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İşsizlik rakamlarında azalma eğilimi “İşsizliği % 10’ların altına çekme noktasındayız”
ANKARA -Ticaret Bürosu
Türkiye’de Nisan ayında
işsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre 2,9 puan azalarak yüzde 12 olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Hanehalkı
İşgücü Araştırması, “2010
Nisan Dönemi sonuçlarına
(Mart, Nisan, Mayıs 2010)”
göre, Türkiye genelinde işsiz sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre 547 bin
kişi azalarak, 3 milyon 71
bin kişiye geriledi.
İşsizlik oranı Nisan
ayında piyasa tahminlerinin üzerinde azalarak, yüzde 12 seviyesinde gerçekleşti. Geçen yıl aynı ayda işsizlik, yüzde 14,9 olarak
açıklanmıştı. Piyasalar, Nisan ayındaki işsizlik oranını
yüzde 12,8 düzeyinde gerçekleşeceğini tahmin ediyordu.
Türkiye’de Nisan ayında
istihdam edilenlerin sayısı,
önceki yılın aynı ayına göre
1 milyon 803 bin kişi artarak, 22 milyon 501 bin kişi
oldu. İstihdamın sektörel
kompozisyonuna bakıldığında, tarımın istihdam
içindeki payının 1,1 puan,
sanayi ile inşaat sektörlerinin payı 0,5’er arttığı, buna
karşılık hizmetler sektörü-

nün payının ise 2 puan gerilediği gözlendi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),
Hanehalkı İşgücü Araştırması, “2010 Nisan Dönemi
Sonuçlarını (Mart, Nisan,
Mayıs 2010)” açıkladı.
Buna göre, Nisan ayında, Türkiye’de kurumsal olmayan nüfus, bir önceki yılın aynı ayına göre 805 bin
kişilik artışla, 71 milyon 173
bin kişiye, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus ise 853 bin kişi artarak,
52 milyon 360 bin kişiye
ulaştı.
Söz konusu dönemde
istihdam edilenlerin sayısı,
bir önceki yılın aynı ayına
göre 1 milyon 803 bin kişi
artarak 22 milyon 501 bin
kişiye yükseldi. Tarım sektöründe çalışan sayısı 664
bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı da 1 milyon 139 bin kişi arttı.
Nisanda istihdam edilenlerin yüzde 25’i tarım,
yüzde 19,5’i sanayi, yüzde
6,3’ü inşaat, yüzde 49,2’si
ise hizmetler sektöründe
yer aldı.
Türkiye genelinde işsiz
sayısı da 2009 yılının aynı
ayına göre 547 bin kişi azalarak, 3 milyon 71 bin kişiye
geriledi. İşsizlik oranı ise 2,9
puanlık azalışla yüzde 12
seviyesinde gerçekleşti.

İMKB’DE DÜN

Borsa 611.41 puan düştü...
■ İstanbul Menkul Kıybetler Borsası Ulusal-100 endeks günün tamamında 611.41 puan değer kaybederek 58,301.34 puandan
57,689.93 puana geriledi. Hisselerin günlük ortalama kaybı
yüzde 1.05 oranında oldu. Mali Endeks 1,478.81 puan, Sınai
Endeksi 299.67 puan düşüş kaydetti.
■ Dün borsada işlem gören hisselerden 53’ü değer kazanırken,
244 hisse değer yitirdi. Geriye kalan 51 hissenin değerlerinde
değişiklik olmadı.
■ İş Ban. (A) yüzde 20.25 oranında getiri ile en çok artan hisse oldu.
■ Kent Gıda yüzde 14.78 kayıpla en çok düşen oldu.

