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Bu sayıda; 

Ocak Ayı Bütçe Verileri, 

Kasım Ayı İstihdam verileri değerlendirilmiştir. 

 

 

 

 



2 

 

Bütçe, Ekonomide Yavaşlama Sinyali Veriyor mu?  

 Her ne kadar gelişmiş ülke merkez bankalarının piyasalara pompaladığı ucuz para, 

Türkiye’de dış açık ve bunun finansmanı üzerindeki hassasiyetleri birkaç ay öncesine 

göre azaltmış olsa da; ekonomi de kontrollü bir yavaşlamanın belirginleşmesi için 

2012 yılının ilk üç ayındaki sinyaller halen önemini koruyor.  

 Bu nedenle yılın ilk aylarına ilişkin her veri beklenen yavaşlamanın teyidi açısından 

önemli. Aksi halde, dışarıda işlerin yeniden bozulmasıyla beraber Türkiye’de sert iniş 

veya çakılma senaryoları paniği artırabilir.  

 Bu nedenle Ocak ayı bütçe rakamlarında ve özellikle bütçenin gelir tarafında, umulan 

yavaşlamaya ilişkin ipuçlarının aranması doğal. 

 Bu çerçevede 2012’nin ilk ayında, geçen yılın aynı ayına göre, vergi gelirlerinin % 18,7 

arttığı dikkati çekiyor. Ocak’ta 12 aylık vergi gelirlerinin, bir önceki aya göre artışının 

ise % 1,5 olduğu görülüyor. Bu veriler ilk anda vergi tahsilatının oldukça kuvvetli 

olduğuna ve büyümede yumuşama olmadığına yönelik işaretleri destekliyor. Ancak 

vergi gelirlerinin alt detaylarına inildiğinde tablonun yorumu daha zorlaşıyor. 

Tablo: Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi (Milyon TL)  

 

Kaynak: Turkey Data Monitor 

 Ocak ayında vergi gelirlerindeki % 18,7’lik artışın neredeyse yarısının ( % 46,5’i) gelir 

ve kazanç üzerinden alınan vergilerden geldiği anlaşılıyor.  
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 Gelir vergisi tahsilatının Ocak’ta, geçen yılın aynı ayına göre, % 32,7 artarak; toplam 

vergi tahsilatındaki artışa 6,8 puan ( % 36,5) katkı sunduğu; kurumlar vergisi 

tahsilatının ise aynı dönemde % 442,6 artarak toplam tahsilata 1,9 puan ( % 10,1) 

katkı yaptığı dikkati çekiyor. 

 Gelir ve Kurumlar Vergisi tahsilatları mevcut konjonktüre ilişkin ipuçları vermekten 

ziyade, geçmiş dönemin ekonomik performansını yansıtıyor. Dolayısıyla geçen yıl 

ekonomik aktivitede yaşanan canlılık gelir ve karların artmasına neden olarak bu yılın 

tahsilatını olumlu etkilemiş. 

 

Kaynak: Maliye Bakanlığı, Kendi Hesaplamamız 

 Bu nedenle özellikle dâhilde alınan KDV, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve ithalden alınan 

KDV gibi dolaylı vergi kalemleri yılın ilk ayında tüketim ve ekonomik aktivitenin 

seyrine ilişkin daha doğru ipuçları verebilir.  

 Buna karşın dolaylı vergi kalemlerine bakınca da, ekonomik aktivitenin seyri 

konusunda yorum yapmak zorlaşıyor. Örneğin dâhilde alınan KDV Ocak’ta, % 11,1 

artarak, toplam tahsilata 2 puan ( %10,7) katkı yapmış. Geçen yılın aynı dönemine 

göre, gerek artış hızı, gerekse toplam vergi tahsilatına yaptığı katkı düşse de dâhilde 

alınan KDV’de çift haneli artış ekonominin halen canlı olduğuna yönelik sinyaller 

veriyor.  
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Tablo: Ocak Ayları İtibariyle Vergi Gelirlerindeki Değişim (Geçen Yıla Göre, %) 

 

Kaynak: Maliye Bakanlığı 

Tablo: Ocak Ayları İtibariyle Toplam Vergi Geliri Tahsilatı Artışına Katkılar   

 

