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Başkanın Mesajı 

 
 
Değerli Meslektaşlarım; 

Ekonomik ve sosyal alanda yaşanan tüm olumsuzluklar ve ekonomik krizin tüm etkilerini En sıcak 
şekilde yaşayan biz meslek mensupları için 2009 yılı hiçte iyi geçmedi, Tüm bunlara rağmen 
ümitlerimizi kaybetmeden mücadelemizi devam ettiriyor çıkan her türlü Kanuna, tebliğe, 
genelgeye,yönetmeliğe  ayak uydurmaya uğraşıyoruz, 

2010 yılından ümitlenmek istiyoruz ve bunu destekleyecek bazı önlem ve eylemleri de şimdiden 
planlıyoruz, 2010 yılında öncelikle haksız rekabet ve düşük fiyatla muhasebe ücreti alarak iş 
yapanların peşinde olacağımız bir yıl olacak ve bunu da devamını getirerek sürdürmek niyetindeyiz, 
öncelikle danışma kurulundan bu konuda tam destek alarak çıkacağımız bu yolda, bazı 
meslektaşlarımızın canını acıtacağımız kesin, ama kol kırılır yen içinde kalır misali bizde bunu içimizde 
halledeceğiz, 

Haksız  rekabetle mücadele kurulunun 2010 yılında daha fazla çalışmasını sağlayacağız, haksız 
rekabetten muzdarip olduğunu iddia ederken  , müşteri bildirim listesine  Müşterilerini dâhil etmeden 
çalışanlara da göz açtırmamaya kararlıyız, tavşana kaç tazıya tut misali kendisini çeki düzene 
sokmadan çalışanların meslek örgütünde söz sahibi olmaması için biz gayret sarf edeceğiz. 

Değerli meslektaşlarım,2010 yılı yeni yatırımların da hızlandığı bir dönem olacaktır, yeni oda Hizmet 
binamızın projelerini hazırlayıp bunları ilk defa 5 mart 2010 Muhasebeciler gecemizde sinevizyon 
olarak sizlere gösterdik, çağdaş bir oda binası hayalimizi inşallah2010 senesi içinde atacağımız 
temelle başlatıp en kısa sürede hizmete sokmak ilk hedefimiz dedik,Sonra belediyenin 18 uygulaması 
nedeni ile beklemek zorunda kaldığımız ruhsat işlemlerimiz sonuçlanmadan yeni bir gelişme ile 
Turmob Başkanımızın ve yöneticilerinin bizleri cesaretlendirmesi üzerine oda binası için aldığımız 2 
arsanın başındaki diger 3. arsayı da alarak mevcut arsamızı 1908 m2  çıkarmak nasip oldu,bu 
durumda zemin altına yapmak üzere planladığımız toplantı salonunu zemine yapma şansımız dogdu 
ve tabanda 700 m2 lik bir inşaat alanına kavuştuk,bu sayede derslik ve salonlarımızın siz 
degerli meslek mensuplarımıza daha da cazip bir çalışma imkanı  saglanmasına fırsat  dogdu,Turmob 
başkanımıza ve yöneticilerine sonsuz teşekkür ediyoruz, 

Sakarya Smmmo olarak 2 dönem yaptığımız SEMPOYUM çalışmalarını Kocaeli Smmm odası ile 
karşılıklı anlayış içinde bir dönem Sakarya bir dönem Kocaeli odası olarak yapacağız, biz bu konuda 
başarımızı ispat ettik tüm akademik çevrede özlenen ve arzulanan bir Program ile inşallah 3. 
sempozyumu kendi yöremizde yapmak istiyoruz, 

2010 yılı asgari muhasebe ücretleri ile ilgili ücret tarifesi bakanlığa gönderilmesine rağmen 
yayınlanmamış olup biz oda olarak 2010 yılı ile ilgili Turmoba gönderdiğimiz ücret tarifesi Taslağını 
bastırıp sizlere tavsiye niteliğinde göndermeyi planlamış idik, ancak Maliye Bakanlığının 2010 yılı ücret 
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tarifesini yayınlamaması nedeni ile Turmob’dan gelen yazı üzerine yenisi yayınlanmadığı sürece eski 
tarifenin uygulanmasına devam edilir hükmüne göre 2009 yılı tarifesinin kullanılmasına devam 
edilecektir, bizde oda olarak bu tarifenin notlar bölümüne ve sonuna koyduğumuz ücret soru belgesi 
ile müşterilerimizin yeni kriterler  ile değerlendirilmesini sağlayarak ücret tespitlerini yapmak üzere bu 
tarifeyi bastırıp sizlere gönderdik. 

2009 yılında 206 arkadaşımızın SMMM olabilmek için başlattığı mücadelesine katkı sağlamaya devam 
edeciğiz bir rekora imza atan odamız mevcut 413 SM arkadaşımızın 206' sının müracaat etmesini 
sağlanmıştır.2. ve 3. dönemde kalan üyelerimizin bir kısmının daha müracaat etmesi ile sayının 300 
civarına ulaşmasını bekliyoruz ve arkadaşlarımızı destekliyoruz.  

2010 yılı içinde VERGİ, SGK, TMS, UFRS, konularında ayrı ayrı çalışmalarımız olacaktır. Konusunda 
uzman hocalarımız yâ da meslektaşlarımızın sunacağı bu programlar her yıl olduğu gibi sık sık 
yapılacaktır, kurumlar ile olan ilişkilerimiz yoğun bir şekilde devam etmektedir. Özellikle 2010 yılı 
programında denetim önemli bir faktör olarak karşımıza çıkacaktır, hem VERGİ hem SGK mükellefler 
nezdinde yoğun denetimler yapacaktır, 

Meslek mensuplarımızın özellikle sözleşmelerini düzgün bir şekilde ocak  ayı sonuna kadar düzenleyip 
Damga Vergisini 15 �ubat 2010 tarihine kadar beyan etmeleri menfaatleri gereğidir, Müşteri bildirim 
listeleri odaya ocak ayında gönderilmektedir. Temmuz ayında da değişiklikler bildirilmektedir. Ancak iş 
yoğunluğu göz önüne alınarak müşteri bildirim listelerinin 2010 �UBAT ayı sonuna kadar gönderilmesi 
sağlanacaktır Denetimlerde meslek mensuplarının beyannamelerini gönderdikleri mükelleflerin listesi 
yâda vergi levhasını tasdik ettikleri mükelleflerin listesi esas alınarak işlem yapılmaktadır.  

Değerli meslektaşlarım 2010 yılının bizlere rahatlık ve bol kazanç getirmesini diliyor, hepinizi saygı ve 
Sevgi ile selamlıyorum… 

Selattin ÇAKIRSOY 
ODA BA�KANI 
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GENEL BA�KANIN SUNU�U 
 
Çok kötü bir yılı geride bıraktık. Dileğimiz, geride kalan 2009 yılının en kötü 

yılımız olmasıdır. Böyle dönemlerde, ülkemizde muhasebe meslek 

mensuplarının doğasında sıkıntılar hep ikiz yaşanır. Meslektaşlarımız sıkıntılı 

yıllarda, kendi sıkıntıları yanı sıra müşterilerinin de sıkıntılarını yaşarlar. 

Müşterilerimizin sıkıntılarını onlarla birlikte yaşarken bu sıkıntıların türevi 

olarak kendimizin de sıkıntıları artmaktadır. Bu sıkıntıların giderilmesi için iş 

olanaklarının geliştirilmesi gerekmektedir. Bu konuda mesleki faaliyetlerimize 

ihtiyaç duyan kurumların gerekli duyarlılığı göstermesi gerekmektedir. 

Muhasebe mesleğinde müşterilerin yüzde doksanından fazlasını oluşturan küçük ve orta ölçekli 

işletmelerin işlerinde ciddi bir daralma yaşanmaktadır. Türkiye Başbakanı, “artık bakkal amca devri 

kapandı” diyerek özellikle küçük işletmelere hizmet veren müşterilerimize işlerinin biraz daha 

daralacağını müjdelemiştir!  Başbakan Erdoğan, küçük işletmelere “artık devriniz sona erdi; devir 

büyüklerin ve egemen kapitalin devridir; başınızın çaresine bakınız” demek istemektedir. 

Başbakanın bu açıklamayı yaptığı sıralarda; ABD Başkanı Barack Obama, işçi alımı yapan ve işçi 

ücretlerinde artırıma giden küçük işletmelere 33 milyar dolar vergi indirimi desteği planladığını 

açıklıyordu. Obama, bu yıl küçük işletmelere ve bu işletmelerin istihdam yaratma gücüne 

odaklanacağını belirterek bu işletmelerin her üç ayda bir kredi talep edebileceklerini söylüyordu.      

ABD Yönetimi küçük işletmeleri desteklemeye odaklanırken; Türkiye’de Hükümet küçük işletmelerin 

artık kapanma yoluna gitmelerine ilişkin yol haritasını çizerek, uygulayacağı politikalarla özel sektörün 

ve girişimciliğin kapısını küçük işletmelere kapatmaya hazırlanıyor. Bu yaklaşımın türevi, muhasebe 

mesleğini serbest yürütenlerin müşteri kitlesine darbe vurularak iş olanaklarını azaltan bir değişim 

sürecinin yaşanmaya başlanmasıdır.  

Bu durum karşısında izlenecek yol, muhasebe meslek mensuplarının yaşanacak değişime karşı direnç 

göstererek geleceği beklemeksizin kendilerinin geleceği şekillendirmelerdir. Bu değişim sürecinde 

meslek örgütümüze ve her bir meslektaşımıza düşen en önemli görev, geleceği beklemek yerine 

geleceği belirlemektir. Bu amaçla izlenecek yolda beklenen; gerek muhasebecilerin ve gerek 

denetçilerin hem mesleklerinin geleceğini belirlemeleri, hem de muhasebe hizmetlerinden yararlanan 

kişilerin ve kuruluşların geleceklerini şekillendirmeleridir. Meslek mensupları ve örgütleri olarak, 

geleceği inşa etmeye yönelik gayret göstermemiz ve buna yönelik politikalar geliştirmemiz gerekiyor. 

Bu yüzden geleceğin hedeflerini büyük tutmak ve sosyal sermaye birikimimizi oluşturmak zorundayız. 

 

Türkiye’de muhasebe ve denetim mesleğinin gelişimi için yapmamız gereken beş önemli görev vardır. 

Bunlardan birincisi mevcut hizmetlerimize ek talep yaratılmasıdır. İkincisi mesleğin hizmet alanını 

genişletmek ve yeni alanlarda talep yaratmaktır. Üçüncüsü muhasebe ve denetim standartlarını ve 

kavramsal çerçeveyi geliştirmek; muhasebe ve denetim uygulamalarının kalitesini yükseltmektir. 

Dördüncü görev; muhasebe mesleğinin kamusal denetimini sağlayarak mesleğin kamusal güven 

derecesini yükseltmek ve son olarak çağımızın getirdiği değişim ve dönüşüm fırsatlarını mesleğin 
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lehine çevirmek olmalıdır. Bu hedeflerin alt yapısını oluşturmak meslek örgütünün, bu hedefleri 

yakalama mücadelesi ise muhasebe ve denetim meslek mensuplarının görevidir. 

 

Bu amacı gerçekleştirmek için öngörülen vizyonumuzun odaklandığı hedef; Türkiye’de muhasebe ve 

denetim mesleğinin, uluslararası meslek kurallarına ve meslek çerçevesi ile meslek etiğine (meslek 

deontolojisine) yakınsak tam uyumlu olmasını sağlamaktır. Bunun için uluslararası muhasebe 

standartları ile uluslararası denetim ve güvence standartlarına uygun uygulamalar; uluslararası 

muhasebe etiği ve disiplin hukuku ile uluslararası eğitim standartlarına uyumlu bir mesleki yapılanma; 

sürekli mesleki gelişime odaklanan eğitim ile muhasebe mesleğinde uzmanlaşma ve bu 

uzmanlaşmanın sertifikasyonu hedeflenmektedir.  

 

Bu bağlamda görevimiz, muhasebe meslek mensuplarını savunmak ve mesleki dayanışmayı 

geliştirmek; meslek mensuplarının haklarını koruyarak yeni iş olanakları yaratmak ve ulusal katma 

değerden hak ettikleri payı almaları için yapılan çalışmaları artırarak sürdürmektir.  

 

Bugüne kadar önemli başarılar elde etmiş olmamıza karşın, gerçekleştirmemiz ve ulaşmamız gereken 

büyük hedeflerimiz var. Biz, birlikteliğimizi, dayanışmamızı koruduğumuz ve birbirimize sahip 

çıktığımız sürece önümüzdeki tüm engelleri aşarız ve mesleğimizi yüceltiriz.  

 

Yarınlara umutla bakalım, çünkü gelecekteki güzel günleri ancak birlikte ve dayanışma içinde olursak 

bugüne çekerek şekillendirebiliriz.  

