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Bu sayıda; 

2011 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Sonuçları ve 

2011 yılı Merkezi Yönetim Borç Stoku verileri değerlendirilmiştir. 
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2011 Bütçe Sonuçları: Yapılandırma Sağ olsun…  

� 2011 Bütçe Uygulama sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. 

� Bütçe, dışarıda işlerin karıştığı bir dönemde, piyasaların hoşuna gidecek sonuçlara 

sahip. Gerek bütçe dengesi, gerekse faiz dışı denge hem bütçe tahminlerinin hem de 

gerçekleşme tahminlerinden daha iyi geldi.  

� Geçen yılbaşında 33,5 milyar TL olarak ön görülen bütçe açığı, yılsonunda bunun 

yarısında kalarak 17,4 milyar TL olurken; faiz dışı fazla başlangıç tahminlerinin % 77,5 

üstünde gerçekleşerek 24,8 milyar TL oldu.  

Tablo: 2011 Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşme ve Tahminleri (Milyon TL) 

 

Kaynak: Maliye Bakanlığı 

� Sonuçlar tek başına piyasaların hoşuna gitse de, bu performans varlığını tamamen 25 

Şubat 2011 tarihinde yürürlüğe giren ve kamuoyunda Yeniden Yapılandırma olarak 

anılan, 6111 sayılı Kanuna borçlu. Bir diğer ifadeyle bütçedeki performans bir defalık 

etkiye sahip bu düzenlemeyle, gerçekleşti.  

� Nitekim Maliye Bakanlığının açıkladığı sonuçlara göre 6111 sayılı Kanun ile 2011 

yılında gerçekleştirilen toplam gelir tahsilatı (vergi + teşebbüs mülkiyet + faiz, pay ve 

ceza) 13,3 milyar TL. Bu, 2011’de toplam bütçe gelirlerinin neredeyse % 5’ine tekabül 

ediyor. Bütçe gelirlerine ve dolayısıyla bütçeye oldukça önemli bir katkının bu 

düzenleme ile geldiği anlaşılıyor. 
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� Nitekim bu ilave gelirin bütçeye yaptığı olumlu katkıyı gizlemek ve olduğundan 

daha düşük göstermek için Maliye Bakanının çabası ayrıca dikkat çekici…  

� Maliye Bakanı, 2011 uygulama sonuçlarını aktarırken, düzenleme yapılamasa da icra 

yoluyla tahsil edilebilecek gelirler olduğunu bu ayıklandığında, yapılandırmanın gelir 

tahsilatına net etkisinin 5 -6 milyar TL olduğunu açıkladı.   

� Maliye Bakanı, 7–8 milyar TL civarında bir gelirin, yeniden yapılandırma olmasaydı 

2011’de icra yoluyla tahsil edilebileceğini söylüyor. Bakanın verdiği bu rakam oldukça 

iyimser görünüyor.  

� 6111 sayılı Kanun gelir tarafını rahatlattığı kadar; bütçenin giderlerini de azaltıcı 

etkiye sahip. Özellikle düzenlemenin, sosyal güvenlik kurumlarında açık finansmanına 

yönelik transfer harcamalarını azaltıcı yönde önemli bir katkı yaptığı anlaşılıyor.   

� Nitekim 2012 Programının 60. Sayfasında 6111 sayılı Kanununun getirdiği ödeme 

kolaylıkları neticesinde sosyal güvenlik açıklarının başlangıçta öngörülenden 14,6 

milyar TL daha düşük olacağı ifade ediliyor. Gerçekleşme de, Programın bu ön 

görüsüne paralel. 

� Programda verilen bu rakamın önemli bir kısmının, 6111 sayılı Kanununla gerçekleşen 

“doğrudan prim tahsilatlarından” geldiği anlaşılıyor. Nitekim Maliye Bakanlığının 2011 

yılında yapılandırmadan ön gördüğü prim tahsilat tutarı 8 milyar TL.  Dolayısıyla söz 

konusu tahsilatla cari transferler olması gerekenden % 7,3 daha aşağıda gerçekleşti. 

� Bu çerçevede 6111 sayılı Kanun, bir yandan bütçe gelirlerini artırırken, diğer yandan 

bütçede yapılması gereken harcamaları azaltarak iki koldan olumlu etkide bulundu.  

� Bu nedenle 2011 bütçesine bir defalık olumlu etkilerin ayıklanarak, bütçenin asıl 

performansının değerlendirilmesi gerekiyor. Aşağıdaki tablolarda iki ayrı senaryoya 

göre, bütçede yapılandırmadan gelen bu etki ayıklanmaya çalışılmıştır1.  

