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Bu sayıda; 

Haziran ayı Merkezi Yönetim Bütçe Sonuçları, 

Nisan ayı İstihdam Verileri değerlendirilmiştir. 
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Haziran Bütçe Sonuçları Dış Dengenin Bozulduğunu Gösteriyor… 

 Haziran’da ithalden alınan KDV başta olmak üzere dış ticaretten alınan vergilerin 

tahsilatında ciddi artışlar var. Haziran’da dış ticaretten alınan vergi gelirleri, geçen yılın 

aynı ayına göre, % 41,7 artarken; ithalden alınan KDV, aynı dönemde, % 47 arttı. Söz 

konusu dönemde Doların değerindeki artışın % 4,3 olduğu dikkate alınırsa bu, Haziran’da 

ithalatta hızlı bir artış olduğuna işaret ediyor.  

 Haziran’da mal ve hizmetler üzerinden alınan vergilerde de ilginç gelişmeler olduğu 

görülüyor. KDV ve ÖTV tahsilatlarının Haziran’da, geçen yılın aynı dönemine göre 

sırasıyla, % 49,9 ve % 29,9 artmış.  Geçtiğimiz yıl ÖTV artışlarının Eylül ayında yapıldığı 

dikkate alınırsa, baz etkisine rağmen ÖTV gelirlerindeki artış dahilde alınan KDV 

gelirlerindeki artışın oldukça gerisinde kalmış.  Bu, Haziran’da üretim konusunda bir 

değerlendirme yapmayı güçleştiriyor.  

 Yılın ikinci üç ayında dâhilde alınan mal ve hizmet vergilerinin, geçen yılın aynı dönemine 

göre, % 25,9 artmış. Bu 2010‘ dan bu yana söz konusu vergi gelirlerinde en yüksek artış.  

  

Kaynak: Turkey Data Monitor 
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 Vergi performansı iç talepte canlanmaya işaret etse de geçtiğimiz yılın Eylül ayında KDV 

ve ÖTV ‘ye yapılan zamların baz etkisini unutmamak gerek. Diğer taraftan iç talebin 

önemli bir kısmının ithalatla karşılandığı dikkat çekiyor. 

 Sonuç olarak vergi gelirleri Haziran’da geçen yılın aynı ayına göre, % 31,7 artarken; bu 

yılın ilk yarısında aynı gelirler, yine geçen yılın aynı dönemine göre, % 20,7 artmış. Üçer 

aylık dönemlerle bakıldığında ise yılın ilk üç ayında, geçen yılın aynı dönemine göre, % 20 

artan vergi gelirlerinin ikinci üç ayda % 21,4 arttığı görülüyor. 

Tablo: Merkezi Yönetim Bütçe Sonuçları ( Milyon TL) 

 

Kaynak: Turkey Data Monitor 

 Harcamalarda ise personel harcamalarındaki  % 5,1 düşüş dikkat çekiyor. Kamuda 

istihdam edilen sayısı hızla artmışken; emekli olanların sayısında önemli bir artış yokken 
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personel harcamalarının düşmesi ilginç. İlk altı aydaki personel harcamaları ise, geçen 

yılın aynı dönemine göre, % 11,5 artmış. 

 Dikkat çekici bir diğer gelişme ise yatırım tarafında. Yılın ilk üç ayında büyümeyi ayakta 

tutan bu harcamaların hızı azalsa da artışın sürdüğü anlaşılıyor. Haziran’da yatırım 

harcamaları, geçen yılın aynı dönemine göre, % 67 artmış. Buna karşın ilk üç ayda, geçen 

yılın aynı dönemine göre, % 141,2 artan yatırım harcamalarının yılın ikinci üç ayında % 41 

arttığı anlaşılıyor. Bu yılın ilk yarısında ise yatırımlardaki artışın, geçen yılın aynı dönemine 

göre, % 66 olduğu görülüyor.  