 

Dr. Ymm. Masum TÜRKER 
TÜRMOB Genel Başkanı 
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YÖNETİM KURULU 
 

Başkan 
Selattin Çakırsoy 
 
Başkan Yardımcısı 
Abdullah Karaman 
 
Oda Sekreteri 
Ertuğrul Kocacık 
 
Sayman 
Rahmi Cantimur 
 
Üye  
Cemil Kocacık 
 
DİSİPLİN KURULU 
 
Başkan 
Cafer �en 
 
Üyeler 
Fikret Dayıoğlu 
Abdullah �en 
Fikret Dayıoğlu 
Yasemin Ak 
 
DENETLEME KURULU 
 
Başkan  
Muhit Gezici 
 
Üyeler 
Ahmet Bina 
Gürcan Akdağ 
 
TESMER YÖNETİM KURULU 
 
Başkan 
Selattin Çakırsoy 
 
Başkan Yardımcısı 
M.Oktay Ertem 
 
�ube Sekreteri 
M.Turgay Çetiner 
 
Üyeler 
Adem Gümüşel 
Kadir Kınalı 
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HAKSIZ REKABET KURULU 
 
Başkan 
Zeki Çelebi 
 
Üyeler 
Kamuran Köse 
Metin Güngör 
 

VERGİ MEVZUATI KOMİSYONU 
   
1 AHMET BİNA BA�KAN 
2 MUHİT GEZİCİ B�K.YRD. 
3 MUZAZZEZ KARABA�OĞLU RAPORTÖR 
4 ZENNUR TOSUN   
5 METİN KINALI   
6 MEHMET KARAKI�   
7 AHMET KAYA   
8 FATİH KABALAK   
9 HALUK AĞACIK   
10 SONER KOCATEPE   
11 DİNÇER ÇAĞCI   
12 RECEP KILIÇ (779 ÜYE NO)   
   
SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI KOMİSYONU 
   
1 NÜZHET OKAYGÜN BA�KAN 
2 HAYATİ KARI� RAPORTÖR 
3 VEYSEL AYATA   
4 �ÜKRÜ BÖLÜKBA�I   
5 S.MURAT I�IKLI   
6 ZEKİ DİNDAR   
7 AHMET CEMAL VAR   
8 MUSTAFA İBİ�   
9 İHSAN ERKUL   
10 METİN ÇATALBA�   
11 YILMAZ �AHİN   
12 SERDAR KARABULUT   
13 CAFER �EN   
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MESLEKİ DENETİM VE BÜRO STANDARTLARI KOMİSYONU 
   
1 M.TURGAY ÇETİNER BA�KAN 
2 ABDULLAH �EN B�K YRD. 
3 MURAT SOFUOĞLU RAPORTÖR 
4 İLHAN ARSLAN   
5 KAMURAN KÖSE   
6 MEHMET SARI   
7 AY�E KAHRAMAN   
8 SELİM YANMAZ   
9 SEFFA İNGENÇ   
10 MUZAFFER BOSNALI   
11 AYFER GÜNER   
12 GÜRCAN AKDAĞ   
   
   
 
MESLEKİ KARARLAR VE MESLEK MEVZUATI KOMİSYONU 
   
1 ZEKİ ÇELEBİ BA�KAN 
2 ORHAN �AHİN B�K.YRD. 
3 HACER AYDIN RAPORTÖR 
4 MEHMET İR   
5 SADETTİN AKGÖL   
6 METİN KOÇ   
7 RIDVAN AYHAN   
8 EROL YA�   
9 İBRAHİM AYGÜN   
10 MUHAMMET BENLİ   
11 MUSTAFA ARACI   
12 BİLAL BE�KERDE�LER   
13 CEMAL DURMAZ   
   
SOSYAL FAALİYETLER KOMİSYONU 
   
1 İ.YAVUZ DİLAVER BA�KAN 
2 A.SAİT ÇATAR B�K.YRD. 
3 EROL MARMARA RAPORTÖR 
4 DERYA ÖZDEMİR   
5 YA�AR YILDIZ   
6 YILDIRAY YILMAZ   
7 RAMAZAN SARIOĞLU   
8 HASAN SERTOK   
9 ASLIHAN TOPALOĞLU   
10 NURULLAH KARABA�   
11 SEZAİ ÖZDEMİR   
12 SERKAN SAYGI   
13 FUAT DEMİROCAK   
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TESMER STAJ KOMİSYONU 
 
  ADI SOYADI  

1 SEVGİ KORKMAZ   Başkan   

2 NURULLAH KARABA�   Başkan Yardımcısı  

3 GÜNAY ENGİN  Üye 

4 TANER SAYAR  Üye 

5 İBRAHİM GÜLER  Üye 

6 MUSTAFA YILMAZ  Üye 

7 ALİ ÇUMAK  Üye 

8 CEMİL YILMAZ  Üye 

9 DÖNDÜ KARA  Üye 

10 BAYRAM KAHYAOĞLU  Üye 

11 HÜSEYİN BA�  Üye 
 
 
 

 
 

PERSONEL DURUMU 
Odamızda idari işler görevlisi, muhasebe personeli, basın yayın personeli, Tesmer şube görevlileri(2 kişi) 
ve hizmetli olmak üzere ( hizmetli dahil) toplam 6 adet personel çalışmaktadır. 
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DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ 
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DÜNYA EKONOMİSİ 
  
Genel 
 
Küresel ekonomik faaliyet hacminde ve uluslararası ticarette II. Dünya Savaşından buyana 
tanık olunan en şiddetli küçülmenin yaşanmasına yol açan derin küresel ekonomik krizin 
ardından, geniş kapsamlı ve etkili kamusal müdahalelerin efektif talebi canlandırması ve 
finansal piyasalarda hüküm süren belirsizlik ve sistemik riskleri hafifletmesi ile yeniden 
ekonomik büyüme sürecine girilmiştir. Ancak küresel finansal sistemdeki sorunların hafiflemiş 
olmakla beraber sürüyor olması, krize karşı hükümetlerce alınan mali ve parasal önlemlerin 
tedrici bir şekilde devreden çıkarılması zorunluluğunun bulunması ve varlık fiyatlarında 
keskin düşüş yaşanmış olan ülkelerde servet kaybına uğrayan hane halklarının tasarruf 
amacıyla taleplerini düşük düzeyde tutma ihtiyacını hissedecek olması gibi nedenlerle, 2009 
yılı son çeyreğinden itibaren belirginlik kazanan ekonomik toparlanmanın yavaş seyretmesi 
beklenmektedir. Mevcut küresel ekonomik görünümü olumsuz etkileyebilecek riskler, 
olumlularla yaklaşık aynı ağırlığı taşımaktadır. Krize karşı hükümetlerce alınmış olan 
genişletici nitelikli parasal ve mali önlemlerin zamanından önce devreden çıkarılmasının, 
ekonomik büyümenin başlangıç aşamasında, esasen bu önlemler sayesinde erişilen 
toparlanma sürecine zarar vermesinden ciddi biçimde kaygı duyulmaktadır. Diğer taraftan 
gelişmiş ülkelerde halen yüzde 10 dolayında seyreden işsizlik hadlerinde yükselme eğiliminin 
devam edebileceği yolundaki tahminler bir diğer önemli kaygı kaynağını oluşturmaktadır. 
 
Ekonomik toparlanma sürecinin güçlü bir ivme kazanmasına kadar geçecek olan süre 
zarfında bir taraftan, finansal sektörün tekrar sağlıklı hale gelmesini sağlayacak önlemler 
alınırken öte yanda kamusal destekleyici makroekonomik politikaların sürdürülmesi gerektiği 
konusunda genelde görüş birliği bulunmaktadır. Aynı zamanda, keskin varlık fiyatı 
düşüşlerinin yol açtığı servet kaybı nedeniyle talep hacminin daraldığı gelişmiş ekonomilerde 
tekrar sağlıklı büyüme sürecine girilebilmesi için, küresel efektif talepte, cari fazla veren 
ülkelerin ağırlığının artacağı yeni bir denge teessüs ettirilmesi de büyük önem taşımaktadır.  
 
Özellikle Asya ülkelerinin kriz sürecinde yaşanan hafif bir yavaşlama döneminin ardından 
tekrar güçlü bir büyüme süreci içine girmiş olmaları ve diğer ülkelerde alınmış olan istikrar 
önlemleri ve yavaş ta olsa tekrar mutedil bir büyüme sürecinin içine girilmiş olması, küresel 
ekonominin yeniden genişleme süreci içersine girmesinde başta gelen etkenler olmuştur. 
Bununla beraber toparlanma halen oldukça zayıftır ve küresel ekonomik faaliyet hacmi kriz 
öncesi düzeyinin çok altında seyretmektedir. Ekonomik toparlanma imalat sanayi 
üretimindeki canlanma ve stok yenileme sürecine girilmesi ile kendini göstermiş olup, tüketici 
güven duygusunun iyileşmesiyle birlikte perakende satışların tekrar istikrar kazanmaya ve 
konut piyasalarının tekrar canlanmaya başladığı yolunda işaretler gözlemlenmektedir. 
 
Küresel düzeyde tekrar büyüme sürecine girilmesiyle, enerji ve temel emtia fiyatları 
kıpırdamaya başlamış ve 2009 yılı başlarında geriledikleri dip noktaları geride bırakmışlar ve 
dünya ticaret hacmi keskin bir daralma döneminin ardından genişlemeye başlamıştır. 
 
 
Uluslararası Para Fonu IMF tarafından Kasım 2009’da yayınlanmış olan ‘Ekonomik 
Görünüm’ raporuna göre 2009 yılında yüzde 1.0 oranında küçülen küresel ekonomi 2010 
yılında ortalama yüzde 4.0 oranında büyüyecektir. Küresel ekonomi 2010 – 2014 döneminde 
ise, kriz öncesi gerçekleşen yüzde 5.0 oranının daha altında, yüzde 4.0 oranında bir büyüme 
sergileyecektir.  
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İyileşmenin Devam Ettiği Finans Sektöründe Koşullar Ağırlığını Hissettirmektedir 
 
Her ne kadar halen kredi ihtiyacı içindeki birçok şirket için borçlanma koşulları çok ağırsa da 
küresel ekonomi alanında en belirgin toparlanma finansal sektörde gözlemleniyor. Kamu 
müdahaleleri, çok düşük seyreden faiz hadleri ve toparlanma yolundaki beklentilerin güç 
kazanması birçok finansal piyasada varlık fiyatlarının hızla tırmanması sonucunu 
doğururken, uluslararası sermaye akımlarında da ciddi hacim artışlarını beraberinde getirdi. 
Finans piyasalarının toparlanmasında başlangıçta en büyük etken, finansal kurumlar için 
sağlanana garantileri, kamusal fonlamaları, yüksek hacimli likidite sağlanmasını ve kredi 
piyasalarına müdahaleleri içeren hükümet politikalarının süratle devreye sokulmasıydı. 
Mevcut durumda ise risk algılamalarındaki yumuşamanın sağladığı ilave destekle beraber 
ekonomik toparlanma yolundaki beklentilerin güçlenmesi küresel finansal ortamın 
iyileşmesine önemli katkı sağlar bir konuma ulaşmış bulunuyor. Ancak başta küçük ve orta 
ölçekli işletmeler olmak üzere bankaların kredi geri dönüş riski almak istemedikleri müşteriler 
ve hane halklarının büyük kesimi için kredi temin olanakları halen sınırlıdır.   Rehine dayalı 
menkul kıymet ihraç piyasası krizden çok olumsuz etkilenmiş olup bu durum bankaların kredi 
olanağı yaratma ve temin olanaklarını ciddi biçimde daraltmaktadır. 
 
 

IMF Dünya Ekonomik Görünümü Projeksiyonları 
(Kasım 2009) 

 
     2007  2008  2009  2010 

Dünya hasılası1 (% değişim)  5.2  3.0  -1.1  3.1 
Gelişmiş Ekonomiler   2.7  0.6  -3.4  1.3 
  A.B.D.   2.1  0.4  -2.7  1.3 
 Euro Bölgesi   2.7  1.7  -4.2  0.3 
  Almanya   2.5  1.2  -5.3  0.3 
  Fransa   2.3  0.3  -2.4  0.9 
 Avrupa Birliği   3.1  1.0  -4.2  0.5 

Japonya   2.3  -0.7  -5.4  1.7 
  İngiltere   2.6  0.7  -4.4  0.9 
 Diğer Gelişmiş Ekonomiler  4.7  1.6  -2.1  2.6 
Yeni yükselen piyasa ve gelişmekte 
olan ekonomiler    8.3  6.0  1.7  5.1 
 Afrika    6.3  5.2  1.7  4.0 
 Merkezi ve Doğu Avrupa  5.5  3.3  -5.0  1.8 
 Bağımsız Devletler Topl.  8.5  5.5  -6.7  2.1 
  Rusya   8.1  5.5  -7.5  1.5 

Gelişmekte olan Asya  ülk. 10.6  7.6  6.2  7.3 
  Çin   13.0  9.0  8.5  9.0 
  Hindistan   9.4  7.3  5.4  6.4  

Orta-Doğu   6.3  4.8  0.7  4.0 
Batı Yarımküresi   5.7  4.2  -2.5  2.9 

  Brezilya   5.7  5.1  -0.7  3.5 
Dünya hasılası2 (% değişim)   3.8  1.6  -2.3  2.3 
 
Dünya ticaret hacmi  
(mal ve hizmetler)    7.3  3.0  -11.9  2.5 
  
1 Satınalma gücü paritesine göre 
2 Piyasa döviz kurları bazında 

Finansal piyasalarla ilgili olarak alınan tedbirlerin bir diğer sonucu ise şirketlerin borç temerrüt 
riskinin bir göstergesi olan ‘kredi iflas takası primleri’nin azalması olmuştur. 
 
