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Bu sayıda; 

-Ağustos ayı İşgücü ve İstihdam verileri, 

-Ekim ayı Merkezi Yönetim Bütçe verileri, 

-Üçüncü 3 aylık Kısa Vadeli Dış Borç verileri  

değerlendirilmiştir. 
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İşsizlikte son 46 ayın en yüksek artışı gerçekleşti. 

 2013’ün üçüncü üç aylık (Temmuz-Ağustos-Eylül) dönemini gösteren  Ağustos ayı işsizlik  

rakamları açıklandı. İşsizlik oranı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre, tam 1 puan artarak 

% 9,8’e çıktı. Bu, işsizlikte 2009 yılı Ekim ayından bu yana en yüksek artış. Yani son 46 

ayın en yüksek işsizlik artışı Ağustos’ta gerçekleşti. Genç işsizliği ise 1,5 puan artarak 

yüzde 18,7 ye yükselmiş. Rakamlar işsizlikte alarm zillerinin çaldığını gösteriyor. 

 Mevsim etkilerinden arınmış işsizlik oranı da, bir önceki ayda çıktığı yüzde onlar 

seviyesinde kalarak, Ağustos ayında % 10,1 oldu.  İki yıl aranın ardından işsizliğin çift 

haneli rakamlar seviyesine yerleşmeye başladığını görüyoruz. 

 
Kaynak: TÜİK 

 Çalışmaya hazır olduğu halde, iş bulamadığı için, çalışma yaşamından çekilenlerin de dahil  

edildiği “geniş (gerçek) işsizlik” oranı ise Ağustos’ta, geçen yılın aynı dönemine göre, 1,1 

puan artarak % 15,9’a çıktı. 

 İşsiz sayısı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 361 bin kişi artarak 2 milyon 806 bine 

ulaşırken; geniş tanımlı işsizlerin sayısı ise aynı dönemde 512 bin kişi artarak 4 milyon 900 

bin kişiye ulaştı. 

 İstihdam yaratılmasında da sıkıntılar belirginleşiyor. Son bir yılda çalışan sayısı 593 bin kişi 

artarken; tarım ve inşaat sektörlerinde istihdamın, aynı dönemde, sırasıyla 53 bin ve 34 

bin kişi gerilediği görülüyor.  

 Son bir yılda sanayide çalışanların sayısı 219 bin kişi artarken, hizmet sektöründe 

çalışanlar 463 bin kişi artmış. Hizmet sektöründe yaratılan iş imkanlarında belirgin bir 
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yavaşlamanın olduğu gözleniyor. 463 bin kişilik hizmet sektörü istihdam artışı son 26 

aydaki en düşük artış. 

 
Kaynak: TÜİK    

 Mevsim etkilerinden arınmış istihdam göstergeleri de hizmet sektöründe yaratılan iş 

imkanlarındaki artışın yavaşladığına işaret ediyor. Geçtiğimiz yılın Ağustos ayında 59 bin 

kişi olan sektördeki istihdam artışı bu yıl 17 bin kişiye gerilemiş.  

 Mevsimlik etkilerden arınmış inşaat sektörü istihdamı Ağustos ayında 48 bin kişi, tarım 

istihdamı 23 bin kişi artarken, sanayi istihdamı aynı dönemde 27 bin kişi geriledi.  

 
Kaynak: TÜİK    

 Hizmet sektöründe istihdam artışındaki yavaşlamanın son aylarda giderek belirginleşmesi 

büyüme açısından sıkıntılı bir tabloya işaret ediyor. Sanayi üretiminde son dönemde 

görülen artış; yılın üçüncü çeyreğinde büyümenin ilk ve ikinci çeyreklere göre daha 

kuvvetli geleceğini ima ediyordu. Ancak hizmet sektöründe yaratılan işlerdeki yavaşlama 

yılın üçüncü üç ayında büyümenin durumu hakkında sağlıklı bir tahmini güçleştiriyor.  
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Tablo: İşgücü ve İstihdam Göstergeleri (Bin Kişi, %) 