 Bütçenin harcama tarafında dikkat çeken diğer bir gelişme ise kamu bankalarına yapılan 

görev zararı ödemelerindeki artış. Yılın ikinci üç ayında, bir önceki yılın aynı dönemine 

göre, Halk ve Ziraat Bankası görev zararlarının sırasıyla % 80,3 ve % 46 arttığı anlaşılıyor.  

 Yine önümüzdeki yıl mahalli idare seçimleri düşünülerek bu idarelere yapılan yardımlarda 

hükümetin cömert davrandığı anlaşılıyor. Yılın ilk altı ayında mahalli idarelere yapılan 

yardımların, geçen yılın aynı dönemine göre, % 36,7 arttığı görülüyor. 

 Sonuç olarak yılın ilk altı ayında faiz hariç giderlerde, geçen yılın aynı dönemine göre, % 

15,4 artış olduğu anlaşılıyor. 

  Tüm bu gelişmeler neticesinde geçen yılın ilk altı ayında 6,7 milyar TL açık veren bütçe bu 

yılın aynı döneminde 3 milyar TL fazla vermiş. Aynı dönemde faiz dışı fazlanın 19,6 milyar 

TL’den, 26,3 milyar TL’ye çıktığı görülüyor. 

 Bütçenin ilk altı aydaki bu performansı piyasaların hoşuna gidecek bir performans. Ancak 

bunun arkasında başta ithalat olmak üzere dış ticaretten alınan vergilerdeki artışın 

etkisini unutmamak gerek. Nitekim bu yılın ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine göre, 

vergi gelirlerindeki her 100 TL’lik artışın 27 TL’si dış ticaret üzerinden alınan vergilerden 

geliyor. Yani bütçe performansı dış dengenin bozulması pahasına iyileşiyor. 
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 Oysa dünyada bedava para döneminin sonuna yaklaşırken, dış kırılganlıkların daha dikkat 

çekici olduğu bir döneme giriyoruz. Dolayısıyla bütçe dengesinin neyin pahasına düzeldiği 

artık çok daha önemli…  

İşsizlik Artıyor… 

 Nisan ayında işsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre, 0,3 puan artarak % 9,3 olurken; 

aynı dönemde işsiz sayısı 216 bin kişi artarak 2 milyon 641 bine ulaştı. Nisan’da mevsim 

etkilerinden arınmış işsizlik ise önceki aya göre sınırlı bir artış göstererek (0,04 puan) % 

9,4 oldu. 

  

Kaynak: TÜİK 

 Nisan’da işgücü piyasasına giren kişi sayısı, bir önceki yıla göre, 1 milyon 277 bin kişi 

artarken; aynı dönemde işe kavuşanların yani istihdam edilenlerin sayısındaki artış 1 

milyon 61 bin kişi olmuş.  

 Son bir yılda yaratılan istihdamın sektörlere dağılımına bakıldığında ise her 100 

istihdamdan 58’nin hizmetlerde, 22’sinin sanayide, 15’inin inşatta ve geriye kalan 5 

istihdamın da tarımda yaratıldığı anlaşılıyor. Diğer bir deyişle istihdamın büyük bölümü 

yine hizmet ve inşaat gibi dış ticarete kapalı sektörlerde yaratılmaya devam ediyor. 
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Kaynak: TÜİK 

 Buna karşın geçtiğimiz yılın son aylarından başlayarak sanayi istihdamında bir 

canlanmanın yaşandığı da dikkati çekiyor. Hatta son altı aydır sanayi istihdamındaki 

artışın üretimdeki artışı geçtiği, bunun sonucunda da sanayide çalışan başına verimliliğin 

hızla gerilediği dikkati çekiyor. Sanayi istihdamındaki artış olumlu olmakla beraber, 

verimliliğin düşmesi ekonominin rekabet gücü için hayırlı bir haber değil. Ayrıca bu veri 

kalitesi ile ilgili endişeleri de artırıyor. 

 

Kaynak: TÜİK, Kendi Hesaplamamız 
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Tablo: İşgücü ve İstihdamdaki Gelişmeler  

 

Kaynak: TÜİK 

 