Küresel finansal piyasa koşullarında iyileşme olmakla beraber gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülkelerde halen şirketler ve hanehalkları için kredi temin olanakları kısıtlılığını büyük ölçüde 
korumaktadır. Özellikle A.B.D., Euro Bölgesi ve İngiltere’de özel sektöre bankalarca açılan 
kredi hacmi durgunluğunu korumakta hatta daralma sergilemektedir. Bu durumun temel 
nedeni IMF tahminlerine göre Ekim 2009 ayı itibariyle bankaların batık, geri dönüşü olmayan 
kredilerinin toplam hacminin 2.8 trilyon Dolara yaklaşmış olmasıdır ki, bu tutarın o tarih 
itibariyle 1.5 trilyon Dolarlık bölümü henüz kayıtlara intikal ettirilmemiş bulunuyordu.  
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Reel Sektördeki Toparlanma Yavaş Seyredecek  
 
Özellikle gelişmiş ekonomilerde olmak üzere reel sektör faaliyet hacminde gözlemlenen 
toparlanma finansal sektöre göre daha zayıftır ve bu durum 2010 yılında da sürecektir. 
Ekonomik faaliyet hacmindeki mevcut toparlanma esas itibariyle, krizin ağırlaştığı dönemde 
üretim düzeylerinde büyük boyutlu kısıntılara gidilirken azaltılan stok düzeylerinin yeniden 
oluşturulmasına geçilmesinin bir sonucudur. Uygulamaya konulan kamusal müdahale 
politikaları başta Asya ülkeleri olmak üzere birçok ülkede başarılı sonuçlar vermiş ve güven 
ortamını efektif talebi ve finansal koşulları iyileştirmiş ve bu şekilde sınai üretimin istikrar 
kazanmasına ve hatta genişlemesine olanak sağlamıştır. Sonuçta küresel düzeyde emtia 
talebi yükselmiş ve yeni yükselen piyasa ekonomilerinde hasıla düzeylerinde gerçekleşen 
artışlarla birlikte uluslar arası ticaretin tekrar hızlı biçimde genişleme süreci içersine girmesini 
sağlamıştır. 
 
Bununla beraber önde gelen gelişmiş ekonomilerde atıl kapasite düzeyleri yüksek 
düzeydedir ve halen yükselmeye devam etmektedir. Ayrıca artan işsizlik ve düşen varlık 
fiyatlarının negatif servet etkisi nedeniyle hanehalkları bütçeleri baskı altındadır. Dolayısıyla 
şirketler yeni yatırımlar konusunda ihtiyatlı davranacaklar ve hanehalkları dayanıklı tüketim 
malları ve konut taleplerini ancak tedrici bir biçimde artıracaklardır. Buna ek olarak birçok 
firma ve hanehalkı borçlarını ödeme çabası içersinde bulunacak, bu durum ise konut ve 
finans piyasalarında toparlanmayı geciktirecektir. Gelişmiş ekonomilerdeki efektif talep 
yetersizliği yeni yükselen piyasa ekonomilerindeki toparlanmayı da yavaşlatacaktır. 
 
Gelişmiş ülkelerde düşük talep, azalmış satış gelirleri, atıl kapasite ve sıkışık kredi olanakları 
ile karşı karşıya bulunan finans kesimi dışındaki şirketler büyük olasılıkla işçi çıkarmaya 
devam edeceklerdir. Geçen yıl A.B.D.’nde işsizlik haddi 4 puanın üstünde bir artışla Ağustos 
ayında yüzde 9.7’ye tırmanmış olup bu oranın 2010 yılı başında yüzde 10.0’u geçmesi 
beklenmektedir. İşsizlik haddinin kriz öncesi dönemde daha yüksek olduğu Euro bölgesinde 
ise oran 2 puanlık bir artışla yüzde 9.0’a yükselmiştir. Avrupa ekonomilerinde işsizlik 
oranlarında daha ılımlı bir yükselişin meydana gelmiş olması, bu ülkelerde şirketlerin faaliyet 
hacmi değişmelerinde işçi sayısının azaltılması yerine çalışılan saat sayısını düşürme yoluna 
başvurmalarının bir sonucudur. 
 
Yeni yükselen piyasa ekonomilerinde ekonomik büyüme daha güçlü bir zemine oturmaktadır. 
Başta Çin ve Hindistan olmak üzere uygulamaya konulmuş olan güçlü makroekonomik 
politikaların da desteğiyle iç talep güçlü bir görünüm ortaya koymaktadır.  
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından yine Kasım 2009’da yayınlanmış 
olan OECD Ekonomik Görünüm Raporunda da, üye ülkeler genelinde geçmişte on yıllar 
boyunca yaşanmamış derinlikte bir resesyonun ardından tekrar büyüme sürecine girildiği ve 
bu büyümede hükümetlerce alınmış olan talep genişletici politikaların, finansal piyasalara 
yapılan kamusal müdahalelerin, OECD dışı ülkelerde efektif talepte gerçekleşen güçlü 
toparlanmanın ve stok düzeyi düzeltme hareketlerinin sürükleyici rol oynadığı belirtilmiştir. 
Raporda bölge genelinde işsizlik haddinin 2010 yılında da uzun bir süre yükselmeye devam 
edeceği, ulaştığı yüzde 9.0 dolayındaki düzeyinden ancak 2011 yılında yavaş bir biçimde 
gerilemeye başlayacağı tahmininde bulunulmaktadır.  
 
OECD Ekonomik Görünüm Raporu, reel sektöre ilişkin olarak yapılan projeksiyonların 
gerçekleşme durumunun büyük ölçüde finansal sektörün gelecek dönemde göstereceği 
gelişmeye bağlı olduğunu ifade etmekte, bu sektördeki iyileşme sürecinin beklentilerden iyi 
olabileceği gibi, finansal koşulların, bir büyük finansal kurumun sıkıntıya düşmesi gibi bir 
durumda süratle ve şiddetli bir biçimde kötüleşebileceği hususuna dikkat çekmektedir.  
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Rapor krizin hafifletilmesi ve büyüme sürecinin öne alınması için hükümetlerce uygulamaya 
konulmuş olan parasal ve mali özendirme önlemlerinin düzenli ve tutarlı bir biçimde geri 
çekilmesi konusunun çok büyük önem taşıdığı hususunu vurgulayarak, bu parasal ve mali  
 
önlemlerin  uygulamadan kaldırılmasında zamanlama, hız ve araçlar konusunda verilecek 
isabetsiz kararların krizin yeniden güç kazanmasına, ikinci bir dip yaşanmasına  neden 
olabileceği uyarısında bulunmaktadır.  
 
 

OECD Bölgesi Başlıca Ekonomik Göstergeler 
(Yıllık % değişim) 

 
          Ortalama 
        1996-2006     2007 2008 2009 2010 2011  
Reel GSYH büyümesi   2.8  2.7 0.6 -3.5 .9 2.51 
 A.B.D.    3.2  2.1 0.4 -2.5 2.5 2.8 

Euro Bölgesi   2.1  2.7 0.5 -4.0 0.9 1.7 
Japonya   1.1  2.3 -0.7 -5.3 1.8 2.0 

Hasıla açığı    0.1  1.8 0.3 -4.6 -4.1 -3.2 
İşsizlik haddi    6.5  5.6 5.9 8.2 9.0 8.8 
 A.B.D.      4.6 5.8 9.2 9.9 9.1 
 Euro Bölgesi     7.5 7.5 9.4 10.6 10.8 
 Japonya     3.9 4.0 5.2 5.6 5.4 
Mali denge    -2.0  -1.3 -3.5 -8.2 -8.3 -7.6 
Cari İşlem Dengesi (GSYH %’si)   -1.2 -1.6 -0.9 -0.8 -0.8 
 A.B.D.      -6.2 -4.9 -3.0 -3.4 -3.7 
 Euro Bölgesi     0.5 *0.8 -0.6 -0.1 0.3  

Japonya     4.9 3.2 2.5 2.8 2.8 
Çin      11.0 9.8 6.4 5.4 5.9 

  
Dünya reel ticaret büyümesi  7.1  7.3 3.0 -12.5 6.0 7.7 
Dünya reel GSYH büyümesi  3.8  4.6 2.2 -1.7 3.4 3.7 
 
 
 
 
Uluslararası Para Fonu (IMF) 26 Ocak 2010 tarihinde yapmış olduğu bir açıklamayla, küresel 
ekonominin bu yıl ve 2011 yılında göstereceği gelişmelere ilişkin olarak Kasım 2009 ayında 
yayınlamış olduğu “Ekonomik Görünüm” Raporunda vermiş olduğu projeksiyonları revize 
ederek, küresel büyümenin önceden tahmin edilenden daha hızlı gerçekleşmesinin 
beklendiğini duyurmuştur. IMF 2009 yılında küresel ölçekte yaşanan küçülmenin ardından 
dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 3.9 ve 2011 yılında da yüzde 4.3 oranında büyüme 
sergilemesinin beklendiğini duyurmuştur. 
 
Para Fonuna göre ekonomik büyüme değişik bölgelerde değişik hızlarda seyredecektir. 
Özellikle Asya ülkelerinin sürüklemesiyle yeni yükselen piyasa ekonomilerinde hızlı bir 
büyüme gerçekleşirken, gelişmiş ülkelerde büyüme yavaş seyredecek ve hükümetlerin 
özendirme önlemlerine olan bağımlılığını sürdürecektir. 
 
Diğer taraftan yayınlamış olduğu “Küresel Finansal İstikrar Raporu”nda da  IMF, geçen Mart 
ayında yaşanan derin krizin ardından, finansal piyasaların da, iyileşen ekonomik koşulların 
bir sonucu olarak,  tekrar toparlanma gösterdiğini ifade etmiştir. 
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IMF Dünya Ekonomik Görünümü Güncellenmiş Projeksiyonları 

(26 Ocak 2010) 
 
     2008  2009  2010  2011 

Dünya hasılası1 (% değişim)  3.0  -0.8  3.9  4.3 
Gelişmiş Ekonomiler   0.5  -3.2  2.1  2.4 
 A.B.D.    0.4  -2.5  2.7  2.4 
 Euro Bölgesi   0.6  -3.9  1.0  1.6 
    Almanya   1.2  -4.8  1.5  1.9 
    Fransa   0.3  -2.3  1.4  1.7 
 Japonya   -1.2  -5.3  1.7  2.2 
 İngiltere   0.5  -4.8  1.3  2.7 
 Diğer Gelişmiş Ekonomiler 1.7  -1.3  3.3  3.6 
Yeni yükselen piyasa ve gelişmekte 
olan ekonomiler    6.1  2.1  6.0  6.3
  Afrika    5.2  1.9  4.3  5.3 
 Merkezi ve Doğu Avrupa 3.1  -4.3  2.9  3.7 
 Bağımsız Devletler Topl. 5.5  -7.5  3.8  4.3 
  Rusya   5.6  -9.0  3.6  3.4 

Gelişmekte olan Asya  ülk. 7.9  6.5  8.4  8.4 
  Çin   9.6  8.7  10.0  9.7 
  Hindistan  7.3  5.6  7.7  7.8  

Orta-Doğu   5.3  2.2  4.5  4.8 
Batı Yarımküresi  4.2  -2.3  3.7  3.8 

  Brezilya  5.1  -0.4  4.7  3.7 
 
 
 
 
TÜRKİYE EKONOMİSİ 
 
 
Genel 
 
Başta önemli dış ticaret ortaklarımızda olmak üzere, küresel kriz sürecinde yaşanan 
ekonomik küçülme, artan işsizlik düzeyleri, keskin bir düşüş sergileyen varlık fiyatlarının 
servet etkisi ve hane halkları ile iş aleminin beklentilerindeki bozulmalar hemen tüm ülkelerde 
tüketim ve yatırım taleplerinde ciddi boyutta bir daralmayı beraberinde getirmiştir. Daralan dış 
talebe bağlı olarak ülkemiz ihracatında yaşanan keskin düşüş, dış finansman olanaklarında 
meydana gelen daralma, bankalar ve şirketlerin net dış borç ödeyicisi durumuna gelmeleri ve 
geleceğe ilişkin beklentilerdeki bozulma nedeniyle tüketim ve yatırım talebinde gözlemlenen 
ciddi boyuttaki daralma, ülkemiz ekonomik faaliyet hacminde 2008 yılının son çeyreği ile 
başlayan keskin bir küçülmeyi beraberinde getirmiştir.2008 yılının son çeyreğinde yüzde 6.5 
oranındaki bir daralmanın ardından 2009 yılı ilk çeyreğinde yüzde 14.7 ile rekor bir düzeye 
ulaşan ekonomik küçülme daha sonra hafiflemeye yüz tutmuş ancak geçen yılın üçüncü üç 
aylık döneminde de devam etmiştir.    
 
2008 yılının son çeyreği ile başlayan ve geride kalan dört çeyrek boyunca derin bir biçimde 
devam eden bu ekonomik küçülme başta imalat sanayi olmak üzere etkisini hemen tüm 
 
 faaliyet sektörleri üzerinde açık biçimde hissettirmiştir. 2008 yılı Ağustos ayından başlayarak 
önceki yılın aynı ayına göre önemli oranda düşük seyreden sanayi üretim endeksi Ekim ayı 
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dışında bu yılın ilk onbir aylık döneminde de bu eğilimini sürdürmüştür. Bu yılın üçüncü üç 
aylık dönemi itibariyle tüketim harcamalarının, hafiflemiş olsa da, daralmasını sürdürüyor 
olması, Ekim ayında ihracat hacminin uzun bir küçülme döneminin ardından önceki yılın aynı 
ayına göre ilk kez büyümeye başlamış olmasına rağmen – Aralık ayında da bu eğilimini 
korumuştur - , başta bu yılın üçüncü üç aylık dönemi itibariyle de tüketim harcamalarının, 
hafiflemiş olsa da, daralmasını sürdürüyor olması, dış talebin seyri konusundaki belirsizlik ve 
düşük kapasite kullanım oranlarının, yakın gelecekte de yatırım talebini baskı altında tutması 
beklenmektedir.  İmalat sanayi kapasite kullanım oranının halen yüzde 70’in altında 
seyrediyor olması da iş aleminin yatırım kararlarını erteleme eğilimini güçlendirecek bir diğer 
faktör niteliği taşımaktadır. 
 