  AĞUSTOS   
Fark                      

(2013-2012) 
  2012 2013   
(BİN KİŞİ)       

Kurumsal Olmayan Nüfus  73,716    74,567 851 
 - 15 Yaş ve üzeri Nüfus  54,841    55,715 874 
İş Gücü  27,812    28,766 954 
 - İstihdam Edilenler  25,367    25,960 593 
   - Tarım  6,564    6,511 -53 
   - Sanayi  4,745    4,964 219 
   - İmalat Sanayi  4,405    4,634 229 
   - İnşaat  1,891    1,857 -34 
   - Hizmetler  12,167    12,630 463 
   - Tarım dışı İstihdam  18,803    19,449 646 
   - Ücretli İstihdam Edilenler  15,872    16,502 630 
İşsiz Sayısı  2,445    2,806 361 
Geniş İşsiz Sayısı (İşsiz + İş Aramayıp Çalışmaya Hazır 
Olanlar)  4,388    4,900 512 
Genç İşsiz Sayısı  808    934 126 
Sosyal Güvenlik Kuruluşuna Kayıtlı Olmayanlar  10,182    9,803 -379 
(YÜZDE)       
İstihdam Oranı (%) 46.3 46.6 0.3 
İşgücüne Katılma Oranı (%)  50.7    51.6 0.9 
İşsizlik Oranı (%)  8.8    9.8 1.0 
Geniş İşsizlik Oranı  14.7    15.9 1.1 
Tarımdışı İşsizlik Oranı (%)  11.3    12.3 1.0 
Genç İşsizlik Oranı (%)  17.2    18.7 1.5 

Mevsimlik Etkilerden Arındırılmış Seriler TEMMUZ 
2013 

AĞUSTOS 
2013 Fark                    

İşgücü 28,281 28,358 77 
İstihdam 25,426 25,486 60 
 - Tarım 5,986 6,009 23 
 - Sanayi 4,991 4,964 -27 
 - İnşaat 1,649 1,697 48 
 - Hizmet 12,800 12,817 17 
İşsiz 2,855 2,871 17 
İşgücüne Katılma Oranı (%) 50.8 50.9 0.1 
İstihdam Oranı (%) 45.7 45.7 0.0 
İşsizlik Oranı (%) 10.1 10.1 0.0 
 - Tarım Dışı İşsizlik Oranı (%) 12.5 12.5 0.1 
 - Genç Nüfusta İşsizlik Oranı (%) 19.2 19.2 0.0 

Kaynak: TÜİK 
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2014 Yılı Programı AKP mali disiplininin ne olduğunu ortaya koyuyor   

 Ekim ayında merkezi yönetim bütçe giderleri, bir önceki yılın aynı ayına göre, % 4,5; faiz 

dışı giderler ise % 9,8 artarak sırasıyla 33,2 ve 30,8 milyar TL oldu.   

 Aynı dönemde bütçe gelirleri % 9,8; vergi gelirleri ise % 7,4 artarak yine sırasıyla 30 ve 26 

milyar TL oldu. 

 Böylece Ekim ayında faiz dışı bütçe açığı % 11,7 artarak 761 milyon TL olurken; toplam 

bütçe açığı faiz giderlerindeki gerilemeye bağlı olarak % 35,3 azaldı ve 3,2 milyar TL oldu.  

Tablo: Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi (Milyon TL)  