En çok artan 10 hisse

En çok düşen 10 hisse

HİSSE
ARTIŞ (TL)
İş Bankası (A)
7200.00
Gediz İplik (-)
0.20
Coca Cola İçecek
0.80
Altınyağ
0.07
Yapı Kredi Fin.Kir.
0.20
Kartonsan
5.00
Latek Lojistik
0.16
İhlas Holding
0.02
Garanti Faktoring
0.20
Banvit
0.15

HİSSE
DÜŞÜŞ (TL)
Kent Gıda
-34.00
Borusan Mannesmann -2.60
ÇBS Printaş (-)
-0.04
Aslan Çimento (+) -40.00
ÇBS Boya (-)
-0.03
Hektaş
-0.12
Borusan Yat.Paz.
-0.65
Akçansa
-0.30
İdealist GMYO (x)
-0.09
Mert Gıda (+)
-0.06

%
%20.25
%7.14
%5.26
%5.04
%5.04
%3.88
%3.72
%3.28
%3.20
%3.00

%
-%14.78
-%12.26
-%11.43
-%10.00
-%8.82
-%8.16
-%4.23
-%4.32
-%4.23
-%4.23

VOB’DA DÜN

İşlem hacmi: 2.055.003.415 TL
■ Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası’nda (VOB) dün; Ekim
2010 vadeli İMKB 30 Endeksi 73.300 TL’den işlem gördü.
■ Ekim 2010 vadeli Dolar kuru 1.5635 TL’den, Euro kuru
2.0080 TL, altın fiyatı 61.910 TL’den işlem gördü. İMKB
100 Endeksi, faiz oranları ve diğer emtia fiyatlarına dayalı kontratlarda işlem olmadı.
■ İşlem hacmi 2 milyar 55 milyon 3 bin 415 TL, açık pozisyon (alınıp satılan ama kapatılmamış kontrat) sayısı 269
bin 705 oldu.

İSTANBUL ALTIN BORSASI
15/7/2010 (Günlük Bülten)
Önceki Kapanış Fiyatı
Kapanış Fiyatı
İşlem Miktarı
İşlem Adedi

TL/Gram
60,150.00
60,050.00
5
4

$/Ons
1,210.00
1,209.60
794
29

EURO/Ons TOPLAM
779.15
799
33

YATIRIMCININ GÜNLÜK REHBERİ
14/7/10
DOLAR
1.5460
EURO
1.9620
CUMHURİYET ATA
417.00
22 AYAR BİLEZİK
60.00
İMKB (Ulusal-100) 58,301.34

15/7/10
1.5370
1.9750
417.00
60.00
57,689.93

FARK (TL)
-0.0090
0.0130
0.00
0.00
-611.41 Puan

(%)
-%0.58
%0.66
%0.00
%0.00
-%1.05

■ Günün açıklaması
(Saat 15.30 itibarıyla)
Dün ABD Doları 1.5460 TL’den 1.5370 TL’ye gerileyerek 0.0090
TL’ye düşerken, Euro 1.9620 TL’den 1.9750 TL’ye çıkarak 0.0130 TL
yükseldi. Değerleri değişmeyen altın çeşitlerinden Cumhuriyet Ata altını 417 TL’de, 22 ayar bilezik 60.00 TL’de kaldı.
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, günün tamamında 611.41
puan değer kaybederek 57,689.93 puandan kapandı.

İZMİR TİCARET BORSASI
■ PAMUK: İTB’de pamuk piyasası sakin geçti. St. 1 Garanti cinsi pamuğun fiyatı en çok 3.70 TL olarak ismen açıklandı.
■ SUSAM: Yerli ve ithal malı susam üzerine hazır peşin işlem olmadı.
■ ZEYTİNYAĞI: Zeytinyağı üzerine hazır peşin işlem yapılmadı.
■ ÜZÜM: Borsa’da kuru üzüm piyasası alakalı geçti. Tüccar 243 ton
üzümü 2.20-2.45 TL’den satarken, Tariş işlem yapmadı.

Nisanda kentsel yerlerde işsizlik oranı 3,3 puanlık
azalışla yüzde 14,2, kırsal
yerlerde ise 1,9 puanlık gerilemeyle yüzde 7,6 oldu.
Genç nüfusta işsizlik oranı
yüzde 21,2 olarak açıklandı.
Geçen yılın aynı ayında söz
konusu oran yüzde 26,5 düzeyindeydi.
Yaptığı işten ötürü herhangi bir sosyal güvenlik
kuruluşuna kayıtlı olmadan
çalışanların oranı da bir önceki yılın aynı ayına göre 0,6
puanlık artışla yüzde 43,3
olarak gerçekleşti.
Bu dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre tarım sektöründe sosyal güvenlikten yoksun çalışanla-