� Bu çerçevede ilk tabloda yapılandırmanın mevcut gelirlere yaptığı 13,3 milyar TL’lik 

ilave katkı ayıklanmış, yine mevcut cari transferlere 8 milyar TL ilave edilmiştir.  

� İkinci tabloda ise, birinci tablodan farklı olarak, Maliye Bakanının ifade ettiği şekliyle 

gelirlerden 6 milyar TL’lik net etki ayıklanmıştır.  

                                                 
1
 6111 Sayılı Kanun vasıtasıyla tahsil edilen toplam gelirler Genel Bütçe gelirleri içinde; vergi, teşebbüs-mülkiyet 

ve faiz- cezaların aldığı paya göre dağıtılmıştır. 
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� İlk senaryoya göre 6111 sayılı Kanunun etkileri ayıklandığında, bütçe dengesinin 

yılbaşı öngörülerinden önemli ölçüde saptığı dikkati çekmektedir. Bu çerçevede 2011 

bütçe açığı yılbaşı tahminine göre % 15,5, yukarıda kalırken, faiz dışı fazla başlangıç 

tahmininin % 75 altında kalmaktadır.  

Tablo: Bütçe Performansı (6111 Sayılı Kanunun Yaptığı Katkılar Ayıklandığında)  

 

Not: Gelirlerden 13,3 milyar TL ayıklanıp, cari transferlere 8 milyar TL eklendiğinde  

Tablo: Bütçe Performansı (6111 Sayılı Kanunun Yaptığı Katkılar Ayıklandığında)  

 

Not: Gelirlerden net 6 milyar TL ayıklanıp, cari transferlere 8 milyar TL eklendiğinde  

� İkinci senaryoya göre ise, bütçe açığı yılbaşı öngörüleri civarında gerçekleşirken; faiz 

dışı fazlanın ise öngörülenin % 23 altında kalacağı anlaşılmaktadır. 

� Sadece 2011 resmi bütçe öngörülerine göre değil, 2010 performansı ile mukayese 

edildiğinde de yapılandırmanın bütçeye çok ciddi katkı yaptığı dikkati çekmektedir.  
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� 2010’da 40 milyar TL civarında açık veren bütçenin yapılandırmanın sunduğu 

imkânlarla 2011’de 17,5 milyar TL civarında açık vermiştir. Ancak bu imkânlar I. ve II. 

Senaryoya göre ayıklandığında aynı açığın sırasıyla 39 milyar TL ve 31,5 milyar TL 

civarında olduğu dikkati çekmektedir. Benzer tablo faiz dışı fazlada da yaşanmaktadır. 

2011’de faiz dışı fazladaki performans, yapılandırmanın etkileri ayıklandığında, 

ortadan kaybolmaktadır. Nitekim GSYH’ ya oran olarak, yapılandırma dâhil faiz dışı 

fazla 2011’de % 1,9 iken, bu etkiler ayıklandığında aynı oran I. ve II. Senaryoya göre 

sırasıyla % 0,3’e ve % 0,8’e gerilmektedir2. 

 

 

Not: (*): I. Senaryo, (**): II. Senaryo 

� Dolayısıyla bütçede başarı olarak sunulan performansın büyük ölçüde 6111 sayılı 

Kanunun sunduğu Yapılandırmaya diğer bir ifadeyle mali affa bağlı olduğu ortaya 

çıkmaktadır. 

                                                 
2
 2011’de reel GSYH’nın % 8 olacağı, Milli gelir deflatörünün ise % 10 artacağı varsayılmıştır. 



 5 

� Bütçedeki performansı daha doğru değerlendirmek için bütçede özellikle kriz 

döneminde alınan tedbirlerin de dikkate alınması gerekmektedir. Nitekim 2009 yılının 

ilk üç ayında harcama artıran, buna karşın gelir azaltan bir takım tedbirler alınmıştır. 

Ancak, bir defalık olması gereken bu düzenlemeler özellikle harcamalarda kalıcı hale 

geldi ve harcamalarda kriz öncesine dönecek düzeltmeler yapılmadı. 

� Bu nedenle bütçenin harcama ve gelir performansını tek bir yıl ile değil, kriz öncesi 

dönem olan 2007 ile de mukayese etmekte de yarar var. 

� Bu çerçeveden bakıldığında 2011–2007 döneminde faiz dışı harcamaların % 74,5 

arttığı, 2011 harcamalarına, yapılandırmadan gelen 8 milyar TL’lik imkân eklendiğinde 

ise bu artışın % 80’e yaklaştığı görülmektedir. Buna karşın aynı dönemde enflasyonun 

% 38 civarında arttığı, cari GSYH’ nın ise aynı dönemde % 55,5 düzeyinde arttığı 

dikkati çekmektedir.  