   % Yıl başından beri % 
  2013-10 2012-10 Değişme 2013-10 2012-10 Değişme 
Merkezi Yönetim Gelirleri 30,018 27,345 9.8 320,064 271,037 18.1 
  sak: Genel Bütçe Gelirleri 29,008 26,433 9.7 309,707 261,577 18.4 
       Vergi Gelirleri 26,022 24,238 7.4 266,285 226,177 17.7 
         sak: Gelir Üz. Alınan Vergiler 6,422 5,600 14.7 73,243 67,599 8.3 
               Gelir Vergisi 6,246 5,278 18.3 51,978 46,325 12.2 
               Kurumlar Vergisi 176 322 -45.3 21,264 21,274 0.0 
               Mal ve Hizmet Üz. Al. Vergi 12,435 11,958 4.0 112,449 94,106 19.5 
                  sak: KDV 3,697 3,210 15.2 32,666 27,259 19.8 
                          ÖTV 7,620 7,773 -2.0 70,199 58,032 21.0 
                          Dış Tic. Alınan Vergiler 5,394 5,092 5.9 55,083 44,239 24.5 
           Vergi Dışı Gelirler 3,996 3,107 28.6 53,780 44,860 19.9 
Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri  33,188 31,749 4.5 327,728 289,791 13.1 
   Faiz Hariç Bütçe Giderleri 30,779 28,026 9.8 281,481 246,534 14.2 
      sak: Personel 9,782 8,797 11.2 95,164 85,601 11.2 
             Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2,668 2,616 2.0 24,312 22,980 5.8 
             Yatırım 4,583 4,572 0.2 26,877 20,191 33.1 
             Cari Transferler 13,160 10,403 26.5 127,857 110,170 16.1 
                 sak: Sosyal Güvenlik 7,331 6,206 18.1 63,682 57,552 10.7 
                        Görev Zararları 352 206 70.9 3,213 2,305 39.4 
                        Tarımsal Amaçlı Trans. 61 32 90.6 7,482 6,865 9.0 
                        Mahalli İdr. Hazine Yar. 125 222 -43.7 2,114 2,002 5.6 
   Faiz Giderleri 2,409 3,723 -35.3 46,247 43,256 6.9 
Bütçe Dengesi -3,170 -4,404 -28.0 -7,664 -18,754 -59.1 
Faiz Dışı Denge -761 -681 11.7 38,583 24,502 57.5 

Kaynak: Turkey Data Monitor 

 Ocak-Ekim dönemini kapsayan ilk on ayda ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine 

göre, % 18,1 artarak 320,1 milyar TL olurken; vergi gelirleri % 17,7 artarak 226,2 milyar TL 

oldu. 

 Yine bu dönemde faiz dışı giderler % 14,2 artarak 281,5 milyar TL olurken; toplam giderler 

% 13,1 artarak 327,7 milyar TL oldu. 



 
 

5 
 

5 

 Böylece 10 aylık dönemde faiz dışı bütçe fazlası, geçen yılın aynı dönemine göre, % 57,5 

artarak 38,6 milyar TL oldu. 

 Yılın ilk 10 ayında, bütçenin özellikle gelir tarafındaki güçlü performansa bağlı olarak, 

bütçe dengelerine ve mali disipline riayet edildiği gibi bir manzara ortaya çıksa da gerçek 

göründüğü gibi değil. 

 2 Kasım 2013 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 2014 Yılı Programının 60. Sayfasında 

2013 vergi gelirlerindeki artışta bazı kamu kurumlarının geçmiş dönem vergi borçlarını bu 

dönemde ödemesinin etkili olduğu açıkça ifade ediliyor.  

 Daha önceki yıllarda vergi yükümlülüklerini yerine getirmeyen BOTAŞ ve TEDAŞ’ın bu 

yükümlülüklerin yerine getirmesiyle bütçenin gelir tarafının olumlu etkilendiği anlaşılıyor. 

 Bu öyle ihmal edilebilecek sınırlı bir katkı da değil. Nitekim, BOTAŞ’ın geçmiş dönemlerde 

ödemediği ithalden alınan KDV borçları için 3,3 milyar TL, TEDAŞ’ın ise geçmiş dönem 

vergi borcu karşılığında 2,6 milyar TL’yi bu yıl ödediği anlaşılıyor.  

 Söz konusu bir defalık vergi tahsilatından kaynaklanan etkiler ayıklandığında yılın ilk 10 

ayında 266,3 milyar TL olan vergi gelirlerinin 260,4 milyar TL’ye,  % 17,7’lik vergi 

tahsilatındaki artışın da % 15’e gerilediği görülüyor. Yine söz konusu düzeltme 

yapıldığında yılın ilk 10 ayında 7,7 milyar TL olan bütçe açığının 13,6 milyar TL ‘ye 

yükseldiği; faiz dışı bütçe fazlasının ise 38,6 milyar TL’den 32,7 milyar TL’ye indiği 

görülüyor.  