TEKİRDAĞ (A.A)
Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, “Türkiye
ekonomisi yüzde 6’nın üzerinde sürekli ve istikrarlı bir
büyüme trendi gösterdi. İşsizlik rakamlarını yüzde
10’un da altına çekebileceğimiz noktaya doğru ilerliyoruz” dedi.
Ergün, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere
geldiği Tekirdağ’da, Vali Zübeyir Kemelek ve Belediye
Başkanı Adem Dalgıç’ı makamında ziyaret etti. Valilik
Kültür Merkezi’ndeki toplantı öncesi gazetecilerin
sorularını cevaplayan Er-

gün, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Nisan ayı
işsizlik rakamlarını açıkladığını belirterek, geçen yıla
göre işsizlik oranının düştüğünü belirtti. İşsizlik oranının bir dönem yüzde 1314 rakamına takıldığını,
şimdi ise bu rakamın yüzde
12 oranına düştüğünü ifade
eden Ergün, “Geçen yıl işsizlerin sayısı 3 milyon 600
bindi. Şimdi ise bu rakam
ekonomik krize rağmen
yaklaşık 3 milyona gerilemiş durumda” dedi.
İşsizlik rakamlarının
bir dönem yüzde 16 seviyelerine çıktığını anlatan Ergün, geçen yıl Şubat ayın-

dan bu yana kayıpları telafi
etmeye başladıklarını söyledi. Ergün, sanayi ve ihracat artışının işsizlik rakamlarını aşağı çektiğini kaydetti. Bir gazetecinin, işsizlik oranının düşmesinde
mevsimlik işçilerin etkisinin olup olmadığı sorusunu
Ergün, şöyle cevapladı: “Ar-

tık TÜİK mevsimsel ve takvim etkilerinden arındırılmış durumda. Bu durumda
iken bile işsizlik rakamlarının düştüğü görülüyor. Tabii ki yaz mevsiminde istihdam arttığı gibi kışın gerileme olabilir ama yılın ortalamasında artık çok yüksek
rakamlar görmek yerine işsizlik rakamlarının çekildiğini görüyoruz.” İşsizlik
oranının yıllardır yüzde
10’un altına düşürülemediğini belirten Ergün, konuşmasını şöyle sürdürdü: “İşsizlikte, yüzde 10 bizim için
bir baraj noktası gibi.
Çünkü yıllardan beri bu
kırılması zor bir nokta. Ge-

çen dönemde 27 çeyrek üst
üste ekonomimiz ortalama
yüzde 6 civarında arttığı
halde işsizlik oranı yüzde
10’lar seviyesinde kaldı.
Demek ki bizim bazı
Avrupa ülkelerinden farklı
özelliklerimiz var. Stok işsizliğimiz var, köyden kente
göçümüz var, sürekli teknolojik değişim var, genç nüfusumuz var, kadınların iş
gücü oranına katılması gibi
stok rakamlar var. Bunlar
yüzde 10’luk barajı kırmamazı zorlaştıran özellikler. “
Türkiye ekonomisinin yüzde 6’nın üzerinde sürekli ve
istikrarlı bir büyüme trendi
gösterdiğini vurguladı.

◆ Bakan fiimflek, bütçe aç›¤›nda bütün y›l için öngördüklerine oranla daha iyi noktada olundu¤unu söyledi

“Ekonomide yavaşlama gündemde”
ANKARA-Ticaret Bürosu
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu yılın Ocak-Haziran döneminde bütçe açığının yüzde 33,5
oranında azalarak, 15,4 milyar liraya düştüğünü bildirdi. Şimşek,
düzenlediği basın toplantısıyla
makro ekonomik gelişmeler ve
Haziran 2010, Ocak-Haziran 2010
dönemi merkezi yönetim bütçe
uygulama sonuçlarını açıkladı.
Mehmet Şimşek, bu yılın
Ocak-Haziran
döneminde
2009’un aynı dönemine göre bütçe açığının yüzde 33,5 oranında
azalarak, 15,4 milyar liraya düştüğünü belirterek, “Bu tutar yıllık
bütçe açığı hedefimizin yüzde
30,7’sine tekabül etmektedir. Dolayısıyla ilk 6 aydaki performansa
baktığımız zaman aslında bütün
yıl için öngördüğümüz açığa
oranla iyi bir noktadayız” dedi.
Geçen yılın Ocak-Haziran
döneminde 4 milyar lira olan faiz
dışı fazlanın bu senenin ilk yarısında ise 12 milyar lira olduğuna
işaret eden Şimşek, “Faiz dışı fazlada geçen senenin aynı dönemine göre 3 katlık bir artış söz konusu. Yani faiz dışı fazlada da Türki-