Kaynak: Maliye Bakanlığı, Kendi Hesaplamamız 

 Buna karşın Ocak ayında ÖTV tahsilatında, geçen yılın aynı ayına göre, % 0,7 oranında 

bir gerileme olduğu dikkati çekiyor. Özellikle motorlu taşıtlar, tütün mamulleri, kolalı 

gazozlar üzerinde alınan ÖTV’lerde ciddi düşüşler olurken (sırasıyla % 13, % 12,3, % 

13,2); dayanıklı tüketim malları ve alkollü içki üzerinden alınan ÖTV’de ise önemli 

artışların olduğu (sırasıyla % 24, % 31) görülüyor.  
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 Ancak ÖTV’nin en önemli bileşeni olan ve toplam vergi tahsilatı içinde % 10–15 paya 

sahip petrol ve doğal gaz ürünlerinden alınan ÖTV’de ise neredeyse sıfır artış (% 0,1) 

olduğu gözleniyor. Bu gelişmenin gerisinde başta BOTAŞ olmak üzere ciddi zarar 

biriktiren enerji KİT’lerinin, bu vergileri Maliye’ye aktarmakta zorlanması olabilir. 

 Ocak’ta İthalden alınan KDV’nin ise % 24,5 arttığı ve toplam vergi gelirleri tahsilatı 

artışına 3,2 puan (% 17) katkı yaptığı anlaşılıyor. Bu artış Ocak ayında ithalatın canlı 

olduğuna yönelik sinyaller veriyor.  

 Ocak ayında, 6111 Sayılı Yasa kapsamında tahsil edilen, vergi gelirleri teşebbüs ve 

mülkiyet gelirleri ile faiz, pay ve ceza gelirleri tahsilatının ise toplam 14,5 milyar TL’ye 

ulaştığı anlaşılıyor. Geçen yıl bu şekilde tahsil edilen yapılandırma gelirlerinin 13,3 

milyar TL olduğu dikkate alındığında, bu yılın Ocak ayında da 1,2 milyar TL tahsilat 

yapıldığı anlaşılıyor. Bu, Ocak ayındaki genel bütçe gelirlerinin % 4,4’üne tekabül 

ediyor.   

 

Kaynak: Maliye Bakanlığı, Kendi Hesaplamamız 

 Bütçenin gider tarafında ise faiz dışı harcamaların Ocak’ta, geçen yılın aynı dönemine 

göre, % 12,1 arttığı görülüyor. Ocak’ta faiz dışı harcamalarda en dikkat çeken artışın 

sermaye giderlerinde(yatırım) olduğu gözleniyor. Bu kalemde, geçen yılın Ocak ayına 

göre, 7 katlık bir artış var. Ancak Ocak ayı faiz dışı harcamaları içinde, sermaye 

giderlerinin payı, % 2,5 civarında.  Yılbaşında ödeneklerin serbest bırakılmasıyla, 

geçen yıldan bu yıla sarkan bir takım yatırım giderlerinin Ocak ayında 

muhasebeleştirilmesi bu artışa neden olmuş olabilir. 
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 Alt detaylara bakıldığında mahalli idarelere yapılan Hazine yardımlarının Ocak’ta, 

geçen yılın aynı ayına göre, % 5 gerilediği dikkati çekiyor.  

 Yine görev zararı nedeniyle KİT’lere yapılan kaynak transferlerinde de ciddi bir artış 

olduğu gözleniyor. Yılın ilk ayında, geçen yılın aynı ayına göre, KİT görev zararı 

nedeniyle yapılan kaynak transferinin % 140 arttığı gözleniyor. Özellikle Ziraat 

Bankası’na görev zararı nedeniyle yapılan transferlerdeki artış ( % 213) dikkat çekici.  

Bunun nedenlerinin iyi sorgulanması ve ilerleyen aylardaki eğiliminin yakından takip 

edilmesi gerekiyor. 