 Ancak bundan da önemlisi bir defalık özelleştirme gelirlerinin önce kamu kuruluşlarına 

transfer edilmesi, sonra bu para ile bu kuruluşların vergi borçlarının ödettirilmesi çok 

ciddi bir makyajdır. Bu, program tanımlı merkezi yönetim bütçe dengesini olması 

gerekenden daha iyi göstermektedir.  

 Dolayısıyla bu makyaj etkisi de dikkate alınarak mali disiplin konusunda yorum yapmak 

daha doğru bir yaklaşım olacaktır. 

 Yine Programın 61. Sayfasında vergi dışı gelirlere ilişkin de çarpıcı tespitlerde bulunuluyor. 

Özellikle Halk Bankası’nın halka arzından elde edilen gelirlerin etkisiyle özelleştirme 

gelirlerinde hedefin 4,3 milyar TL aşılarak 8,3 milyar TL olacağından bahsediliyor.  

 Halk Bankası’nın halka  arzı 19 Kasım 2012 tarihinde tamamlanmasına rağmen, halka 

arzdan elde edilen özelleştirme gelirlerinin 2013 yılına sarkıtıldığı anlaşılıyor1. Bu 

                                                
1 http://www.aa.com.tr/tr/tag/101821--halkbank-halka-arz-oldu 
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operasyon bütçe dengelerinin makyajlanmasından başka bir şey değil. Bu makyajla 

hem 2012 gelirleri düşük gösterilmiş oluyor, hem de bu yılın gelirleri şişiriliyor. BOTAŞ, 

TEDAŞ ve Halkbank ile bu yılın bütçesinde yapılan makyajın boyutu  10,2 milyar TL’yi 

buluyor. 

 Yine Programın 61. Sayfasında bütçe öngörüleri içerisinde yer almayan EÜAŞ’tan elde 

edilen 2,1 milyar TL ve Merkez Bankasından elde edilen 2,4 milyar TL’lik temettü 

gelirlerinin de “vergi dışı gelirlere” ciddi katkı yaptığı anlaşılıyor.  

 Halk Bank, EÜAŞ ve Merkez Bankası kaynaklı 2013 bütçe tahmin ve dengelerine dahil 

edilmeyen yaklaşık 9 milyar TL’lik bir defalık vergi dışı gelir artışından bahsediyoruz.  

 Dolayısıyla BOTAŞ ve TEDAŞ’ın geçmiş dönem vergi borçlarını kapatması, Halk bankası 

özelleştirme gelirlerinin bu yıla sarkıtılması ve vergi dışı gelirlerde ön görülmeyen 

tahsilatların bütçenin gelir tarafına yaptığı katkı 14,7 milyar TL’yi buluyor. GSYH’ nın 

neredeyse % 1’i kadar ilave katkı bu makyaj ve bir defalık gelir artışlarından geliyor. 

 
Kaynak: Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı 

 Bu etkiler ayıklandığında yılın ilk 10 ayında ortada ne mali disiplin kalıyor, ne de bütçe 

dengelerinde iyileşme. Bir defalık etkiler ayıklandığında yılın ilk 10 ayında bütçe açığı 

7,7 milyar TL’den 22,4 milyar TL’ye çıkıyor. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre bütçe 

açığında bırakın % 59’luk bir düzelmeyi % 19,2’lik bir bozulma olduğu görülüyor. 

 Yine gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra faiz dışı fazla 38,6 milyar TL’den, 23,9 milyar 

TL’ye iniyor. Bu haliyle faiz dışı fazlanın da geçen yılın ilk 10 ayına göre % 2,5 azaldığı 

görülüyor. 