ye’nin performansı oldukça güçlü” diye konuştu.
Şimşek, bütçe gelirlerinin bu
yılın ilk yarısında geçen yılın aynı
dönemine göre yüzde 19,1 artışla
121 milyar liraya ulaştığını, bütçe
giderlerinin ise yüzde 9,3 oranında artışla 136,5 milyar liraya yükseldiğini bildirdi.
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin büyüme ve istihdamda rekor kırdığını, enflasyon
ve bütçe açıklarının da aşağı doğru trend izlediğini belirtti. Şimşek, “yakın dönemde hiçbir şekilde ne vergilerde bir indirim, ne
de artış öngörüyoruz” dedi.
Bakan Şimşek, “Makroekonomik Gelişmeler ile 2010 yılı
Ocak-Haziran Dönemi Merkezi
Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri”
konusunda düzenlediği basın
toplantısında, Türk ekonomisinin şu anda Avrupa’da büyüme
rekorunu elinde bulunduran, en
fazla istihdam yaratan ve kredi
notunu da iki kademe artıran ülke durumunda bulunduğunu
söyledi.
Türk ekonomisinde son birkaç çeyrektir yakalanan hızlı toparlanmanın yerini, yılın ikinci

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin büyüme ve
istihdamda rekor kırdığını, enflasyon ve bütçe
açıklarının da aşağı doğru trend izlediğini belirtti.
Şimşek, “yakın dönemde hiçbir şekilde ne vergilerde bir
indirim, ne de artış öngörüyoruz” dedi.
yarısında muhtemelen önemli
bir yavaşlamaya bırakacağını bildiren Şimşek, “Türkiye’nin kendi
iç dinamikleri, güçlü temelleri
var ama biz dünyada bir ada değiliz. Dünya ile önemli mali ve ticari ilişkilerimiz var. Buradaki gelişmelerden
etkilenmemek
mümkün değil.
Türk ekonomisinde ikinci

yarıda nispi olarak yavaşlama
gündeme gelebilir ama yine de
Türkiye’nin güçlü bir büyümeyle
dünyada çok iyi bir konumda
olacağını tahmin etmek zor olmaz” diye konuştu.
Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) bugün açıklanan istihdam verilerinde 1,8 milyon yeni istihdam sağlandığının görül-

düğünü kaydeden Bakan Şimşek,
bunun 1,1 milyondan fazlasının
da tarım dışında ortaya çıktığına
dikkat çekti. Şimşek, “Türkiye, istihdam ve büyümede rekor kırıyor. Enflasyon ve bütçe açıkları
aşağı doğru.
Bu güzel resim inşallah önümüzdeki dönemde de devam
eder. Geçen yıl bizleri eleştiri
yağmuruna tutanların bugün
kendileri için özeleştiri yapıp
yapmadıklarını merak ediyorum”
dedi.
Avrupa ülkelerindeki duruma da değinen Maliye Bakanı,
Türkiye’nin Yunanistan, İrlanda,
İspanya gibi ülkelere bağımlılığının son derece sınırlı olduğunu,
Türkiye için başta Almanya olmak üzere çekirdek Avrupa ülkelerindeki gelişmelerin önem arz
ettiğini söyledi. Şimşek, çekirdek
ülkelerde ise ekonomik gelişmenin devam ettiğine vurgu yaptı.
BÜTÇE UYGULAMALARI
Maliye Bakanı Şimşek, daha
sonra bütçe uygulamaları hakkında bilgi verdi. Bütçede aylık
rakamlardan çok, yılın tamamının önemli olduğuna işaret eden
Şimşek, Haziran ayında bütçe

