özelle tirme 
daresi Ba kanl nn ve Türkiye statistik Kurumunun 2020 Yl Kesin 

Hesab’na ili kin bilgi vermek istiyorum.  

 

HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I KES N HESABI 

2020 ylsonu itibaryla 489,7 milyar TL olan Hazine ve Maliye Bakanl  
bütçesinin 482,5 milyar TL’si kullanlm tr.  

Bunun yakla k yüzde 1’ine tekabül eden 4,5 milyar TL’lik ksm 
Bakanlk hizmetlerinde kullanlm tr.  

Bu kapsamda, 

- Personel ve sosyal güvenlik giderlerine 2,5 milyar TL, 

- Mal ve hizmet alm giderlerine 1,8 milyar TL, 

- Cari transferlere 11,6 milyon TL, 

- Sermaye giderlerine 124 milyon TL harcanm tr. 

Di er kamu hizmetlerinin finansman için ise, 

- Sosyal Güvenlik Kurumuna 136,2 milyar TL, 

- Mahalli idare paylarna 95,6 milyar TL, 

- Fon paylarna 28,3 milyar TL, 

- Yüksekö retim kurumlarna 35,9 milyar TL, 

- Kaldrlan Köy Hizmetleri Genel Müdürlü ünün devredilen 
personelinin ücretleri ve köylerin altyapsnn desteklenmesi 
amacyla il özel idarelerine 2,6 milyar TL, 

- Su, kanalizasyon ve altyapnn desteklenmesi amacyla 
836,5 milyon TL, 
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- Faiz giderleri için 134 milyar TL, 

- K T’lere ve di er kamu sermayeli kurulu lara 19,5 milyar TL, 

- Bireysel emeklilik sistemi devlet katks ödemelerine 5,1 
milyar TL, 

- Kredi Garanti Fonuna 3 milyar TL, 

- Di er giderlere 17 milyar TL olmak üzere toplam 478 milyar 
TL kaynak aktarlm tr. 

GEL R DARES  BA KANLI I KES N HESABI 

2020 ylsonu itibaryla 4,7 milyar TL olan Gelir daresi Ba kanl  
bütçesinin 4,5 milyar TL’si kullanlm tr.  

Harcamalar, 

- Personel ve sosyal güvenlik giderleri için 3,5 milyar TL, 

- Mal ve hizmet alm giderleri için 861,8 milyon TL, 

- Cari transferler için 17 milyon TL, 

- Sermaye giderleri için 108,5 milyon TL eklinde 
gerçekle mi tir. 

ÖZELLE T RME DARES  BA KANLI I KES N HESABI 

2020 ylsonu itibaryla 41,9 milyon TL olan Özelle tirme daresi 
Ba kanl  bütçesinin 38,6 milyon TL’si kullanlm tr. 

Harcamalar, 

- Personel ve sosyal güvenlik giderleri için 31,9 milyon TL, 

- Mal ve hizmet alm giderleri için 3,1 milyon TL, 

- Cari transferler için 3,1 milyon TL, 

- Sermaye giderleri için 518 bin TL eklinde gerçekle mi tir. 
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- Faiz giderleri için 134 milyar TL, 

- K T’lere ve di er kamu sermayeli kurulu lara 19,5 milyar TL, 

- Bireysel emeklilik sistemi devlet katks ödemelerine 5,1 
milyar TL, 

- Kredi Garanti Fonuna 3 milyar TL, 

- Di er giderlere 17 milyar TL olmak üzere toplam 478 milyar 
TL kaynak aktarlm tr. 

GEL R DARES  BA KANLI I KES N HESABI 

2020 ylsonu itibaryla 4,7 milyar TL olan Gelir daresi Ba kanl  
bütçesinin 4,5 milyar TL’si kullanlm tr.  

Harcamalar, 

- Personel ve sosyal güvenlik giderleri için 3,5 milyar TL, 

- Mal ve hizmet alm giderleri için 861,8 milyon TL, 

- Cari transferler için 17 milyon TL, 

- Sermaye giderleri için 108,5 milyon TL eklinde 
gerçekle mi tir. 

ÖZELLE T RME DARES  BA KANLI I KES N HESABI 

2020 ylsonu itibaryla 41,9 milyon TL olan Özelle tirme daresi 
Ba kanl  bütçesinin 38,6 milyon TL’si kullanlm tr. 