� Tüm bu veriler bir araya getirildiğinde bütçede faiz dışı harcamaların reel olarak 

ciddi bir artış olduğu anlaşılmaktadır. 

� Kuşkusuz bütçenin harcama kısmında fazla bir manevra alanının bulunmaması da bu 

süreçte etkili olmaktadır. Faiz dışı harcamaların neredeyse yarısı personel, sosyal 

güvenlik kurumlarına devlet primi katkısı ve mal ve hizmet alımı gibi her yıl yapılması 

zorunlu harcamalardan oluşmaktadır.  Buna yine fazla kıpırdama imkânı olmayan 

transfer harcamaları da eklendiğinde söz konusu oran % 85’lere çıkmaktadır. Bu 

katılık, bütçede manevraya ihtiyaç duyulduğunda, manevra alanını ekonominin uzun 

dönemli büyümesi üzerinde etkisi olan yatırım harcamaları ile sınırlanmasına neden 

olmaktadır.  

� 2007–2011 döneminde bütçenin gelirlerindeki artışa bakıldığında ise gelirlerin ancak 

milli gelir ve enflasyon nispetinde arttığı dikkati çekmektedir. Nitekim 6111 sayılı 

Kanunun sunduğu imkânlar dâhil toplam vergi gelirleri % 66 artarken, bu etkiler 

birinci senaryoya göre ayıklandığında aynı artışın  % 58,7’ye, ikinci senaryoya göre ise 

% 62,7 ye gerilediği görülmektedir. Dolayısıyla kriz öncesi ve sonrası dönemde vergi 

gelirleri cari GSYH artışına yakın bir nispette artmıştır.  
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� Hele hele bu dönemde patlayan ithalat ve bunun bütçeye, ithalden alınan KDV 

vasıtasıyla yaptığı katkılar ayıklandığında vergi tahsilatındaki performans daha da 

sınırlanmaktadır.  

Tablo: 2007–2011 Döneminde Bütçe Performansı (Milyon TL) 

 

Not: (*) 13,3 Milyar TL gelir etkisi ve 8 Milyar TL cari transfer etkisi ayıklanmış, (**) 6 Milyar TL gelir 

etkisi ve 8 Milyar TL cari transfer etkisi ayıklanmış. 2011 Cari GSYH’sı % 8 büyüme ve % 10 Milli Gelir 

Deflatörü varsayımı ile tahmin edilmiştir.   

 

2011’de borç stokuna 45 milyar TL eklendi. 

� Hazine’nin yayımladığı kamu finansmanı istatistikleri 2011’de Merkezi Yönetim Borç 

Stokuna 44,7 milyar TL eklendiğini ve toplam borç stokunun 518,3 milyar TL’ye 

ulaştığını gösteriyor.  

� 2011’de brüt iç borç stokunun ise % 7,1 (26 milyar TL) artarak 395 milyar TL’ye 

ulaştığı anlaşılıyor.  

� 2011’de bütçe açığı 17,4 milyar TL iken; borç stokuna bunun 2,6 katı ilave 

yapılmasının nedenlerinin iyi sorgulanması gerekiyor.  

� Hazine’nin borç stokundaki değişim ile bütçe açığı arasındaki makasın açılmasının 

nedenleri arasında garantili borç geri ödemeleri, nominal kur farkları, TMSF’ye verilen 

kağıtların geri ödemeleri, nakit karşılığı olmayan kağıt ihraçlarının faizleri olabilir.   
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� 2011’de Hazine garantili kredi borç ödemesinin 523 milyon dolar olduğu anlaşılıyor.  

Bu ödemenin 47 milyon doları Hazine tarafından, gerisinin ise ilgili kuruluş tarafından 

ödendiği istatistiklerden görülüyor.  

� Ancak borç stokundaki artışla bütçe açığı arasındaki makasın asıl büyük kısmının, kur 

farkından ortaya çıktığı anlaşılıyor. Nitekim 2010 yılsonunda kamu sektörünün dış 

borç stoku 89 milyar dolar civarında iken, 2011’in 3. Çeyreğinde aynı borç stoku 95 

milyar dolara geldi. 2010 yılında ortalama dolar kuru 1,5040 iken, 2011’de ortalama 

dolar kuru 1,6740 oldu. Geçtiğimiz yıl TL, dolar karşısında % 11 değer yitirdi.  

� Bu, 2010 yılsonundaki dış borç stoku sabit kalsa bile; 2011’de kur artışı nedeniyle TL 

cinsinden borç stokunun 15,1 milyar TL artacağını ortaya koyuyor.  