İktisadi faaliyet hacmindeki bu daralma doğal olarak etkisini istihdam hacmi ve işsizlik haddi 
üzerinde de göstermiş ve bu yılın üçüncü çeyreği itibariyle son bir yıllık dönemde işsiz 
sayısında milyon kişiye yaklaşan bir artış meydana gelmiştir. Yeni nüfus projeksiyonlarına 
göre yapılan tahminlere göre ise Ekim 2009 itibariyle bir önceki yılın aynı ayına göre işsizlik 
haddi yüzde 11.2’den yüzde 13.0’e yükselirken, işsiz sayısında 569 bin kişilik artış meydana 
gelmiştir. Toparlanmanın yavaş seyretmesi olasılığının yüksek olması ve GSYH’nın kriz 
öncesi düzeyine ulaşmasının uzun bir vakit alacak ayrıca bu süre zarfında işgücüne 
katılımların sürecek olması, işsizlik haddinde halen gözlemlenen yüksek düzeyin uzun bir 
dönem boyunca süreceği yolundaki kaygıları güçlendirmektedir. 
 
Ekonomik küçülme ile birlikte yatırım ve tüketim talebinin gerilemesi ayrıca kriz sürecinde 
uluslar arası piyasalarda enerji ve entia fiyatlarının gerilemesi, ihracat hacmindeki daralmaya 
rağmen dış ticaret açığının önemli ölçüde daralmasına ve cari açığın 2008 yılının son 
çeyreğinden itibaren önemli ölçüde gerilemesine neden olmuştur. Bu çerçevede 2008 yılı 
itibariyle GSYH’nın yüzde 5.6’sı düzeyinde oluşan cari açığın finansman yapısında da kriz 
nedeniyle değişme gözlemlenmiştir. Daha evvelce cari açığı yurt dışından sağladığı uzun 
vadeli kaynaklarla finanse eden özel sektör son dönemde net dış borç ödeyicisi durumuna 
geçmiştir.  
 
2008 yılı son çeyreğinden başlayarak bankaların ve bankalar dışı özel sektörün uzun vadeli 
dış kredi yenileme oranlarında ve dış kredi stokunda düşüş gözlenmiştir. Bu gelişmede dış 
kredi olanaklarındaki daralma, kredi maliyetlerinin artması ile ekonomik faaliyet hacmindeki 
daralmaya bağlı olarak bankacılık sektörünün ve banka dışı kesimin kredi ihtiyacındaki 
gerileme başta gelen etkenler olmuştur. Bankacılık sektörü kur riski taşımama eğilimini 
sürdürmüştür. 
 
Genelde küresel düzeyde yaşanan gelişmelere paralel olarak enerji ve temel emtia 
fiyatlarındaki düşmenin ve toplam talepteki daralmanın bir sonucu olarak ülkemizde kriz 
sonrasında enflasyon haddinde ciddi bir yavaşlama meydana gelmiştir.  
 
Kriz sürecinde dış talepte meydana gelen küçülme ülkemiz ihracatını ciddi düzeyde olumsuz 
biçimde etkilerken, tüketim talebindeki durgunluk ve yatırım faaliyetindeki keskin yavaşlama 
ithalat hacmini çarpıcı bir biçimde düşürmüş, dolayısıyla önemli yapısal sorunlardan birini 
oluşturan dış ticaret açığı önemli ölçüde daralmıştır. Dış ticaret açığının önemli ölçüde 
küçülmesinde ithalat hacminde gözlemlenen daralmanın, ihracat hacminde meydana gelen  
gerilemeden daha yüksek oranda cereyan etmesi de etkili olmuştur. Bir önceki yıla göre 
AB’nden yapılan ithalatın toplam ithalat içindeki payı yükselirken, AB’ne yapılan ihracatın 
toplam ihracat içindeki payında gerileme meydana gelmiştir. 
 
Dış ticaret açığında meydana gelen keskin daralma doğal olarak etkisini bir diğer yapısal 
sorunu oluşturan cari işlemler açığı üzerinde de göstermiş ve Ocak-Kasım dönemi itibariyle  
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ülkemizin cari işlemler açığı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 74.4  oranında çarpıcı 
bir küçülme sergilemiştir. Cari işlemler hesabı 2009 yılı Ekim ayında, çok uzun bir aranın 
ardından ilk kez fazla vermiş, ancak Kasım ayında tekrar hızlı bir genişleme sergilemiştir.. 
 
Krizin derinliğini azaltmak ve ekonomik toparlanmayı öne almak için mali teşvik önlemleri 
alan diğer ülkelerde yaşandığı gibi, gelirlerdeki azalış ve harcamalarda meydana gelen artış 
sonucu merkezi yönetim bütçe açığı keskin bir artış sergilemiştir. Artan işsizlik düzeyi, 
firmaların daralan faaliyet hacmi ve düşen karlılıkları, tüketim talebindeki durgunluk ve ithalat 
hacminde meydana gelen şiddetli daralma kamu gelirlerinin gerilemesinde başta gelen 
etkenleri oluşturmuştur. Merkezi yönetim bütçesi harcamalarında 2009 yılında en önemli artış 
‘cari transferler’de olmuştur. Geçen yıla göre cari transferler yüzde 30.4 oranında ciddi bir 
artışla 91.8 milyar TL.’na ulaşırken, bu kapsamda yer alan ‘sağlık, emeklilik ve sosyal yardım 
‘ giderleri yüzde 50.0 oranında bir çarpıcı genişleme göstermiştir. Yine yılın tamamı itibariyle 
‘faiz’ giderleri, kamu borçlanma maliyetinin ciddi biçimde azalmasına rağmen, artan 
borçlanma gereksinimi nedeniyle yüzde 5.0 oranında kayda değer bir artış göstermiştir. 2008 
yılında 17.4 milyar TL. açık veren merkezi yönetim bütçesi bu yıl 52.2 milyar TL. açık 
verirken, aynı dönemler itibariyle gerçekleşen ‘faiz dışı fazla’ 33,2 milyar TL.’ndan, 986 
milyon TL.’na gerilemiştir. 
 
Enflasyon haddindeki düşüş, likiditenin arttırılması, Merkez bankasınca 2008 yılı 
sonbaharından itibaren politika faiz hadlerinin kararlı ve ciddi biçimde düşürülmesi ve bunun 
piyasa faiz hadlerine yansıması ile risk algılamalarındaki iyileşme son bir yıllık dönemde 
Hazinenin borçlanma maliyetlerinin keskin biçimde düşürülebilmesine olanak vermiş ve 2008 
yılı Aralık ayı itibariyle yüzde 9.3 olan Hazine iskontolu  iç borç ihaleleri reel faiz oranı 
(nominal bileşik yüzde 18.6) bu yılı aynı ayı itibariyle yüzde 2.3 e (nominal bileşik yüzde 9.0) 
gerilemiştir. 
 
Kamu kesiminin ekonomik kriz nedeniyle artan borçlanma gereksinimi, borçlanma 
maliyetindeki düşüşe rağmen kamu borç stokunun hızlı bir biçimde büyümesi sonucunu 
getirmiştir. Önceki yıla göre 42.6 milyar TL. artan borçlanma gereksinimi ayrıca, iç borç 
çevirme oranının 2008 yılına ilişkin yüzde 74.3 oranından 2009 yılı Ocak – Kasım döneminde 
yüzde 103.4’e tırmanmasına da neden olmuştur.  
 
Bu gelişmeler sonucu 2008 yılı sonu itibariyle 274.8 milyar TL. olan iç borç stoku Aralık 2009 
ayı itibariyle 330.0 milyar TL.’na yükselmiştir. Aynı dönemde merkezi yönetimin dış borç 
stokunda 5.0 milyar Dolar eşdeğeri tutarında bir artış gerçekleşmiştir. Önceki yıl sonu 
itibariyle 380.3 milyar TL. düzeyinde bulunan merkezi yönetim toplam borç stoku Aralık 2009 
ayı sonu itibariyle 441.4 milyar TL.’na ulaşmıştır. 2008 yılı sonu itibariyle toplam 268.0 milyar 
TL. olan kamu kesimi net borç stoku ise 2009 yılı ilk dokuz aylık dönemi sonu itibariyle 302.9 
milyar TL. düzeyine çıkmıştır. 
 
 
Genel Makroekonomik Denge 
 
Ülkemizde tasarruf eğilimi düşüktür ve toplam tasarruflar, ekonomik büyüme için gerekli olan 
yatırım hacminin finansmanını karşılamamakta, dolayısıyla büyüme önemli tutarda dış 
kaynak girişine bağlı bulunmaktadır. Kamu kesimi bugüne kadar uzanan uzun bir dönemde 
sürekli borçlanma gereksinimi duymuş ve bu durum finansman kaynaklarının kamu 
kesimince kullanılmasını zorunlu kılarak, reel faiz hadlerinin 2009 yılı ortalarına kadar olan 
çok uzun bir dönem boyunca yüksek düzeylerde seyretmesine ve özel kesimin yatırım heves 
ve olanaklarının kısıtlanmasına neden olmuştur. 2001 yılı ekonomik krizini izleyen dönemde 
ise özellikle 2003 yılından başlayarak, Türk Lirası’nın değer kazanımı süreci ithal malları için 
satınalma gücü artışı sağlayarak özel kesimin tüketim eğilimini kamçılamış, yatırım mallarını 
göreli olarak daha ucuz hale getirmiş, diğer taraftan küresel likidite bolluğunun olanaklı kıldığı 
düşük faiz hadleri yatırım harcamalarını canlandırmış ve sonuçta sözü edilen dönemde  
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Türkiye’nin, özel kesim ve kamu sektörünün birlikte verdiği önemli boyuttaki tasarruf açığını 
gösteren cari işlemler hesabı açığı 2007 yılı itibariyle GSYH’nın yüzde 5.7’sine ulaşmış, 2008 
yılında ise yüzde 5.6 olarak gerçekleşmiştir.  
 
İç tasarruf açığı sorunu 2008 ve 2009 yılları Kasım ayları sonu itibariyle gerçekleşen cari 
işlem açığının finansman şekli ile açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Geçen yılın Kasım ayı 
sonu itibariyle oluşan 43 milyar Dolar tutarındaki cari açığın tamamı yaklaşık aynı düzeyde 
43 milyar Dolar tutarında dış finansmanla karşılanmıştı. Bu tutarın 18 milyar Dolar bölümü 
doğrudan yatırım iken, 27 milyar Dolarlık bölümünü şirketlerin sağlamış olduğu dış 
finansman oluşturuyordu.  Küresel krizin dış ve iç talepte yol açtığı derin daralma sonucu bu 
yılın aynı döneminde keskin bir düşüş sergileyerek 13 milyar Dolar düzeyine gerileyen cari 
işlemler hesabı açığının finansmanında ise dış kaynak temin edilememiştir. Bu açığın 10 
milyar Dolarlık bölümü kaynağı bilinmeyen “net hata noksan” kaleminden, 3 milyar Dolarlık 
bölümü de “rezerv” kaybından karşılanmıştır. Özel kesim kaynak sağlanması bir yana 2009 
yılında net 9.2 milyar Dolar tutarında dış borç geri ödemesinde bulunmuşlardır. Bu tablo 
ülkemizin, özellikle yatırımların finansmanı dikkate alındığında ne kadar ciddi boyutta bir iç 
tasarruf haddi yetersizliği sorunu ile karşı karşıya bulunduğunu çok açık biçimde ortaya 
koymaktadır.    
 

Ekonominin Genel Dengesi (Cari Fiyatlarla, Milyon TL.)1 
 
      2007   2008 
Toplam Tüketim    706 237  781 984 
 Kamu     83 231   95 463 
 Özel     623 007  686 431 
Toplam Yatırım     180 454  210 339 
Sabit Sermaye yatırımı    183 416  191 815 
 Kamu      32 534    39 123 
 Özel     150 881  152 692 
Stok Değişimi     -  2 951    18 524 
Toplam Yurtiçi Talep    886 692  992 233 
Net Mal ve Hizmet İhracatı   - 43 513  - 42 135 
Gayrisafi Yurtiçi Hasıla    843 178  950 098 
Gayrisafi Milli Harcanabilir Gelir   836 814  942 224 
  
 
 
Net mal ve hizmet ihracatının GSYH’ya olan oranı 2007 ve 2008 yıllarında sırasıyla yüzde – 
5.2 ve yüzde – 4.4 olarak gerçekleşmiştir. Küresel kriz nedeniyle dış ticaret açığının 
daralması ve yatırım hacminde keskin bir düşüş olması sonucu 2009 yılının ilk dokuz aylık 
döneminde net mal ve hizmet ihracatı önceki yılın aynı dönemine ilişkin 42 135 milyon 
TL.’ndan, 4 992 milyon TL.’na gerilemiş ve GSYH’ya olan oranı söz konusu dönem itibariyle 
yüzde 0.7 olarak gerçekleşmiştir. 2010 Yılı Programına göre net mal ve hizmet ihracatının 
GSYH’ya olan oranının 2009 yılında yüzde – 0.3’e düşmesi beklenmektedir. Orta Vadeli 
Program 2009 yılında cari işlemler açığının GSYH’ya olan oranının yüzde – 1.8 olarak 
gerçekleşmesini öngörmektedir. 
 
Gayrisafi Yurtiçi Hasıla  
 
2001 yılını izleyen dönemde gerçekleşen ve esas itibariyle dış borçlanmaya dayalı iç tüketim 
ve yatırım artışından güç alan ve uzun dönemde sürdürülebilirliği olmayan göreli olarak hızlı   
                                                 
1
 DPT, 2010 Yılı Programı, S. 19. 
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büyüme süreci 2007 yılı II. çeyreğinden itibaren (2008 yılı I. çeyreğine ilişkin beklentilerin 
üzerindeki yüzde 7.3 oranı hariç tutulursa) belirgin bir yavaşlama süreci içersine girmiş, 2008 
yılı son çeyreğinde ise ekonomi, 27 dönem süren bir büyüme döneminin ardından keskin bir 
küçülme sergilemiştir. 
 