Bütçe açığında yüzde 116’lık yükseliş
ANKARA-Ticaret Bürosu
Merkezi yönetim bütçe
açığı, Haziran’da geçen yılın
aynı dönemine göre yüzde
116 arttı, Ocak-Haziran döneminde ise yüzde 33,5
azaldı. Maliye Bakanlığı,
2010 Merkezi Yönetim Bütçesinin Haziran ayı ve OcakHaziran dönemi uygulama
sonuçlarını açıkladı.
Bütçeden geçen ay, 23,9
milyar lira harcama yapıldı.
Bütçe gelirleri ise 18,4 milyar lira oldu. Buna göre bütçe açığı 5,4 milyar lira olarak
hesaplandı. 2009 Haziran
ayında bütçe, 2,5 milyar lira
açık vermişti. Maliye Bakanlığı açıklamasında, bütçe
açığındaki yüzde 116’lık ar-

tışta, “borç stokunun vade
yapısına bağlı olarak faiz
ödemelerinin geçen yılın
aynı ayına göre 2 milyar 219
milyon lira üzerinde gerçekleşmesi ve faiz hariç bütçe
giderlerindeki yükselmenin” etkili olduğu belirtildi.
Bakanlığın açıklamasına göre, 2009 Haziran ayında 1
milyar 123 milyar lira düzeyinde olan faiz ödemesi, geçen ay 3 milyar 343 milyon
liraya ulaştı. Faiz dışı açık, 2
milyar 103 milyon lira olarak hesaplandı.
Ocak-Haziran döneminde bütçe giderleri yüzde
9,3 artışla 136,5 milyar lira,
bütçe gelirleri de yüzde 19,1
artışla 121,1 milyar lira oldu.
Buna göre bütçe açığı ilk ya-

rıd a ,
geçen
yılın aynı dönemine göre yüzde 33,5 azaldı
ve 15,4 milyar liraya geriledi. Bütçe harcamalarının
dağılımına
bakıldığında
personel giderleri 31 milyar
736 milyon lira, sosyal güvenlik kurumlarına devlet
primi giderleri 5 milyar 361
milyon lira, mal ve hizmet

alım giderleri 10 milyar 515
milyon lira, cari transferler
51 milyar 821 milyon lira,
sermaye giderleri 5 milyar
462 milyon lira, sermaye
transferleri 1 milyar 401 milyon lira, borç verme giderleri de 2 milyar 638 milyon lira oldu.
Ocak-Haziran döneminde bütçeden 27 milyar
559 milyon lira faiz ödendi.
Böylece devletin faiz ödemeleri, geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 1,2 artış gösterdi. Faiz dışı fazla, söz konusu dönemde yüzde 204,5
artarak, 12,1 milyar lirayı
buldu.
Merkezi yönetim bütçesinde ilk 6 aylık gelir tutarı,
121 milyar 65 milyon lira ol-

du. Bunun 98 milyar 622
milyon lirası vergilerden, 18
milyar 221 milyon lirası da
vergi dışı gelirlerden oluştu.
Özel bütçeli idarelerin öz
gelirleri 2 milyar 828 milyon
lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri de 1
milyar 393 milyon liraya
ulaştı.
İlk yarıda vergi tahsilatı,
geçen yılın aynı dönemine
göre yüzde 24,7 artış gösterdi. Söz konusu dönemde
harçlar yüzde 57,8, ithalde
alınan KDV ve kurumlar
vergisi yüzde 41,4, Özel Tüketim Vergisi yüzde 32,8, dahilde alınan KDV yüzde 29,
Damga Vergisi yüzde 23,4,
Gelir Vergisi yüzde 1,8 artış
gösterdi.