� 2011’de reel GSYH’ nın % 8, milli gelir deflatörünün ise % 10 artacağı varsayımıyla, 

2011’de toplam brüt borç stokunun GSYH’ ya oranının % 39,5 düzeyinde olacağı 

anlaşılıyor. 2011’deki bu oran, 2007’deki borç düzeyi ile aynı.  

� Bu, 2009 krizinin borç stokunda dört yıllık bir zaman diliminin kaybedilmesine yol 

açtığını gösterirken, stokun geldiği düzey 2001 krizinden önceki dönemlerin de halen 

üzerinde. 

 

Kaynak: Hazine, TÜİK 

� Bu veriler gelişmiş ekonomilerin, GSYH’larına nispeten, borç stoklarının % 100’leri 

aştığı bir dönemde olumlu rakamlar olarak değerlendirilebilir. Ancak, Türkiye’yi aynı 

ligde yer aldığı diğer benzer ekonomilerle mukayese ettiğimizde borç stokumuzun 

geldiği düzeyin diğer ülkeler içinde göreli bir avantaj sağlamaktan uzak olduğu 

anlaşılıyor.  
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� Nitekim IMF’nin son yayımladığı Mali İzleme Raporu düzeltmeleri gelişmekte olan 

ülkelerde genel devlet borç stokunun GSYH’ ya oranının 2011’de % 37,8 olduğuna 

işaret ediyor. 

 

Kaynak: IMF 

SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 

� Tüm veriler, 2011 Bütçe performansının 6111 sayılı Yasa ile gerçekleştirilen vergi ve 

prim borçlarının yapılandırmasına bağlı olduğunu ortaya koymaktadır. 

� Bu etki ayıklandığında bütçedeki yapısal sorunlar yeniden gün ışığına çıkmaktadır. 

Nitekim bütçenin gelir kısmının döngüsel gelişmelere bu çerçevede de özellikle 

ithalata oldukça bağımlı olduğu açıktır. Bütçenin harcama kısmındaki yapısal katılığa, 

bütçenin gelir kısmındaki bu hassasiyet eklendiğinde maliye politikasının döngü ( ya 

da kriz) karşıtı politikaları uygulama konusunda ciddi bir zafiyeti olduğu 

anlaşılmaktadır. 

� Bu yapısal sorunu 9 yıllık iktidarı döneminde çözmeyen AKP ise dışarıda işlerin 

yeniden karıştığı bir dönemde Vergi Reformundan bahsetmektedir3.  

� Bahsi geçen reformun detayları kamuoyuna yansımamış olmakla beraber, en azından 

bir defalık elde edilen gelirlerin bu yapısal dönüşümü rahatlatmak amacıyla ihtiyat 

akçesi olarak tutulması yerinde olacaktır. Ancak AKP Hükümeti 9 yıllık iktidarında 

                                                 
3
 5 Aralık 2011 tarihinde Maliye Bakanının ABD’de Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfedarasyonu ve Turkish- 

American Allience ortaklığında yapılan Konferansta yaptığı konuşma. Gelir Vergisi reformundan, verginin 

tabana yayılmasından ve kayıt dışı ile mücadeleden bahsedilmektedir.  
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çıkardığı 6 adet vergi ve sigorta prim affı uygulamasından elde ettiği gelirleri bu 

yönde kullanmak yerine, harcamayı tercih etmiştir.  

� 6111 sayılı Kanunun 2012 ve 2013 bütçelerine sınırlı da olsa katkısı devam edecektir. 

Buna ilaveten 2012’de bedelli askerlik ve 2B arazileri satışından gelecek bir defalık 

gelirler söz konusu olacaktır.  

� Dolayısıyla tüm bu gelirleri harcamaya yönlendirmek yerine, ilan edilen bütçenin 

yapısal sorunlarının çözümü maksadıyla ihtiyaten tutulması ve tasarruf edilmesinin 

daha uygun olacağı düşünülmektedir. 

� Aksi halde Hükümet her yıl şapkadan ayrı bir tavşan çıkarma politikasını sürdürmek 

zorunda kalacaktır. Hükümet şu ana kadar şapkadan çıkardığı tavşanlarla harcama ve 

gelirler arasındaki yamanın genişlemesini önlemiştir. Ancak şapkadaki tavşan sayısı da 

giderek azalmaktadır. Hükümet elindeki bu sınırlı cephaneyi iyi kullanmalı ve geçmiş 9 

yılda yapmadığı reformlar için bu cephaneyi saklamalıdır. 