2001 yılında yüzde 5.7 oranında küçülmesinin ardından hızlı bir büyüme süreci içersine giren 
ve 2002-2006 döneminde sırasıyla yıllık yüzde 6.2, yüzde 5.3, yüzde 9.4, yüzde 8.4 ve yüzde 
6.9 oranında (1998 yılı bazlı GSYH serisine göre) büyüme gösteren GSYH’da 2007 yılında 
belirgin bir yavaşlama gözlemlenmiş ve büyüme hızı yüzde 4.7’ye gerilemiştir. Ekonomideki 
yavaşlama, yılın ilk çeyreğinde gerçekleşen yüzde 7.2 oranındaki büyümenin ardından 2008 
yılının ikinci üç aylık döneminde dikkat çekici bir hız kazanmış ve büyüme hızı ikinci çeyrekte 
yüzde 2.8’e ve üçüncü çeyrekte de yüzde 1.2’ye gerilemiştir. Küresel ekonomik krizin giderek 
derinlik kazanması, ticaret ortağımız olan ülkelerde tüketim ve yatırım talebinin düşmesi, 
küresel finansal piyasalarda hüküm süren kredi sıkışıklığının yol açtığı dış finansman 
sorunları ile tüketici ve özel kesim beklentilerindeki bozulma etkilerini 2008 yılı üçüncü 
çeyreğinden itibaren Türk ekonomisi üzerinde yıkıcı bir biçimde göstermeye başlamış ve bu 
süreç, yılın son çeyreğinde ekonominin, önceki yılın aynı dönemine göre, çarpıcı bir biçimde, 
yüzde 6.2 oranında küçülmesi ile yeni bir fazın başlamasına neden olmuştur. Yüzde 0.9 
oranında, gerçekten düşük düzeyde gerçekleşen 2008 yılı büyümesine talep yönünden göz 
atıldığında, özellikle not edilmesi gereken bir husus toplam harcamalar (talep) içinde yüzde 
yaklaşık 73.0 oranında bir ağırlığa sahip olan özel tüketim harcamalarının yılın tamamı 
itibariyle yüzde 0.1 oranında bir küçülme ortaya koymuş olmasıdır. Özel tüketim 
harcamalarındaki daralmayı, kamu nihai tüketim harcamalarındaki artış kısmen telafi etmiştir. 
 
Dış talebin daralması, beklentilerdeki bozulmanın yatırım ve tüketim harcamaları üzerinde 
daraltıcı etkide bulunması 2009 yılının ilk çeyreğinde ekonominin bir önceki yılın aynı 
dönemine göre, rekor bir düzeyde, yüzde 14.7 oranında küçülmesi sonucunu getirmiştir. Kriz 
sürecinde belirgin bir artış gösteren işsizlik haddi ve düşen kapasite kullanım oranları 
beklentileri bozmak suretiyle tüketim ve yatırım talebinin daralmasında başta gelen etkenler 
olurken, küresel krizin ülkemize olacak yansımalarının yeterince algılanamamış olması da  
alınması gereken önlemlerin zamanlama ve hacmini olumsuz yönde etkilemiştir. Yılın ilk 
çeyreğinde ekonominin şiddetli bir küçülme sergilemesinde imalat sanayinin yüzde 21.8, 
inşaat faaliyetlerinin yüzde 18.9, ticaret hacminin yüzde 28.3 ve ulaştırma ve haberleşme 
faaliyetlerinin yüzde 17.7 oranında daralması üretim açısından başta gelen nedenleri 
oluşturmuştur. Talep açısından bakıldığında ise yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı 
dönemine göre, GSYH içinde yüzde 72.3 oranında paya sahip hanehalkları yurtiçi tüketiminin 
yüzde 10.0, yüzde 17.0 oranında paya sahip yatırım harcamalarının yüzde 27.5 ve yüzde 
24.5 oranında paya sahip dış talebin yüzde 11.2 oranında küçülmesi etkili olmuştur. 
 
Birinci çeyrekte özel tüketim ve özel yatırım talebi şiddetli daralmanın bir sonucu olarak 
büyümeye sırasıyla -3.1 ve – 5.9 puan negatif katkıda bulunurken, kamu harcamalarının 
etkisi sınırlı kalmış ve kamu  tüketim ve kamu yatırım harcamaları  ekonomik büyümeye 
sırasıyla + 0.4 ve + 0.7 puan düzeyinde pozitif katkı sağlamıştır.  
 
Ülkemizde geçen yılın son çeyrek döneminde başlayan ekonomik küçülme süreci giderek 
hafiflemekle beraber 2009 yılının ikinci ve üçüncü üç aylık dönemlerinde de devam etmiştir. 
Gayrisafi yurtiçi hasıla sabit fiyatlar üzerinden yılın ikinci çeyreğinde yine derin bir biçimde, 
yüzde 7.9 oranında, üçüncü çeyrekte ise biraz ivme kaybederek yüzde 3.3 oranında daralma 
göstermiştir. 
 
GSYH ‘da gözlemlenen ciddi daralmaya üretim faaliyetleri yönünden bakıldığında, ikinci 
çeyrekte imalat sanayi katma değerinin yüzde 11.2, inşaat sektörünün yüzde 21.4, ticaret 
sektörünün yüzde 15.4 ve ulaştırma ve haberleşme hizmetleri katma değerinin yüzde 12.2 
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oranında, önceki yılın aynı dönemine göre küçülme sergilemiş olmasının ikinci çeyrekte tanık 
olunan yüzde 7.9 oranındaki gerilemede başta gelen etkenleri oluşturduğu sonucuna  
 
varılmaktadır. Talep yönünden ise ikinci çeyrekteki bu ekonomik daralmada en önemli 
unsuru yatırım harcamalarında meydana gelen yüzde 24.3 oranındaki küçülmenin 
oluşturduğu, onu toplam talep içindeki ağırlığı nedeniyle tüketim talebindeki yüzde 1.5 ve 
ihraç talebindeki yüzde 10.1 oranındaki daralmaların izlediği görülmektedir. 
 
Yılın ikinci çeyreğinde talep unsurlarının ekonomik büyümeye olan etkisi gözden 
geçirildiğinde; özel tüketim harcamalarının  -7.2 puan, özel yatırım harcamalarının  - 7.5 puan 
olumsuz katkıda bulunmasına karşılık, toplam harcamalar içindeki paylarının düşük 
olmasının bir sonucu olarak  kamu tüketiminin  + 0.5 puan ve kamu yatırım harcamalarının + 
0.6 puan pozitif katkıda bulunduğu görülmektedir.  
 

Dönemler İtibariyle GSYH Büyüme Oranları 
(Yıllık % değişim) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2009 yılı üçüncü üç aylık döneminde de biraz hız kesmiş olmakla beraber Türkiye ekonomisi 
daralma eğilimini sürdürmüş ve yüzde 3.3 oranında küçülmüştür. GSYH’daki bu gerilemeye 
üretim açısından bakıldığında önceki yılın aynı dönemine göre, inşaat sektöründeki 
küçülmenin yüzde 18.1 oranı ile yaklaşık önceki iki dönemdeki daralma hızını sürdürdüğü, 
madencilik, imalat, ticaret ve ulaştırma ve haberleşme hizmetleri katma değerlerinde ise yine 
daralma sürecinin devam ettiği ancak önceki dönemlere göre yavaşladığı ve hız kaybettiği 
görülmektedir. 
 
Üçüncü üç aylık dönemde GSYH içinde yaklaşık yüzde 15,0 oranında paya sahip imalat 
sanayi katma değerinin yüzde 3.9, yüzde 11.0 oranında paya sahip ticaret sektörünün yüzde 
7.2 ve yüzde 13.0 oranında paya sahip ulaştırma ve haberleşme hizmetleri katma değerinin 
yüzde 6.9 oranında gerileme gösterdiği gözlemlenmiştir. GSYH içinde yüzde 10.0’un üstünde 
bir paya sahip olan konut sahipliği sektöründe ise yüzde 3.8 oranında bir katma değer artışı 
meydana gelmiş olması, ekonomik küçülmenin yavaşlamasında not edilmesi gereken bir 
olumlu rol oynamıştır. 
 
2009 yılının üçüncü döneminde tanık olunan yüzde 3.3 oranındaki ekonomik daralmaya talep 
yönünden bakıldığında,  bu daralmada yine en önemli etkenin yatırım talebinde süregelen 
küçülme eğilimi olduğu sonucuna varılmaktadır. Bu dönemde de hanehalkları tüketim talebi 
ile dış talep önceki yılın aynı dönemine göre daralma süreci içinde olmuşlardır. Ancak her iki 
talep unsurunda da daralma önceki dönemlere göre yavaşlama sergilemiş ve tüketim 
talebindeki gerileme yüzde 0.9’da kalırken, dış talepteki küçülme yüzde 4.6 olarak 
gerçekleşmiştir. Kamu gelirlerindeki azalma ve harcamalarındaki artış sonucu oluşan önemli 
tutardaki bütçe açığı kamu yatırım harcamalarının sınırlı tutulması zorunluluğunu doğurmuş, 
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bu nedenle 2008 yılı ikinci çeyreğinden itibaren büyümeye pozitif katkı sağlayan kamu 
yatırım harcamaları, 2009 yılının üçüncü çeyreğinde ekonomik büyümeye – 0.4 puan negatif 
katkı yapar bir konuma gerilemiştir. Bu dönemde biraz hafiflemiş olmakla beraber özel  
 
tüketim ve yatırım harcamalarının büyüme üzerindeki olumsuz etkileri devam etmiş ve özel 
tüketim  - 0.6 ve özel yatırım da  – 3.5 puan negatif katkıda bulunmuştur. Üçüncü çeyrekte 
kamu tüketim harcamalarının büyümeye olan olumlu katkısı, önceki dönemde olduğu gibi, + 
0.5 puan olarak gerçekleşmiştir. 
 
2009 yılının ilk dokuz aylık dönemine efektif talep (harcamalar) açısından göz atıldığında, bu 
dönemde önceki yılın aynı dönemine göre sabit fiyatlar üzerinden, özel tüketim 
harcamalarının yüzde 3.5 ve özel yatırım harcamalarının keskin bir daralmayla yüzde 27.7 
oranında küçüldüğü, buna karşılık kamu tüketim ve kamu yatırım harcamalarının sırasıyla 
yüzde 3.6 ve 4.0 oranında genişlediği gözlemlenmektedir. 
 
İstihdam 
 
Aralık 2007 dönemi itibariyle 2 436 bin kişi olan işsiz sayısı Ağustos 2008 dönemi itibariyle 2 
438 bine, Eylül döneminde 2 548 bine ve Ekim döneminde 2 687 bine ve Aralık döneminde 
de 2 995 bine yükselmiştir. 2007 yılı Aralık dönemi itibariyle yüzde 10.1 olan işsizlik haddi, 
2008 yılı Aralık ayı dönemi itibariyle yüzde 12.3’e yükselmiştir. 2007 ve 2008 yılları Aralık 
ayları itibariyle işsiz sayısında 645 bin düzeyinde dramatik bir artış meydana gelmiştir. İşsizlik 
düzeyindeki tırmanma 2009 yılı boyunca da hız kaybetmeksizin devam etmiştir. 
 

İşgücü Piyasasındaki Gelişmeler 
 

2007 2008 2008   2009 2008 2009 
 Aralık Yıllık Aralık I II. III. Ekim* Ekim* 

Çalışma çağı nüfusu (000 kişi) 49 575 50 772 50 339  51 360 51 585 51 789 51 073 51 933  
İşgücüne katılma oranı (Yüzde) 46.2 46.9 47.7  45.9 48.2 49.3 47.5 48.8 
İşgücü (000 kişi)  22 879 23 805 24 009  23 582 24 837 25 537 24 297 25 319 
 İstihdam (000 kişi) 20 443 21 194 20 736  19 779 21 455 22 108 21 567 22 019 
 İşsiz (000 kişi) 2 436 2 611 3 274  3 802 3 382 3 429 2 730 3 299   
İşsizlik oranı (Yüzde)  10.6 11.0 13.6  16.1 13.6 13.4 11.2 13.9  
*  Yeni nüfus projeksiyonlarına göre 

   
2009 yılının üçüncü çeyreğinde işgücündeki artış, 2008 yılının aynı dönemine göre 967 bin 
kişi olurken, aynı dönemde istihdam edilenlerin sayısı önceki yılın üçüncü çeyreğine göre 40 
bin kişi artarak 22 milyon 108 bin kişiye ulaşmıştır. Bu şekilde son bir yıllık dönemde işsiz 
sayısı 927 bin kişi artmıştır. Bu yılın üçüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 
tarım ve hizmetler sektöründe sırasıyla 232 bin kişi ve 177 bin kişi istihdam artışı 
gerçekleşirken, sanayi sektöründe istihdam hacmi 369 bin kişi azalmıştır. Aynı dönemde 
tarım dışı istihdam önceki yıla göre 192 bin kişi azalma göstermiştir. Türkiye genelinde 
işsizlik oranı 2009 yılının üçüncü döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 3.2 puan 
artmak suretiyle yüzde 13.4 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde tarım dışı işsizlik 
haddi geçen yıla göre 4.1 puan artarak yüzde 17.0’ye, genç nüfusta işsizlik oranı ise 3.8 
puanlık artışla yüzde 23.5’e tırmanmıştır. 
 