UKEK kuruluşu için yönetmelik yayınlandı
HABER MERKEZİ
Kırmızı et fiyatlarındaki
yükseliş ve dalgalanma vatandaşı yeni arayışlara iterken; ulusal tarım politikaları çerçevesinde çalışmalar
yapması için uzun süredir
kurulması planlanan Ulusal
Kırmızı Et Konseyi(UKEK)
ile ilgili yönetmelik 27642
sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı.
Yönetmelik, kırmızı et

RESMİ GAZETE
15 Temmuz 2010 Tarih ve 27642 Sayılı Resmi Gazete'de;
■ 2010/658
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu Arasında “Türkiye Cumhuriyeti’ne Yönelik AB Mali
Yardımına İlişkin İşbirliği ve Katılım Öncesi Yardım Aracı,
(IPA) Beşinci Bileşeni-Kırsal Kalkınma Bileşeni (IPARD) Kapsamındaki Yardımın Uygulanması İçin Kurallar Hakkında Anlaşma”nın Onaylanması Hakkında Karar,
■ 2010/700
“Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi’nin
Kurulmasına Dair Nahçıvan Anlaşması”nın Onaylanması Hakkında Karar,
(Devamı Sayfa 3’te;)

rın oranı yüzde 85,8’den
yüzde 85,1’e inerken, tarım
dışı sektörlerde ise yüzde
29,2’den yüzde 29,4’e yükseldi.
Nisanda, Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı, geçen yılın aynı ayına
göre, 1,6 puanlık artışla yüzde 48,8 olarak gerçekleşti.
Erkeklerde işgücüne katılma oranı bir önceki yılın
aynı dönemine göre 1,1 puanlık artışla yüzde 70,8, kadınlarda ise 2,2 puanlık artışla yüzde 27,7 oldu. İşgücünün eğitim ve yaş dağılımlarına bakıldığında, toplam işgücünün yüzde
16,8’ini 15-24 yaş grubundakiler oluşturdu.

Ekonomi gazeteciliğinde öncü

üreten üreticiler ile bunları
işleyerek mamul ve yarı mamule dönüştüren sanayiciler; birlik, dernek, kooperatif, araştırma kurumları,
meslek odaları, sivil toplum
kuruluşları gibi kamu kurum ve kuruluşları arasında
koordinasyon kurmasını
hedefliyor.
Üretici ve sanayici alt
gruplarının her birinden en
az dört üye olmak üzere
toplam sekiz üye tarafından

düzenlenen kuruluş dilekçesinin Tarım ve Köyişleri
Bakanlığı'na
tarafından
onaylanması ile resmiyet
kazanacak olan UKEK'in,
sektörle ilgili almış olduğu
kararları, yılda en az bir kez
Tarımsal Destekleme ve
Yönlendirme Kuruluna rapor halinde sunması gerekiyor. UKEK'in sektörle ilgili
gerekli verileri ilgili birimlerden toplamak, kırmızı et
sektöründe ve piyasasında

,
te BUGÜN

“Madencilik
ilkel yollarla
yap›l›yor”

Halk›n
% 53 tatil plan›
yap›yor

Her geçen
gün say›lar›
azalan
bak›rc›l›¤›
yaflatma
mücadelesi

2. Sayfada

3. Sayfada

8. Sayfada

ortaya çıkan ulusal veya
uluslararası gelişmeler çerçevesinde strateji belirlemek, planlar oluşturmak,
uygulamak veya uygulanmasına yardımcı olması
bekleniyor.
Ayrıca, kırmızı et ve kırmızı etten elde edilen asıl
ve yan ürünler ile, bunların
işlenmesiyle elde edilen
mamul ve yarı mamul
ürünlere ilişkin ulusal ve

www.ticaretgazetesi.com

uluslararası düzeyde araştırma, inceleme yapmak veya yaptırmak yine UKEK'in
görevleri arasında yer alırken; konsey gerektiğinde
kendi üyeleri arasından veya dışarıdan belirleyeceği
kişilerden oluşmak üzere
çalışma grupları ve komisyonlar kurarak araştırma ve
inceleme sonuçlarını Konsey üyeleri ile ilgili kurum
ve kişilere aktarabiliyor.