Harcamalar, 

- Personel ve sosyal güvenlik giderleri için 31,9 milyon TL, 

- Mal ve hizmet alm giderleri için 3,1 milyon TL, 

- Cari transferler için 3,1 milyon TL, 

- Sermaye giderleri için 518 bin TL eklinde gerçekle mi tir. 
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TÜRK YE STAT ST K KURUMU KES N HESABI 

Türkiye statistik Kurumu’nun 2020 ylsonu itibaryla 428,9 milyon TL 
olan bütçesinin 408,4 milyon TL’si kullanlm tr. 

Harcamalar, 

- Personel ve sosyal güvenlik giderleri için 349,5 milyon TL, 

- Mal ve hizmet alm giderleri için 40,4 milyon TL, 

- Cari transferler için 2,2 milyon TL, 

- Sermaye giderleri için 16,3 milyon TL eklinde gerçekle mi tir. 

 

2022 YILI BÜTÇELER  

Sayn Ba kan, De erli Üyeler, 

imdi de Bakanl mzn, Gelir daresi Ba kanl nn, Özelle tirme 
daresi Ba kanl nn ve Türkiye statistik Kurumunun gelecek yl bütçe 

tekliflerine ili kin bilgi vermek istiyorum.  

 

HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I BÜTÇES  

2022 yl bütçe teklifinde Bakanl mz ana hizmetlerine ili kin olarak;  

- Finansal Sistemin Geli tirilmesi ve Sigortaclk Program,  
- Hazine Varlklarnn ve Yükümlülüklerinin Yönetimi Program,  
- Kayt D  Ekonomiyle Mücadele Program ile 
- Stratejik Yönetim ve Kaynak Tahsisi Program yer almaktadr.  

Bakanl mzn 2022 yl toplam bütçe teklifi 775 milyar TL’dir.  

Faiz hariç tutuldu unda bütçe teklifi 534,6 milyar TL olmaktadr. Bu 
teklifin yüzde 1,3’üne tekabül eden 7,1 milyar TL Bakanl mz 
hizmetleri için kullanlacaktr. 
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Bu kapsamda, 

- Personel ve sosyal güvenlik giderleri için 3,5 milyar TL, 

- Mal ve hizmet giderleri için 3,2 milyar TL, 

- Cari transferler için 23,1 milyon TL, 

- Sermaye giderleri için 355,2 milyon TL teklif edilmi tir. 

Bakanl mz faiz hariç 2022 yl bütçesinin yüzde 98,7’lik ksm olan 
527,5 milyar TL ise di er kamu idarelerinin hizmetlerinin finansman için 
ayrlm tr. 

Bu kapsamda, 

- Sosyal Güvenlik Kurumuna 184,4 milyar TL, 

- Mahalli idarelere verilen paylara 149,5 milyar TL, 

- Fon paylarna 47,4 milyar TL, 

- Yüksekö retim kurumlarna 54,1 milyar TL, 

- Kaldrlan Köy Hizmetleri Genel Müdürlü ünün devredilen 
personelinin ücretleri ile köylerin altyapsnn desteklenmesi 
amacyla il özel idarelerine 3,3 milyar TL, 

- Su, kanalizasyon ve altyapnn desteklenmesi amacyla 1 
milyar TL, 

- K T’lere ve di er kamu sermayeli kurulu lara 45,7 milyar TL, 

- Bireysel emeklilik sistemi devlet katks ödemelerine 7,2 milyar 
TL, 

- Kredi Garanti Fonuna 6,2 milyar TL, 

- Di er giderlere ise 28,7 milyar TL 

aktarlarak kullanlacaktr. Faiz harcamalar için ayrlan kaynak tutar ise 
240,4 milyar TL’dir. 

  



 
Hazine ve Maliye Bakanl  2022 Yl Bütçe Sunu  Konu mas 

26
 

Bu kapsamda, 

- Personel ve sosyal güvenlik giderleri için 3,5 milyar TL, 

- Mal ve hizmet giderleri için 3,2 milyar TL, 

- Cari transferler için 23,1 milyon TL, 

- Sermaye giderleri için 355,2 milyon TL teklif edilmi tir. 