 
Fiyat Gelişmeleri 
2008 yılı ortalarından itibaren küresel piyasalarda petrol ve temel emtia fiyatlarında 
meydana gelen çarpıcı gerilemeler ve talep koşullarındaki sert zayıflamanın etkileri 
Kasım ayından itibaren tüketici ve üretici fiyat gelişmeleri üzerinde belirgin şekilde 
gözlenmeye başlamıştır. Diğer taraftan o dönemde döviz kurlarında meydana gelen 
artışın tüketici fiyatları üzerinde yarattığı kısa dönemli etki, gerek ekonomik faaliyet 
hacmindeki belirgin yavaşlama gerek ithalat fiyatlarındaki gerileme ile, geçmişte 
yaşanan kur artışlarına göre daha sınırlı kalmıştır. 
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2008 yılının son çeyreğinde enflasyon haddinde gözlemlenen düşme eğilimi 2009 yılı 
boyunca da etkisini sürdürmüştür. 2009 yılı Aralık ayı sonu itibariyle Tüketici Fiyatları 
Endeksi’nde bir önceki ay sonuna göre yüzde 0.53, önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6.53, 
bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.53 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 6.25 
oranında artış meydana gelmiştir. Bir önceki yılın aynı ayına göre Mayıs ayında yüzde 6.0 
düzeyinin altına düşen yıllık enflasyon haddi Kasım ayı sonuna kadar olan dönemde bu 
eğilimini sürdürmüş, Aralık ayında bu eşiğin tekrar üzerine çıkmıştır. 
 
 

Tüketici Fiyatları Endeksi Aylık Değişim Oranları 

 

 

 
 
 
Son bir yıllık dönemde Üretici Fiyatları Endeksi de tüketici fiyatlarına benzer çanak şeklinde 
bir seyir izlemiş, ancak küresel piyasalarda enerji ve temel emtia fiyatlarında gözlemlenen 
keskin düşüş doğrultusunda fiyat artışları yavaşlama eğilimi Ağustos 2008 ayından itibaren 
başlamıştır.  Üretici fiyatları endeksi bir önceki aya göre artış oranları Nisan – Eylül 2009 
döneminde negatif değerler taşımıştır. Aralık 2009 ayı sonu itibariyle Üretici Fiyatları 
Endeksi’nde bir önceki ay sonuna göre yüzde 0.66, önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5.93, 
bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.93 ve on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 1.23 
oranında artış meydana gelmiştir. Üretici fiyat endeksinin bir önceki yıla göre yaklaşık tüketici 
fiyatları artış oranında  yükselmesinde endekse konu toplam mal kapsamı içinde yüzde 17.76 
oranında ağırlığa sahip tarım ürünleri fiyatlarının son bir yıllık dönemde yüzde 14.22 
oranında artmış olması etkili olmuştur. Zira diğer üst başlığı oluşturan ve yüzde 82.24 
oranında ağırlığa sahip sanayi malları fiyat endeksinde önceki yılın aynı ayına göre meydana 
gelen yükselme yüzde 4.14 gibi düşük bir düzeyde kalmıştır. Sanayi ürünleri  kapsamında 
toplamda yüzde 2.20 oranında ağırlığa sahip madencilik ve taşocakçılığı fiyat endeksi yüzde 
10.58 oranında ve yüzde 73.75 oranında ağırlığa sahip imalat sanayii ürünleri fiyat endeksi 
yüzde 5.20 oranında artış gösterirken, yüzde 6.29 oranında paya sahip elektrik gaz su fiyat 
endeksi aynı dönemde yüzde 10.50 oranında gerileme sergilemiştir. 
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Üretici Fiyatları Endeksi Aylık Değişim Oranları 
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Sınai Üretim 
 
Kredi sıkışıklığı, iç ve dış talep daralması Ağustos 2008 ayından başlayarak sınai üretim 
faaliyetini de giderek ağırlaşan biçimde olumsuz yönde etkilemiştir. 2008 yılı Temmuz ayına 
kadar olan dönemde bir önceki yılın aynı ayına göre daha yüksek gerçekleşen aylık toplam 
sanayi üretim endeksi, Ağustos ayıyla birlikte düşüşe geçmiş ve bu eğilimini bu yılın Ekim ayı 
dışına kadar olan 16 aylık dönemde ısrarlı biçimde sürdürmüştür. 
 
Bir yılı aşan bu süre zarfında en keskin üretim düşüşünün yaşandığı bu yılın �ubat ayında bir 
önceki yılın aynı ayına göre madencilik ve taşocakçılığı üretimi endeksi yüzde 17.1 oranında, 
imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 26.0 oranında ve elektrik, gaz ve su sektörü üretim 
endeksi de yüzde 9.6 oranında daralma sergilemiştir. Bir önceki yılın aynı ayına göre daha 
düşük olmakla beraber, aylık sanayi üretim endeksi Mart 2009 ayından başlayarak Ağustos 
ayına kadar yükselmesini sürdürmüş, Ağustos ve Eylül aylarında tekrar düşüş eğilimine 
girdikten sonra Ekim ayında önceki yılın aynı ayı değerinin üzerine geçmiş ancak Kasım 
ayında tekrar, önceki yılın aynı ayına göre düşük gerçekleşme trendine dönmüştür. Sanayi 
üretim endeksi 2009 yılı Kasım ayında 2008 yılı Kasım ayına göre yüzde 2.2, bir önceki aya 
göre ise yüzde 8.6 oranında azalmıştır. Kasım ayında önceki yılın aynı ayına göre en keskin 
daralma yüzde 7.2 ile ‘dayanıklı tüketim malları’ imalatında olmuştur.  
 
 
 

Toplam Sanayi Aylık Üretim Endeksi 
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Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi de Ağustos 2008 – Ekim  2009 
dönemini içeren 15 aylık dönemde aynı eğilimi sergilemiş ve bir önceki yılın aynı ayına ilişkin 
düzeyin altında gerçekleşmiş ancak Kasım 2009 ayında önceki yıl düzeyine göre yüzde 5.8 
oranında bir artış sergilemiştir. 

Kapasite Kullanımı 
 
Sanayi üretim endeksinde 2008 yılı Ağustos ayından buyana gözlemlenen olumsuz gelişme 
doğal olarak kapasite kullanım oranlarında da kendini göstermiştir. Merkez Bankası 
tarafından yayınlanmasına başlanmış olan verilere göre 2008 yılı Eylül ayından itibaren 
üretim değeri ağırlıklı imalat sanayii kapasite kullanım oranında başlayan düşme eğilimi 
giderek şiddetlenmiş ve geçen yılın Mart ayında yüzde 59.2 ile en düşük düzeyine inmiştir.  
2009 yılı Nisan ayında yüzde 60.3 ile yaklaşık aynı düzeyini koruyan imalat sanayii kapasite 
kullanın oranı, Mayıs ayından itibaren göreli olarak zayıf bir toparlanma göstermiştir.  
 
 
İmalat Sanayi Aylık Kapasite Kullanımı 
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İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, Ocak 2010 ayında, geçen yılın aynı ayına 
göre 6.4 puan, bir önceki aya göre ise 0.4 puan artarak yüzde 67.8 düzeyinde 
gerçekleşmiştir. Kriz sürecinde kapasite kulanım oranında gözlemlenen bu keskin ve ısrarlı 
gerilemede en önemli unsurlar  iç talep ve dış talep yetersizliği olmuştur. 
 
 
 
Kamu Maliyesi 
 
Özellikle yaşanan derin ekonomik küçülmenin vergi gelirlerini olumsuz etkilemesi ve başta 
‘cari transferler’ olmak üzere harcamalarda meydana gelen ciddi boyuttaki artışlar nedeniyle, 
Merkezi Yönetim Bütçesi 2009 yılı uygulaması dikkat çekici bir olumsuz görünüm 
sergilemiştir. 2009 yılında bütçe açığı 52 milyar TL.’na ulaşırken, faiz dışı fazla 1 milyar 
TL.’nda kalmıştır. 
 
2009 yılındaki bu olumsuz bütçe sonuçlarına karşılık 2008 yılında Merkezi Yönetim Bütçe 
giderleri 225 milyar 967 milyon YTL., Bütçe gelirleri ise 208 milyar 898 milyon YTL. olarak 
gerçekleşmiş ve Bütçe açığı, hedeflenen düzeye göre yüzde  5.3 oranında bir daralmayla 17 
milyar 69 milyon TL. düzeyinde kalmıştı. 2008 yılında Faiz Dışı Fazla ise 33 milyar 592 
milyon YTL. olmuştur. 
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Merkezi Yönetim Bütçesi 
(Milyon TL.) 

 
           Gerçekleşme   Gerçekleşme/ 
    2009 Bütçe      Ocak – Aralık  Artış Bütçe Tahmini 
    Tahmini 2008  2009  %’si          % 
Gelirler    248 758 209 598  215 060   2.6  86.5 
 Genel Bütçe Gelirleri  242 957 203 027  208 656    2.8  85.9 
 Vergi Gelirleri  202 090  168 109  172 417  2.6  85.3 
 Vergi Dışı Diğ. Gel.  40 867 34 918  36.240  3.8  88.7 
   Özel Bütçe Gelirleri  3 878 4825  4603  -4.6             118.7  
   Düz. Den. Kur.Gel.  1 924 1747  1802  3.1  93.7 

Harcamalar   259 156 227.031  267.275  17.7  103.1  
   Faiz Dışı Harcamalar  201 656 176.369  214.074  21.4  106.2 
 Personel Giderleri  57 211 48.856    55.930    14.5  97.8 
 Sos. Gü. Ku. Dev. Pr. 7 243 6.408  7.206       12.5  99.5 
 Mal ve Hiz. Alıml.  25 454 24.412  29.594    21.2  116.3 
 Cari Transferler              87 956 70.360  91.761    30.4  104.3 
 Serrmaye Giderleri  14 839 18.516  19.847      7.2  133.8 
 Diğer   8 954 7.818  9.736  52.7  269 
   Faiz harcamaları   57 500 50.661  53.201  5.0  92.5 
Bütçe Dengesi   -10 398 -17.432  -52.215    199.5  502.2 
Faiz Dışı Denge   47 102 33.229  986         -97.0  2.1  

 
 
2009 yılında bütçe gelirleri gerçekleşmesi olumsuz bir görünüm sergilemiştir. 2009 yılında 
215 milyar 69 milyon TL. olarak gerçekleşen merkezi yönetim bütçe gelirlerinin 172 milyar 
417 milyon TL. bölümü Genel Bütçe vergi gelirlerinden, 42 milyar 644 milyon TL. bölümü 
diğer gelirlerden oluşmuştur. Genel bütçe gelirleri önceki yıl göre yüzde 2.6 oranında bir 
genişlemeyle reel anlamda azalarak 208.7 milyar TL. düzeyinde gerçekleşmiştir. Vergi 
gelirleri ise geçen yıa göre yüzde 2.6 oranında cüzi bir artış göstererek 172.4 milyar TL. 
olarak gerçekleşmiştir. Genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 2008 yılına göre yüzde 3.8 
oranında bir artışla 36.2 milyar TL. olarak gerçekleşmiştir. 
 
2009 yılında gelir vergisi tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre sadece yüzde 1.1 oranında 
bir artışla 38.4 milyar TL. olarak gerçekleşmiş, kurumlar vergisi tahsilatı ise yüzde 5.6 
oranında bir genişleme ile 18.0 milyar TL.’na yükselmiştir. 2009 yılında 20.9 milyar TL. 
tutarında oluşan dahilde alınan KDV tahsilatı, önceki yıla göre yüzde 24.1 oranında artarken, 
ithalde alınan KDV 2008 yılına göre yüzde 12.8 oranında ciddi bir daralma sergilemiş ve 26.1 
milyar  TL. olarak gerçekleşmiştir. İthalde alınan KDV tahsilatındaki önemli azalmada ithalat 
hacminde meydana gelen keskin daralma başta gelen etken olmuştur. 2009 yılında 43.6 
milyar TL. düzeyinde gerçekleşen Özel Tüketim Vergisi tahsilatı 2008 yılına göre yüzde 4.3 
oranında bir artış ortaya koymuştur. Vergi gelirleri kapsamında 2008 yılına göre geçen yıl 
Harçlarda yüzde 6.2, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinde yüzde 8.3, Damga 
Vergisinde yüzde 5.7 ve diğer vergiler tahsilatında ise yüzde 4.7 oranında artış 
gözlemlenmiştir.  Motorlu taşıtlar üzerinden alınan ÖTV tahsilatı uygulamaya konulan geçici 
vergi indirimlerinin etkisiyle düşük kalmış, bu durum ÖTV tahsilatı üzerinde baskı unsuru 
olmuştur.  
 