Tablo: Bütçenin Gider Tarafındaki Gelişmeler (Milyon TL) 

 

Kaynak: Maliye Bakanlığı 

 Sonuçta, özellikle geçen yıldan gelen etkilerle bütçenin gelir tarafının gösterdiği 

performansa bağlı olarak, Ocak’ta bütçe fazlasının, geçen yılın aynı ayına göre, % 73,1 

oranında artarak 1,7 milyar TL’ye ulaşırken; faiz dışı fazlada aynı dönemde % 48,3 

artarak 7,1 milyar TL’ye ulaşmış.  
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Hizmet İstihdamında ilginç gelişmeler… 

 2011’in son üç ayını kapsayan (Ekim-Kasım-Aralık) Kasım ayı işsizlik oranı, bir önceki 

yılın aynı dönemine göre, 1,9 puan gerileyerek % 9,1 oldu. İş bulma ümidi olmayanlar 

mevsimlik çalışanlar ve başka şekilde tasnif edilemeyen diğer grubunun eklendiği 

geniş işsizlik oranı ise aynı dönemde 2,5 puan gerileyerek % 15,1 oldu. 

 Mevsimlik düzeltilmiş işsizlik oranı ise, Ekim ayındaki kısmi yükselişinin ardından, 

yeniden % 9,3’e gerileyerek mevcut serinin en düşük düzeyine indi. 

 

Kaynak: TÜİK 

 İşsizlik oranlarındaki bu gerileme tek başına olumlu görünmekle birlikte, özellikle 

yaratılan istihdamın detaylarına bakıldığında hizmet sektörü başta olmak üzere dış 

rekabete kapalı ve iç talebi karşılayan sektörlerin istihdamı sırtladığı dikkati çekiyor.  

 Bu 2011’in son üç ayında da iç talebin kuvvetli olduğuna ve hizmet sektörünün 

büyümeye katkısının beklenenin ötesinde olabileceğine yönelik sinyaller veriyor. 

Nitekim Kasım’da hizmet sektörü istihdamı, bir önceki yılın aynı dönemine göre,  924 

bin kişi artış gösterdi. Geçen yılın Kasım ayına göre oransal artış ise % 8,4. Mevcut 

istihdam serisinde böyle artışları daha önce hiç görmedik.  

 Aynı dönemde toplam tarım dışı istihdam artışının 1 milyon 105 bin kişi olduğu 

düşünüldüğünde tarım dışında yaratılan her 100 kişilik istihdamın 83’ünün hizmet 

sektöründen geldiği anlaşılıyor. Geriye kalan istihdam artışının 14’ünün de inşaat 

sektöründen geldiği (toplam 148 bin kişi) dikkate alındığında son bir yılda tarım 
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dışında yaratılan her 100 kişilik istihdamın neredeyse tamamının hizmet ve inşaat 

sektöründen geldiği açıkça görülüyor. 

 Bu, son 9 yıldır bu ülkede iktidar olan Ekonomi Bakanının bile gazetecilere şikâyet 

ettiği iç pazara ve iç talebe odaklı ekonomi politikalarının hangi boyutlara geldiğini de 

gösteriyor1.  

 Türkiye son 9 yıldır iç talep ve hizmetler sektörü öncülüğünde büyüyor. Ancak asıl 

ilginç olan ve cevaplanması gereken soru, hizmet sektörü geçmiş dönemlerde de 

büyümeye önemli katkı yapmasına karşın bu kadar istihdam yaratamazken, 2008–

09 krizinden sonra ne oldu da hizmet sektörü bu kadar istihdam yaratmaya başladı?  

 Nitekim mevcut serilerin izin verdiği ölçüde hizmet sektöründeki istihdam ve katma 

değer artışlarını mukayese ettiğimizde kriz öncesi dönemde de hizmet sektörü katma 

değerinde % 10’lara varan artışların olduğu dönemlerde (mevcut seride 2006, II. 

çeyrek) hizmet sektörü istihdamın da bu boyutta artışların olmadığı görülüyor.  

 Yine örneğin 2004 yılında hizmet sektörü katma değerinde oldukça kuvvetli bir artış ( 

yıllık % 9,7) olmasına karşın eski serilerde hizmet istihdamının bu derece artmadığı 

(yıllık ortalama artış % 4,5) dikkati çekiyor. 

