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ASRIN İŞADAMLARI DERNEĞİ 

AR-GE RAPORU 

R. NO  : 80 

R. TARİHİ  : 17.12.2019 

Gündem : Bütçe Gelişmeleri,  İşsizlik, Makro Ekonomk Gelişmelr 

BÜTÇEDE TOPARLANMA  

Merkezi yönetim bütçesinde ılımlı toparlanma kasım ayında da sürdü. Ekimde 14,9 milyar açık veren 

bütçe, kasımda 7,8 milyar fazla verdi. 11 aylık bütçe açığı ise 93 milyar lira oldu. 

2019 yılı Kasım ayında bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 oranında artarak 83,3 milyar 

TL oldu. Vergi gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 artışla 73,4 milyar TL’ye çıkarken, ÖTV 

gelirindeki yüzde 33,5’lik artış dikkat çekti. Hazine, geçen ay 13.9 milyar lira ÖTV tahsilatı yazdı. 

Bütçe giderleri, kasım ayında yüzde 1,6 oranında artarak 75,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç bütçe 

giderleri ise yüzde 1,5 oranında artarak 68 milyar TL oldu. 

Bütçe Gerçekleşmeleri 

 

11 aylık açık 93 milyar lira: Yılın 11 aylık döneminde toplam gelirlerde yıllık bazda artış yüzde 16,2 

olurken, vergi gelirlerindeki artış yüzde 6,5’te sınırlı kaldı. Ocak-Kasım döneminde 802,5 milyar TL bütçe 

geliri elde edildi. Bütçe giderleri ise yüzde 20,1 oranında artarak 895,4 milyar TL oldu.  Söz konusu 

dönemde 613,2 milyar TL vergi geliri elde edildi. Faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 18,7 oranında artarak 

799,6 milyar TL oldu.  

2020 BÜTÇESİ DEĞİŞİK KESİMLERİ NASIL ETKİLEYECEK:  

- Düşük gelirli kesimler, gelirlerine oranla daha fazla vergi ödemeye devam edecek. Bütçede dolaylı 

vergilerin vergi gelirleri içindeki üçte ikilik (2/3)payı devam edecek. Özel tüketim vergisi gelir artış 

tahmini yüzde 20.6 ile vergi gelirleri içinde en yüksek artan kalemler arasında yer alıyor. 

- İthalde alınan KDV gelirinde yüzde 25.1 ile daha yüksek artış bekleniyor. Bu cari açıkta artış işareti 

veriyor. Bu da kurlar, faiz ve enflasyon baskısının süreceği anlamına geliyor. 

- Faiz harcamalarında hızlı bir artış olacak. 2020’de faiz ödemeleri için ayrılan kaynak 139 milyar 

liraya çıktı. Faiz dışı harcamalar, bütçe teklifinde yer alan 2019 gerçekleşme tahminine göre yüzde 7.56 

artarken, faiz giderleri yüzde 34.77 artıyor. Bütçeden rant kesimine giden kaynak artacak 

- 2020 bütçesinden 10.5 milyar TL’si şehir hastanelerine, 8.3 milyar TL’si köprü ve otoyol 

işletmecisi firmalar için olmak üzere Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) projelerine 18.9 milyar TL kaynak 

ayrılıyor. Bu miktar 2018’de 6.2 milyar TL, 2019’da ise 9.7 milyar TL idi. KÖİ projelerine yapılacak 

garanti ödemelerinin iki yılda 3 katına çıkması, alarm veren bir gelişme. 

- Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yüzde 27.2, Sağlık Bakanlığı’nın yüzde 21.6 ile en yüksek bütçe 

artışı olan kurumlar arasında yer almasında KÖİ projelerine verilen gelir garantilerinin büyük payı var. 
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- 2020’de vergi indirimi, istisnası ve muafiyeti gibi yollarla almaktan vazgeçilen vergi miktarı da 

195.6 milyar lirayı bulacak. Maliye için buradaki kaybı telafi etmenin en kolay yolu, dolaylı vergiler ile 

zamlar olacak. 

- KOSGEB bütçesinin artması bir yana yüzde 19.8 kısıntıya uğraması, 2020 bütçesinin dikkat çeken 

noktalarından birisi. Yüzde 8.7’lik GSYİH deflatörü hesaba katıldığında KOSGEB bütçesindeki reel 

küçülme yüzde 26.18’i buluyor. GAP Bölge Kalkınma İdaresi bütçesinde de yüzde 8.21’lik bir reel 

küçülme var. Bu tercihler, 2020 bütçesinin KOBİ’lere iyi bir yıl vaat etmediğine işaret. 