2009 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri 267 milyar 275 milyon TL. olarak 
gerçekleşmiştir. 2009 yılında  faiz dışı harcamalar bir önceki yıla göre, dikkat çekici bir 
oranda, yüzde 21.4 oranında artış sergilemiş ve 214.1 milyar TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu 
dönemde personel giderleri yüzde 14.5, mal ve hizmet alım giderleri yüzde 21.2 oranında 
artarken, cari transferlerdeki artış oranı yüzde 30.4 gibi çok yüksek bir oranda 
gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde KİT görev zararları ve sosyal güvenlik sistemine ilişkin 
olarak yapılan harcamalardaki dramatik artışlar 2009 yılı Bütçe gerçekleşmeleri üzerinde 
büyük bir baskı oluşturmuştur. Merkezi yönetim bütçesi sağlık giderleri 2009 yılında 8 milyar 
797 milyon TL. olarak gerçekleşirken, bu kapsamda kamu personeli için önceki yıla göre 
yüzde 20.4 artışla 3 291 milyon TL. yeşil kart sahiplerinin sağlık harcamaları için yüzde 36.6 
oranında genişlemeyle 5 506 milyon TL. harcama yapılmıştır.  
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2009 yılı Ocak - Aralık döneminde ‘cari transferler 2008 yılına göre yüzde 34.4 oranında bir 
artışla 91 milyar 761 milyon TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu kapsamda tarımsal desteklemeye 
yönelik harcamalar 4 495 milyon, mahalli idare payları ise 16 835 milyon TL. düzeyinde 
gerçekleşmiştir. Sosyal güvenlik kurumlarına yapılan transferlerin önceki yıla göre yüzde 
50.0 oranında ciddi bir genişlemeyle 52 milyar 685 milyon TL.’na ulaşması ‘cari transferler’ 
harcamalarının bu ölçüde hızlı  genişlemesinde başta gelen etken olmuştur. Sosyal güvenlik 
kurumuna yapılan transferlerin bu denli artmasında, yaşanan ekonomik gelişmelere bağlı 
olarak SGK’nun prim gelirleri tahsilatındaki yavaşlama nedeniyle söz konusu kuruma açık 
finansmanı için yapılan transferler ve 2008 yılı Ekim ayından itibaren sosyal güvenlik primi 
işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi uygulamasının yürürlüğe 
konulmuş olması etkili olmuştur.  
 
Yıl içersinde borçlanma maliyetlerindeki düşüşe rağmen borçlanma gereksiniminin önemli 
şekilde yükselmesi sonucu faiz harcamaları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5.0 
oranında bir artışla 53 .2 milyar TL. olarak gerçekleşmiştir. 
 
2008 yılı Ocak – Aralık döneminde 18 516 milyon TL.sermaye gideri gerçekleşmiş iken, 2009 
yılında 19 847 milyon sermaye gideri gerçekleşmiştir.  2009 yılında 4 314 milyon TL. 
tutarında sermaye transferi yapılmıştır. 
 
Yaşanan ekonomik krizin etkilerinin azaltılması ve toparlanma sürecinin öne alınması 
amacıyla alınan kamu harcamalarının arttırılmasına yönelik kararlar da 2009 yılında, 
harcamaların önceki yıla göre hızlı bir biçimde artmasında etkili olmuştur. 
 
Merkezi yönetim bütçesi gelirleri ve harcamaları ile ilgili olarak yukarıda ana çizgileri ile 
verilen gelişmeler sonucu 2009 yılı Ocak – Aralık döneminde Bütçe 52.2 milyar  TL. tutarında 
açıkla sonuçlanmış ve söz konusu dönemde faiz dışı fazla bir önceki yıla ilişkin 38.5 milyar 
TL.’düzeyinden 986 milyon TL.’na gerilemiştir. Yılın tamamı için öngörülen 10.4 milyar TL. 
tutarındaki Bütçe açığı yılın ilk iki ayında aşılmıştır. 
 

Kamu Borç Stoku 
 
2007 yılında azalma eğilimi içine giren Merkezi Yönetim toplam borç stoku 2008 yılında 
yeniden önemli bir tırmanma göstererek 2007 yılı sonundaki 333.5 milyar TL. düzeyinden 
2008 yılı sonu itibariyle 380.3 milyar TL. ve Aralık 2009 ayı sonu itibariyle de 441.4 milyar TL. 
düzeyine çıkmıştır. Kamu net borç stoku ise 2007 yılı sonundaki 248.4 milyar TL düzeyinden, 
2008 yılı sonu itibariyle 268.0 milyar TL. ve 2009 yılı üçüncü üç aylık dönem sonu itibariyle 
de 303.0 milyar TL. düzeyine yükselmiştir. 
 
 
Kasım 2009 ayı sonu itibariyle toplam 441.4 milyar TL. düzeyinde bulunan Merkezi Yönetim 
borç stokunun 330.0 milyar TL. bölümünü iç borç, kalan 111.4 milyar TL. karşılığı bölümünü 
ise dış borçlar oluşturmaktadır. 
 
2008 yılında dış borç stokunda gözlemlenen 27.3 milyar TL. karşılığı önemli artışta TL.’nin 
Dolar ve Euroya göre olan değerinde meydana gelen düşüş etkili olmuştur. 
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Merkezi Yönetim Borç Stoku  (Milyon TL.) 
 
          Aralık 
    2006    2007  2008  2009 
İç Borç Stoku   251 470 255 319 274 827 330 005 
Dış Borç Stoku    93 580  78 175  105 493
 111 368  
Toplam Borç Stoku  345 050 333 485 380 321 441 373 
Top. Kamu Net Borç Stoku 258 197 248 420 267 927 302 944* 
 

• Üçüncü Çeyrek Sonu İtibariyle  

 

Para Politikası 
 
Küresel düzeyde yaşanan gelişmeler ülkemizde de, likidite elverişliliğinde azalmaya ve dış 
talep daralmasına bağlı olarak yatırım hacmi daralması, ihracat ve sanayi sektörü üretim 
düşüşü ve bunun işsizlik haddi, gelir düzeyi, tüketici güven duygusu ve beklentiler üzerindeki 
olumsuz yansımaları ile karşı karşıya kalınmıştır. Finansal koşullarda ortaya çıkan ileri 
düzeydeki sıkılaşmayı bertaraf etmek amacıyla kısa vadeli faiz oranlarında Merkez 
Bankasınca 200 baz puanı Ocak 2009, 150 baz puanı �ubat 2009, 100 baz puanı da Mart ve 
75 ve 50 puan olarak izleyen tüm aylarda olmak üzere 2008 yılı Kasım ayından buyana 
toplam 1025 baz puan indirime gidilmiş, çeşitli önlemlerle piyasanın  fonlanması suretiyle 
likidite sağlanmıştır. Halen gecelik borçlanma faizi yüzde 6.50 ve gecelik borç verme faizi de 
yüzde 9.0 düzeyinde bulunmaktadır. 
 
Dış Ticaret 
 
2009 yılında ihracat ve ithalat hacimlerinde çarpıcı daralmalar yaşanmıştır. 2009 yılında 
ihracat tutarı bir önceki yıla göre yüzde 22.6 oranında bir daralmayla 102 milyar 165 milyon 
Dolar olarak gerçekleşirken, ithalat hacmi daha hızlı bir düşüş sergilemiş ve önceki yıla göre 
yüzde 30.3 oranında bir azalmayla 140 milyar 775 milyon Dolara gerilemiştir. 2009 yılının 
tamamında dış ticaret açığı, keskin bir daralmayla, 2008 yılına ilişkin 69 milyar 936 milyon 
Dolar düzeyinden, 38 milyar 611 milyon Dolar düzeyine düşmüştür. 2007 ve 2008 yıllarının 
tamamı itibariyle sırasıyla yüzde 63.1 ve yüzde 65.4 olarak gerçekleşen ihracat tutarının 
ithalatı karşılama oranı, 2009 yılında ithalatta meydana gelen daralmanın daha keskin olması 
nedeniyle, çarpıcı bir yükselmeyle yüzde 72.6’ya çıkmıştır. 
 
2009 yılında bir önceki yıla göre ithalatımızda en büyük daralma yüzde 34.5 ile aramalarında, 
gözlemlenmiş, onu yüzde 23.5 ile yatırım (sermaye) malları ithalatı ve yüzde 10.4 ile tüketim 
malları izlemiştir. 
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Aylar İtibariyle İhracat, İthalat ve Dış Ticaret Dış Ticaret Açığı 
(Milyon Dolar) 
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Ödemeler Dengesi 
 
İç tasarruf eğiliminin yetersizliği nedeniyle özellikle yatırım hacminin ve gelişme hızının 
yüksek olduğu dönemlerde belirginleşen ve yapısal sorun niteliği kazanan ödemeler dengesi 
cari işlemler hesabı açığında ekonomik krizin dış ticaret hacmi üzerindeki daraltıcı etkisi 
nedeniyle 2009 yılında önemli ancak yüzeysel bir daralma gözlenmiştir. 
 
Bu yılın Ocak – Ekim döneminde cari açık, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 79.4 
oranında bir daralma ile geçen yıla ilişkin 38 milyar 319 milyon Dolar düzeyinden bu yıl 7 
milyar 903 milyon Dolara gerilemiş, ancak Kasım ayında tekrar yükselme eğilimi göstermiştir. 
Kasım 2009 ayında cari açık 2008 yılının aynı ayına ilişkin 438 milyon Dolar düzeyinden 1 
598 milyon Dolara yükselmiştir. Bu gelişmede Kasım ayında dış ticaret açığının önceki yıla 
göre yüzde 89.9 oranında artarak 2 milyar 421 milyon Dolara yükselmesi etkili olmuştur. 
2009 yılı Oca k – Kasım döneminde ise cari açık 2008 yılının aynı dönemine ilişkin 38 792 
milyon Dolar düzeyinden 9 922 milyon Dolara gerilemiştir. 
 
Bu yılın Ocak – Kasım döneminde ödemeler dengesindeki dış ticaret hesabı, 2008 yılının 
aynı dönemine göre yüzde 58.7 oranında bir daralma ile 20 milyar 797 milyon Dolar tutarında 
açık vermiştir. Dış ticaret açığının geçen yılın aynı dönemine göre keskin bir daralma 
göstermesinde, altın dahil ithalat (CIF) harcamalarının önceki yıla göre yüzde 34.1 oranında 
azalarak 125 milyar 609 milyon Dolara ve ihracat (FOB) gelirlerinin daha düşük bir oranda, 
yüzde 25.9 oranında düşerek 92 milyar 116 milyon Dolar olarak gerçekleşmesi neden 
olmuştur. Aynı dönem bavul ticareti gelirleri ise yüzde 18.0 oranında bir azalma ile 4 milyar 
740 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. 
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2010 - 2012 Dönemi Orta Vadeli Program  
 
2010-2012 yıllarını kapsayan ‘Orta Vadeli Program’ Eylül 2009 ayı ortasında yayınlanmıştır. 
Ekonomik ve mali alanda 2009 yılına ilişkin güncellenmiş tahminler de Programla birlikte 
kamuoyuna duyurulmuştur. 
 
Programda küresel krizin ortaya çıkışı, Türkiye ekonomisi üzerine olan etkileri ve krize karşı 
alınan önlemler kısaca ortaya konulduktan sonra program dönemi için öngörülen temel 
amaçlar ve reform alanları sıralanıyor. Programda yer verilen temel amaçlar, başlıca: 
 
-  Mali kural uygulamasına geçilmesini, 
-  Kamu cari harcamalarının öncelikli alanlara yönlendirilmesini, 
-  Sağlık hizmeti ve sosyal yardım harcamalarında etkinlik sağlanmasını, 
-  Vergi kayıp ve kaçağının azaltılmasını, 
-  Yerel yönetimlerin öz gelirlerinin arttırılmasını, 
-  Esnek istihdam biçiminin yaygınlaştırılmasını 
-  Yargı sisteminin hız ve etkinliğinin arttırılmasını  
kapsamaktadır. 
 
Makroekonomik politikalar kapsamında ekonomik büyüme ve istihdama ağırlık verilmekte ve 
para ve maliye politikasının, Merkez Bankasının fiyat istikrarı hedefiyle çelişmeyecek şekilde 
ekonomik büyümeyi ve istikrarı destekleyecek yönde eşgüdüm içersinde yürütüleceği 
vurgulanmaktadır. Bu çerçevede özel sektör yatırımını, ihracatı ve istihdam hacmini 
arttırmaya yönelik politikaların uygulanacağı belirtilmektedir. 
 
2010  - 2012 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programla temel makroekonomik 
parametrelerde gerçekleşmesi öngörülen gelişmeler aşağıda verilmektedir: 
 
Orta Vadeli Program 
Temel Ekonomik Büyüklükler 
       
     2009  2010  2011  2012 
Büyüme ve İstihdam 
GSYH (Milyar TL. Cari Fiyatlarla)  947  1 029  1 118  1 227 
GSYH Büyümesi *    -6.0  3.5  4.0  5.0 
Toplam Tüketim *    -2.3  2.5  4.4  4.4 
 Kamu *    5.2  2.3  2.8  2.2 
 Özel *    -3.1  2.5  3.4  4.7 
Toplam Sabit sermaye Yatırımı *  -17.9  7.5   6.8  10.2 
 Kamu *    0.6  5.7  -4.6  2.6 
 Özel *    -22.0  8.0  10.0  12.0 
Toplam Nihai Yurtiçi Talep *   -6.1  3.6  4.1  5.7 
Toplam Yurtiçi Talep *   -7.6  3.8  4.4  5.8 
İstihdam Düzeyi (Milyon Kişi)   20.9  21.3  21.7  22.2 
İşsizlik Oranı (%)    14.8  14.6  14.2  13.3 
 
Dış Ticaret 
Cari İşlemler Dengesi (Milyar Dolar)  -11.0  -18.0  -22.0  -28.0 
Cari İşlemler Dengesi  / GSYH  (%)  -1.8  -2.8  -3.3  -3.9 
 
Enflasyon 
GSYH Deflatörü    6.0  5.0  4.5  4.5 
TÜFE Yılsonu % Değişme   5.9  5.3  4.9  4.8 
 