açığında artış meydana geldiğini,
bunun da faiz giderlerindeki artış
ve sosyal güvenlik ödemelerinden kaynaklandığını belirtti.
Şimşek, sosyal güvenlik ödemelerindeki artışın da Hazinenin
prim ödemelerinin bir bölümünü karşılaması nedeniyle istihdam artışıyla yakından ilgisi bulunduğunu söyledi. Yılın ilk yarısında bütçe giderlerinde yüzde
9,3 oranında artış olurken, bütçe
gelirlerindeki artışın yüzde 19,1’e
ulaştığını belirten Şimşek, şöyle
devam etti:
“Gelirler niye bu kadar arttı?
Birincisi hükümetimiz tedbir almıştır. Biz, mali disiplini oturtmak, bütçe açıklarını azaltmak
için önemli tedbirler aldık. Bunların sonuçlarını da görüyoruz.
İkincisi ekonomide hızlı bir büyüme ve bunun da gelirlere yansıması söz konusu. Üçüncü olarak Maliye Bakanlığı olarak denetimde ve tahsilatta çok daha etkin bir şekilde çalışıyoruz. Bunda
Gelir İdaresinin etkin çalışmasının da katkısı var. 140 bine yakın
yeni mükellef edindiysek, bunda
proaktif Gelir İdaresinin yaklaşımları büyük rol oynamıştır.”

FED, 2010 büyüme
tahminini aşağı çekti
WASHINGTON- ABD Merkez Bankası (FED), 2010 yılı ekonomik büyüme tahminini aşağı yönlü revize ederek, 3,2-3,7 aralığından yüzde 3,0-3,5 seviyesine çekti.
FED’in son yeniden gözden geçirmesiyle ülkenin ekonomik görünümü bir yıldan uzun bir süredir ilk kez düşürülmüş oldu. Aşağı yönlü revizyonda, istihdam piyasasındaki zayıflığın büyümeyi sınırlamaya devam etmesinin etkili olduğu belirtildi.
FED, 22-23 Haziran tarihlerinde yapılan Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının tutanakları ile birlikte ekonomik büyüme için yeni projeksiyonlarını açıkladı. Bu yılın işsizlik oranı için daha önce açıkladıkları
yüzde 9,1-9,5 tahminini yüzde 9,2-9,5 olarak revize eden
FED, bu oranın 2011 yılı sonunda yüzde 8,3-8,7, 2012 yılı sonunda ise yüzde 7,1-7,5 seviyesinde beklendiğini bildirdi. 2010 yılı için büyüme beklentilerini ise yüzde 3,23,7 aralığından yüzde 3,0-3,5 seviyesine indirdi.

THY’nin yolcu
sayısında % 19.3 artış
İSTANBUL - Türk Hava Yolları A.O’nun (THY) 2010
ocak-haziran dönemindeki yolcu sayısı, 2009’un aynı dönemine göre yüzde 19,3 artışla 13,4 milyona yükseldi.
THY’nin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan özel durum açıklamasında, şirketin ocak-haziran
2010 dönemine ilişkin trafik sonuçlarına yer verildi. Açıklamada, şu bilgiler yer aldı:
“Ortaklığımızın ocak-haziran 2010 dönemine ilişkin
trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Yolcu
sayısı ocak-haziran 2009 döneminde 11,2 milyon iken,
2010 yılının aynı döneminde yüzde 19,3 artışla 13,4 milyona ulaşmış olup, dış hatlarda business class ve dıştan dışa
transit yolcu sayılarında da ocak-haziran 2009 dönemine
kıyasla sırasıyla yüzde 35,2 ve yüzde 25,6 artış sağlanmıştır.
Yolcu doluluk oranı 3,9 puan artışla yüzde 72,1 olarak
gerçekleşmiştir. Arz edilen koltuk Km (AKK), ocak-haziran
2009 döneminde 25,3 milyar iken, 2010 yılının aynı döneminde yüzde 19,9 artarak 30,4 milyara, Ücretli yolcu km
(ÜYK), ocak-haziran 2009 döneminde 17,3 milyar iken,
2010 yılının aynı döneminde yüzde 26,8 artarak 21,9 milyara, Konma Sayısı, ocak-haziran 2009 döneminde 98.160
iken, 2010 yılının aynı döneminde yüzde 16,5 artışla
114.370’e, Kargo-posta, ocak-haziran 2009 döneminde
101.449 ton iken, 2010 yılının aynı döneminde yüzde 49,6
artışla 151.791 tona yükselmiştir.”
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