 2014 Yılı Programı AKP’nin mali disiplinden ne anladığını olanca çıplaklığıyla gözler 

önüne seriyor. 
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 BOTAŞ’ın ve diğer kamu kurumlarının geçmiş dönem vergi borçlarını bu yılın hangi 

aylarında yaptığının bilinmemesi konjonktür analizinin sağlıklı yapılmasını güçleştirse de 

gerek “ithalden alınan KDV”, gerekse “dahilde alınan KDV” tahsilatının yılın üçüncü üç 

aylık döneminde hız kestiği de görülüyor.  

 
Kaynak: Turkey Data Monitor, kendi hesaplamamız  

 Bir yandan hizmet istihdamında görülen yavaşlama, diğer yandan yurtiçi talebe bağlı 

vergi tahsilatındaki  gerileme yılın üçüncü üç ayında iç talebin büyümeye yapacağı 

katkının sınırlı olabileceğini gösteriyor. Buna karşın sanayi üretiminde yılın üçüncü üç 

ayında gözlenen hızlı artış ise bu dönemde dış talebin büyümeye katkısının beklenenden 

daha fazla olabileceğine işaret ediyor.  

Kısa vadeli Dış Borçlar Hız Kesti 

 2013’ün üçüncü üç ayına ilişkin kısa vadeli dış borç stoku açıklandı. Mayıs ayında küresel 

piyasalarda başlayan çalkantılar ve dolar kurunun sıçraması özel kesimi tedirgin etmiş 

görünüyor. Nitekim yılın üçüncü üç aylık döneminde kısa vadeli dış borç stoku neredeyse 

bir önceki üç ay seviyesinde kalarak 125,3 milyar dolar oldu.  

 Yılın üçüncü üç ayında bankaların kısa vadeli dış borcu 2,3 milyar dolar artarak 88,1 milyar 

dolara çıkarken; reel sektörün kısa vadeli dış borcunun 2,1 milyar dolar gerileyerek 36,3 

milyar dolara indiği anlaşılıyor.  Bunun neticesinde yılın üçüncü üç ayında kısa vadeli dış 

borç sadece 170 milyon dolar arttı. 
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Kaynak: TCMB    

 TCMB başkanının Ağustos ayında dolar kuru için 1,92 TL’yi hedef olarak vermesine ve 

özel sektöre  dış borcunuzu bu seviyedeki kurdan kapatmayın  çağrısına rağmen reel 

sektörün bu çağrıya itibar etmediği ve kısa vadeli borçlarda frene bastığı hatta borç 

stokunu düşürdüğü görülüyor. 

 
Kaynak: TCMB, kendi hesaplamamız 

 Yılın üçüncü üç ayında kısa vadeli dış borçlardaki yavaşlamaya karşın, rezervlere göre 

borcun düzeyi halen çok yüksek. Nitekim  üçüncü üç ayda kısa vadeli dış borç 125,3 

milyar dolar iken; altın dahil uluslararası rezerv 129,3 milyar dolar. Yani her 100 dolarlık 

kısa vadeli dış borç için Merkez bankası kasasında tutulan rezerv 103 dolar. Oysa AKP 

iktidara geldiğinde aynı miktarda borç için Merkez Bankası kasasında 172 dolar rezerv 

vardı.  
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 Bu tabloya bir de cari açık eklendiğinde durum daha da ciddi bir hal alıyor. AKP iktidara 

geldiğinde Merkez Bankası kasasında her 100 dolarlık kısa vadeli borç ve cari açık için 

166 dolar rezerv var iken, şimdi bu 70 dolara kadar düşmüş durumda.   

 

Kaynak: TCMB, kendi hesaplamamız 

 AKP’nin borca yaslanarak, sıcak para ile yelkenleri şişirme politikasının ülkeyi getirdiği 

nokta bu. Şimdi bu tablo nedeniyle Türkiye küresel ekonominin en kırılgan üç (Türkiye, 

Güney Afrika, Endonezya) veya beş ekonomisi listelerinden (Türkiye, Endonezya, Güney 

Afrika, Brezilya, Hindistan) düşmüyor.   

 