Kamu Finansmanı 
Merkezi Yönetim Bütçr Dengesi **  -6.6  -4.9  -4.0  -3.2 
Toplam Kamu Faiz Dışı Fazlası **  -2.1  -0.3  0.4  1.0 
Merkezi Yönetim Bütçesi Faiz Dışı Fazl.** -2.2  -0.8  -0.2  0.4 
AB Tanımlı Gen. Yön. Nom. Borç Stoku ** 47.3  49.0  48.8  47.8 
*   Sabit fiyatlarla yüzde değişim 
** GSYH’ya olan oranı  
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SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜ�AVİRLER ODASI  
01/01/2009 - 31/12/2009 BİLANÇOSU 
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SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜ�AVİRLER ODASI  
01/01/2009 - 31/12/2009 GELİR TABLOSU 
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SAKARYA SMMM ODASI TESMER İKTİSADİ TE�EKKÜLÜ  
01.01.2009-31.12.2009 DÖNEMİ İ�LETME AYRINTILI BİLANÇOSU 
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SAKARYA SMMM ODASI TESMER İKTİSADİ TE�EKKÜLÜ 
01.01.2009-31.12.2009 DÖNEMİ İ�LETME AYRINTILI GELİR TABLOSU 
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01–01–2010/31–12–2010 

DÖNEMİ TAHMİNİ BÜTÇE 
 

GELİR BÜTÇESİ 
 
 

GELİR YERLERİ                                                       TUTARLAR 
 

I- ÜYE GELİRLERİ                                                 312.750.00 .-TL 
 

II. TESMER                                                               75.500.00.-TL  
 

III. DİĞER GELİRLER                                               550.000.00.-TL     
 

IV. GEÇMİ� DÖNEM ALACAKLARI                        100.000.00 .-TL      
 

V. İKTİSADİ TE�EKKÜL GELİRLERİ                       50.000.00.-TL      
 
GELİRLER TOPLAMI                                               1.088.250.00.-TL       
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 GELİR BÜTÇESİ AÇIKLAMALARI 
                                 01.01.2010/31.12.2010 

I.    ÜYE GELİRLERİ  312.750,00TL 
A)     GİRİ� AİDATI    
          25X650,00=16,250, -TL 16.250.00.-TL  
B)     MUNZAM AİDAT 

    400X200: 80.000.00 
    330X100: 33.000.00   

       113.000.00-TL  

C)      NİSBİ AİDAT     104.000,00.-TL  
          400 X260 .00 =104.000,00.-TL   
D)      BÜRO TESCİL BELGELERİ 12.000,00.TL  
          a)Yeni belge      =25x150,00=3.750,00.-TL    
          b)Değişim          =30x75,00=  2.250,00.-TL   
          c)Vize               =400x15,00=  6.000,00.-TL   
E)     FAALİYET BELGESİ GELİRİ 22.500.00.-TL  
         1500X15.00=22.500, 00.-TL    
F)     TESMER GELİR PAYI 20.000,00.-TL  
         ÜÇ DÖNEM TESMER DOSYA PAYI    20 
000 TL                  

   

G)     GECİKME ZAMMI GELİRLERİ            25.000,00.-TL  
II.  TESMER GELİRLERİ  75.500,00TL 
A)     YENİ STAJ DOSYASI 70x650=45.500,00.-
TL 

45.500,00.-TL  

B)      YETERLİLİK KURSLARI  
          EGİTİM ÜCRETİ 

         15.000,00TL  

C)      SM-SMMM KURS ÜCRETİ    5.000,00.-TL  
D)      KİTAP BELGE GELİRİ            5.000.00.-TL   
III. DİĞER GELİRLER  550.000,00TL 
A)     İLAN VE REKLAM GELİRLERİ  5.000.00 TL  
B)     BASILI EVRAK GELİRLERİ          10.000.00 TL  

         10.000X1. 00=10.000,00.-TL SÖZLE�ME   
C)     BAĞI� VE YARDIMLAR         65.000,00.-TL  
D)     BANKA FAİZLERİ 10.000,00.-TL  
E)     SAİR GELİRLER 
F)     TÜRMOB’DAN ARSA VE BİNA İÇİN 
ALINACAK 

         10.000.00 TL 
450.000,00TL 

 

IV. GEÇ. DÖNEM ALACAKLARI  100.000,00TL 
A)     GEÇMİ� DÖNEM ALACAKLARI  100.000,00.-TL  
V.   İKTİSADİ TE�EKKÜL GELİRLERİ      50.000,00TL 
        Seminer-Sempozyum-Sosyal Faaliyetler-
Kurs     

  50.000,00.-TL  

GELİRLER TOPLAMI  1.088.250,00TL  
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SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜ�AVİRLER ODASI 
(CHAMBERS OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF SAKARYA) 
 

 

 

01.01.2010 / 31.12.2010 
DÖNEMİ TAHMİNİ BÜTÇE 

GİDER BÜTÇESİ 
GİDER YERLERİ                                                        TUTARLAR  
 
I.     BİRLİK PAYLARI                                                            20.000,00.-TL 

 
II.   YÖNETİM-DENETİM-DİSİPLİN GİDERLERİ            60.720,00.-TL   

 
III.  PERSONEL GİDERLERİ                                               112.000,00.-TL     

 
 IV. YÖNETİM KURULU FAALİYET GİDERLERİ           25.000,00.-TL      

 
  V.  MESLEK İÇİ EĞİTİM VE SEMİNER GİDERLERİ   35.000,00.-TL 
 
VI.   DI�ARDAN SAĞ. FAYDA VE HİZMETLER               66.000,00.-TL 
 
VII.  İKTİSADİ TE�EKKÜL GİDERLERİ                            45.000,00.-TL 
 
VIII. BAĞI� VE YARDIMLAR                                                18.000,00.-TL 
 
IX.    DİĞER ÇE�İTLİ GİDERLER                                         85.000,00.-TL 
 
X.    TESMER GİDERLERİ                                                     98.700,00.-TL 

 
XI.  DEMİRBA� SABİT KIYMET GİDERLERİ                   5.000,00.-TL               
 
XII.    BİNA GİDERLERİ                                                        500.000,00.-TL 
 
GİDERLER TOPLAMI                                            1.070.420,00.TL       
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GİDER BÜTÇESİ AÇIKLAMALARI 
01.01.2010/31.12.2010 

I.    BİRLİK PAYLARI    20.000,00.-TL 
II.  YÖNETİM-DENETİM-DİSİPLİN   60.720,00.-TL 
      a)YÖNETİM KURULU 49.200.00.-TL  
      1-Yönetim Kurulu Ayda “4”toplantı 5 üye yılda   
        48 toplantı 48x5x240x120,00=28.800,00.-bürüt                                  28.800.00.-TL  
      2-Yönetim Kurulu Başkanı Aylık 1700,00.-TL        
      12x1.700,00=20.400,00.TL Bürüt 

20.400.00.-TL   

      b)DENETİM KURULU   4.320,00.-TL  
      1-Denetim Kurulu ayda “1” toplantı 3 üye toplam  
      12 toplantı 12x3x120,00=4.320,00.-TL Bürüt 

  

      c)DİSİPLİN KURULU   7.200,00.-TL  
      1-Disiplin Kurulu ayda “1”toplantı 5 üye toplam     
     12 toplantı5x12x120,00=7.200,00.-TLbürüt 

  

III. PERSONEL GİDERLERİ  112.000,00.-TL 
      1-Brüt Ücretler 65.000,00.-TL  
      2-İkramiyeler 10.000,00.-TL  
      3-SSK ve İşveren payı 15.800,00.-TL  
      4-Tazminatlar 10.000,00.-TL  
      5-Fazla Çalışma Ücreti  3.000,00.-TL  
      6-Yolluklar 2.000,00.-TL  
      7-Sosyal Yardımlar 3.000,00.-TL  
      8-İşsizlik sigortası ve işveren hissesi 3.200,00.-TL  
IV. YÖNETİM KUR. FAALİYET GİDERLERİ  25.000,00.-TL 
      1-Temsil ve Ağırlama Giderleri 25.000,00.-TL  
V.  MES. İÇİ EĞİT. VE SEMİNER GİDERLERİ  35.000,00.-TL 
      1-Eğitim Çalışmaları 18.000,00.-TL  
      2-Seminer Çalışmaları  17.000,00.-TL  
VI. DI�ARDAN SAĞ. FAYDA VE HİZMETLER  66.000,00.-TL 
      1-Haberleşme Giderleri 20.000,00.-TL  
      2-Isınma ve Aydınlatma Giderleri   5.000,00.- TL  
      3-Dava Vekili ve İcra Giderleri  3.000,00.-TL  
      4-Kırtasiye Giderleri   10.000,00.-TL  
      5-Kargo ve dağıtım Giderleri   8.000,00.-TL  
      6-Temizlik Giderleri 4.000,00.-TL  
      7-Mutfak Giderleri 6.000,00.-TL  
      8-Bilgi İşlem Giderleri Web Tasarım Giderleri 10.000,00.-TL  
VII. İKTİSADİ TE�EKKÜL GİDERLERİ   45.000,00.-TL 
      Seminer- Kurs Giderleri 45.000,00.TL  
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GİDER BÜTÇESİ AÇIKLAMALARI 
01.01.2010/31.12.2010 

VIII.  BAĞI� VE YARDIMLAR  18.000,00.-TL 
          1-Üyelere Yapılan Yardım ve Bağışlar 3.000,00.-TL  
          2-Kurumlara Yapılan Bağışlar                                      10.000,00.-TL  
          3-Stajyerlere Yapılan Yardımlar                                                     2.500,00.-TL  
          4-Burs Yardımı                                                                                            2.500,00.-TL  
IX.    DİĞER ÇE�İTLİ GİDERLER  85.000,00.-TL 
          1-Bina Bakım Ve Onarım Giderleri                    12.000,00.TL  
          2-Demirbaş Parça ve Bakım Giderleri                  8.000,00.TL  
          3-Bina Sigorta Giderleri 4.000,00.TL  
          4-Basın İlan ve Yayın Giderleri              12.000,00.-TL  
          5- Ödenecek faiz ve Komisyonlar                     3.000,00.-TL  
          6- Nakliye ve Hamaliye Giderleri 3.500,00.-TL  
          7-Noter Giderleri 2.500,00.-TL  
          8-Ödenecek Vergiler 12.000,00.-TL  
          9-Taşıt bakım sigorta ve Yakıt Giderleri 10.000,00.TL  
         10-Sair Giderler 8.000,00.-TL  
         11-Spor-Sanat-Kültür Etkinlikleri 10.000,00.-TL  
X.     TESMER GİDERLERİ     98.700,00.-TL 
   1-Tesmer Yön. Kur. Huz. Hak. Ayda “2”   Toplantı 5     
     Üye toplam 24 toplantı 5x24x100,00=12.000,00.-TL 

12.000,00.-TL  

       2- Tesmer Eğit. Ücretleri 5 Eğit. Kurs Başı 42 saat, 56.700,00.-TL  
         Eğit. Başına ders 42x5=210 saat (210x6=1.260,00   
         1.260,00x45,00=56.700,00.-TL/saat ücreti brüt    

         3-Stajyer Eğitim Giderleri  30.000,00.TL  
XI.   DEMİRBA� SABİT KIYMETGİDERLERİ        5.000,00.-TL 
         1-Demirbaş ve Sabit Kıymet Giderleri  5.000,00.-TL  
XII.  BİNA GİDERLERİ   500 000,00,-TL 
         1-Hizmet Binası İnşaat Giderleri  
         2-Hizmet Binası Arsa Alımı                                   

 275.000,00.-TL 
   225.000,00.-TL 

 
 

GİDERLER YEKÜNÜ   1.070.420,00.-TL 
GELİR GİDER FARKI           17.830.00.-TL 
GENEL YEKÜNÜ                             1.088.250.00.-TL 

 
 
 
01.01.2010–31.12.2010 TAHMİNİ BÜTÇE DİP NOTLARI 

1- 5904 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması Hakkındaki Kanunun 
38.maddesinin 3.fıkrası ile 3568 sayılı Kanunun geçici 13.maddesine “birlik ve odaların 2010 yılı 
bütçesi gelir ve gideriyle birlikte yüzde ona kadar artırılmak suretiyle “Birlik ve Oda yönetimleri 
tarafından düzenlenir ve uygulanır.”hükmü eklenmiştir 

2- Bütçeyi uygulamaya Yönetim Kurulu Yetkilidir. 
3- Gayri Menkuller, taşıtlar almaya, satmaya, inşaat yapmaya, yaptırmaya, inşaatla ilgili gerekli imalatları 

yapmaya, ayrı ayrı veya toplu olarak yaptırmaya, inşaatla ilgili her türlü malzemeleri almaya ve işleri 
yamaya, yaptırmaya, Binanın döşeme, tefrişat, mobilya ve diğer malzemelerini almaya ve bu işleri 
yaptırmaya, tüm bu inşaat ve  alım işlerini teklif alma suretiyle veya ihale suretiyle yaptırmaya, kat 
irtifakı kurmaya, kat mülkiyetine çevirmeye, Cins tashihi yaptırmaya, Plan ve Projeleri tanzim ettirmeye 
ilgili dairelere vermeye onaylatmaya, İlgili ruhsatları oda adına almaya, Türmob’tan inşaatla ilgili borç 
para almaya, yurt içi ve dışında kredi kuruluşlarından kredi almaya, ipotek vermeye, ipoteği fek 
etmeye, Kredi şartlarını belirlemeye, inşaatla ilgili bağış ve yardım toplamaya, Bağış yapan kişi ve 
kurumlara Salon, Bilgisayar Odası, Dershaneler, Koltuk gibi yerlere isimlerini vermeye, Gayri Menkul 
kiralamaya, kiraya vermeye, Yönetim Kurulu yetkilidir. 

4- Yönetim Kurulu Bütçe fasılları arasında aktarma yapmaya yeni bütçe fasıl-ı oluşturmaya inşaat nedeni 
ile doğacak farkları mevcut bütçe fasılları arasında aktarma yapmaya eksik kalan kısım olursa ek bütçe 
yapmaya ve bir sonraki genel kurula sunmaya Gelir-Gider farkını oda üyelerinin menfaatleri 
doğrultusunda değerlendirmeye yetkilidir. 

 