  

Kaynak: TÜİK, Kendi Hesaplamamız  

                                                 
1
 Ekonomi Bakanı Sayın Zafer Çağlayan’ın 14 Şubat 2012 tarihli basın toplantısı. 
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Kaynak: TÜİK 

 Hizmet sektöründeki izaha muhtaç bu artışlara karşın, dış rekabete açık sektörlerde 

imalat başta olmak üzere sanayi sektöründe istihdam yaratılması konusunda 

sıkıntıların başladığı anlaşılıyor.   

 Bu çerçevede Kasım ayı itibariyle imalat ve madencilik sektörlerinde istihdam, geçen 

yılın aynı ayına göre sırasıyla, 22 bin ve 30 bin kişi düşmüş. Aynı dönemde Enerji 

sektöründeki 85 bin kişilik istihdam artışına bağlı olarak, sanayi genelindeki istihdam 

artışı 33 bin kişiyle sınırlı kalmış.  

 Yılın son üç ayında sanayi üretiminde beklentilerin üzerinde artışlara karşın 

istihdamdaki zayıf seyir dikkat çekici. Nitekim sanayi üretimi 2011’in son üç ayında, 

bir önceki yılın aynı dönemine göre, % 6,4 artmasına karşın, sanayi istihdamı aynı 

dönemde yalnızca % 0,7 oranında artış gösterdi. 

 

Tablo: TÜİK, Kendi Hesaplamamız  



10 

 

 Geçen yılın son üç ayında iç talepteki canlılığa rağmen sanayi sektörü istihdamındaki 

bu yavaşlamanın nedenlerini iyi sorgulamak gerek.  

 Geçen yılın ikinci yarısında Avrupa’daki borç krizi ve buna bağlı olarak dış ticaret 

ortaklarımızdaki daralma beklentisi sanayi istihdamındaki artışı zayıflatmış olabilir.  

 Nitekim 2011’in ilk dokuz ayında ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine göre, % 19,4 

artarken, kurdan gelen rekabet avantajına rağmen 2011’in son üç ayında aynı artış 

hızı % 10’lara kadar düştü. 

 Tüm bu gelişmeler istihdamdaki artışı ve işsizlikteki gerilemeyi iç pazarın sırtladığını 

gösteriyor.  

Tablo: İşgücü ve İstihdam Verileri  

 

Kaynak: TÜİK  
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SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 

 2012’nin ilk ayları geçerken, bol ve ucuz likidite, üç ay öncesindeki karamsarlığı büyük 

ölçüde zayıflatmış görünüyor. Küresel likidite bolluğu ve artan risk iştahı, Türkiye’ye 

ilişkin dış açık ve bunun finansmanı üzerindeki kuşkuları zayıflatsa da ekonomide 

kontrollü bir düzeltme ve yavaşlama ihtiyacı halen önemini koruyor. 

 Bu çerçevede yılın ilk ayına ilişkin veriler, kontrollü bir yavaşlamaya ilişkin, zayıf 

sinyaller veriyor. Bazı sektörlerde oldukça şiddetli yavaşlamalar yaşanırken, bazı 

sektörlerde büyüme devam ediyor. 

 Nitekim Ocak ayı bütçe verileri de bunu doğruluyor. Bütçenin gelir tarafındaki 

performans büyük ölçüde geçen yılın etkilerini yansıtırken, ekonominin güncel seyri 

açısından önemli olan dolaylı vergilerden gelen farklı sinyaller yorumu zorlaştırıyor. 

 2011’de ekonominin % 8,5 civarında büyüdüğü ve 2012’nin ilk aylarına bu ivmeyle 

girildiği düşünüldüğünde, ilk üç ayda büyümenin beklentileri aşması olasılığı artmış 

durumda.  

 Hükümet ve Merkez Bankası’nın izlediği politikaların kontrollü/yumuşak bir inişten 

ziyade sektörler arasında dengeli dağılmayan bir etki yarattığı görülüyor. Ekonomiyi 

dışarıdan gelecek paraya emanet eden kontrolsüz gidişin neticesi bir tabloyla karşı 

karşıyayız. 

 Bunun sürdürülebilirliği tamamen dış koşullara bağlı. Ucuz likidite mevcut 

kırılganlıkların üzerine şimdilik bir şal örtse de, kırılganlıklar o şalın altında yerli 

yerinde duruyor. 

 