Bakanl mz faiz hariç 2022 yl bütçesinin yüzde 98,7’lik ksm olan 
527,5 milyar TL ise di er kamu idarelerinin hizmetlerinin finansman için 
ayrlm tr. 

Bu kapsamda, 

- Sosyal Güvenlik Kurumuna 184,4 milyar TL, 

- Mahalli idarelere verilen paylara 149,5 milyar TL, 

- Fon paylarna 47,4 milyar TL, 

- Yüksekö retim kurumlarna 54,1 milyar TL, 

- Kaldrlan Köy Hizmetleri Genel Müdürlü ünün devredilen 
personelinin ücretleri ile köylerin altyapsnn desteklenmesi 
amacyla il özel idarelerine 3,3 milyar TL, 

- Su, kanalizasyon ve altyapnn desteklenmesi amacyla 1 
milyar TL, 

- K T’lere ve di er kamu sermayeli kurulu lara 45,7 milyar TL, 

- Bireysel emeklilik sistemi devlet katks ödemelerine 7,2 milyar 
TL, 

- Kredi Garanti Fonuna 6,2 milyar TL, 

- Di er giderlere ise 28,7 milyar TL 

aktarlarak kullanlacaktr. Faiz harcamalar için ayrlan kaynak tutar ise 
240,4 milyar TL’dir. 

  

 

27
 

GEL R DARES  BA KANLI I BÜTÇES  

Sayn Ba kan, De erli Üyeler, 

Gelir daresi Ba kanl nn 2022 yl bütçesi için teklif etti imiz ödenek 
tutar 5,5 milyar TL’dir. 

Bu tutarn, 

- 4,8 milyar TL’si personel ve sosyal güvenlik giderleri için, 

- 474,7 milyon TL’si mal ve hizmet alm giderleri için, 

- 263,6 milyon TL’si sermaye giderleri için, 

- 25,4 milyon TL’si cari transferler için öngörülmü tür. 

 

ÖZELLE T RME DARES  BA KANLI I BÜTÇES  

Sayn Ba kan, De erli Üyeler, 

Özelle tirme daresi Ba kanl nn 2022 yl bütçesi için teklif etti imiz 
ödenek tutar 56,5 milyon TL’dir. 

Bu tutarn, 

- 46,2 milyon TL’si personel ve sosyal güvenlik giderleri, 

- 4,7 milyon TL’si mal ve hizmet alm giderleri, 

- 4,0 milyon TL’si cari transferler, 

- 1,5 milyon TL’si ise sermaye giderleri için öngörülmü tür. 

 
TÜRK YE STAT ST K KURUMU BÜTÇES   

Sayn Ba kan, De erli Üyeler, 

Türkiye statistik Kurumunun 2022 yl bütçesi için teklif etti imiz ödenek 
tutar 586,8 milyon TL’dir. 
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Bu tutarn; 

- 496,5 milyon TL’si personel ve sosyal güvenlik giderleri, 

- 49,8 milyon TL’si mal ve hizmet alm giderleri, 

- 38,1 milyon TL’si sermaye giderleri, 

- 2,4 milyon TL’si cari transferler için öngörülmü tür. 

Türkiye statistik Kurumunun 2022 yl bütçesi için teklif etti imiz gelir 
tutar 586,8 milyon TL olup bu tutarn, 

- 546,5 milyon TL’si hazine yardm (cari bütçe), 

- 38,1 milyon TL’si hazine yardm (yatrm bütçesi), 

- 2,2 milyon TL’si ekonomik hizmetlere ili kin gelirler için 
öngörülmü tür. 

 
SONUÇ 

Sayn Ba kan, De erli Üyeler, 

Görev ve sorumluluklarmzn sk takipçisi olmaya devam edecek, 
ülkemizi orta ve uzun vadeli hedeflerine ula trmak için tüm gayretimizle 
çal aca z. 

Sözlerimi bitirirken, ahsm ve tüm çal ma arkada larm adna, 
görü melere yapaca nz katk ve destekleriniz için imdiden her 
birinize te ekkür ediyorum. 2022 yl bütçemizin ülkemiz için hayrl 
olmasn diliyor, hepinizi saygyla selamlyorum. 