 

İŞSİZLİK, EYLÜL DÖNEMİNDE YÜZDE 13,8 

Türkiye, Temmuz-Ağustos-Eylül dönemini kapsayan üçüncü çeyrekte yüzde 0,9 büyürken, işsizlik oranı 

Ağustos-Eylül-Ekim aylarını kapsayan eylül döneminde yüzde 13,8 olarak geldi. Bu rakam Ağustos 

dönemine göre 0,2 puanlık iyileşme gösteriyor ancak, işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre ise 2,4 

puan artmış durumda. 

Türkiye’de işsizlik oranı % 

 

 

Genç işsizlik zirveden döndü: Bununla birlikte genç işsizlikte ağustosta yüzde 27.4 ile rekor kıran genç 

işsizlik oranı, eylül döneminde yüzde 26,1'e geriledi.  

Tarım dışı işsizlik yüzde 16,3: Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 2,9 puanlık artış ile yüzde 16,4 olarak 

tahmin edildi.  Ağustosta yüzde 16,7 olan tarım dışı istihdam 0,3 puanlık iyileşme göstermiş 

durumda. Mevsimsel etkilerden arındırılmış tarım dışı işsizlik ise yüzde 16,5’ten yüzde 16,3’e indi.  

 

            İstihdam oranı yüzde 46,1,  İşgücüne katılma oranı yüzde 53,5 
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REEL FAİZ SIFIRA DOĞRU GİDİYOR MU? 

TCMB, TÜİK ve Akbank kaynaklı aşağıdaki grafikte de görüldüğü gibi, Merkez Bankası reel faizi sıfırlayacak 

tedbirler alıyor. Gelişmiş ülkelerde reel faiz sıfır ve sıfırın altında iken, bizde %12’ye kadar çıkmıştı. 

ENFLASYON TCMB AĞIRLIKLI ORTALAMA FONLAMA MALİYETİ 

 

Reel faiz, şu anda %2.9 seviyelerinde. Merkez Bankası’nın yapacağı faiz indirimleri, reel faizi sıfır 

noktasına kadar taşıyacak. Hükümetin isteği de bu yönde. 

REEL FAİZ 

 

Ülkeler arası karşılaştırma 

Çok anlamlı olmasa bile, diğer gelişmekte olan ülkelerle Türkiye’deki reel faizleri, 2019 yıl sonu itibarıyla 

aşağıdaki tabloda görebiliyoruz. Bu tabloya göre, ülkemiz Arjantin’den sonra, borçlanmalarda en yüksek 

faizi veren ülke durumuna gelmiş vaziyette. İşte, Merkez Bankası faizleri düşürerek bu çarpıklığı gidermek 

istiyor. Merkez Bankasının ihtiyatlı biçimde faiz indirimlerine devam edeceği beklenmektedir. 

 Politika faizi Enflasyon Reel faiz Carry trade* 5 yıllık CDS 

Türkiye 12.00 11.8 2.0 1.06 304 

G. Afrika 6.50 3.7 2.7 0.82 186 

Hindistan 5.15 4.6 0.5 0.38 86 

Endonezya 5.00 3.1 1.8 0.52 74 

Brezilya 5.00 2.5 2.4 0.48 125 

Meksika 7.50 3.0 4.3 0.90 95 

Arjantin 63.00 50.5 8.3 10.97 4594 

Rusya 6.50 3.8 2.6 0.75 70 

Polonya 1.50 2.5 -1.0 0.22 67 

Macaristan  0.90 2.9 -1.9 0.03 77 

G. Kore 1.25 0.0 1.3 0.14 28 

Malezya 3.00 1.1 1.9 0.09 42 

*Carry trade: Düşük faiz getiren bir para biriminden borçlanıp krediyi yüksek faiz getiren bir para birimine 

yatırmaktır. 
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Dövizde istikrar Dönemi: 

Aşağıdaki grafiklerden de görüldüğü üzere, dolarizasyon bitmiş görülüyor. Bu yılın şimdiye kadarki 

bölümünde, gerçek kişiler döviz tevdiat hesaplarını 23.5 milyar dolar ve tüzel kişiler de 9.7 milyar dolar 

artırdı. Artık, döviz fiyatlarında sert yükselişler görülmeyebilir. 

YURTİÇİ YERLEŞİKLERİN DTH MİKTARI (MİLYAR DOLAR) 

 

Reel sektörün döviz pozisyonu Nisan 2018’den bu yana 34 milyar dolar azaldı. 


