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Değişim dönemi

016 yılı Haziran ayı hem dünyada hem ülkemizde tarihi
gelişmelere sahne oldu. Önemli değişim ve
gelişmelerin habercisi niteliğinde bir süreç yaşadık.
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Büyük Britanya’nın ve Avrupa Birliği’nin geleceğini
belirleyen Brexit’in yarattığı sarsıntı, küresel düzlemde etkili
oldu. Büyük Britanya ve Avrupa Birliği’nin geleceği
açısından kritik bir süreç başlamıştır.
İsrail ve Rusya politikalarında yaşanan gelişmeler hem
ekonomik, hem siyasal açıdan önemli sonuçlar doğuracak.
Türkiye’nin komşularıyla ve bölgesinde iyi ilişkiler kurması
siyaseten ve ekonomik olarak ülkemizin yararınadır.
TÜRMOB; barış adına, demokrasi adına atılan her adımın
destekçisi olmuş ve olmaya devam edecektir.
Cumhurbaşkanımız tarafından STK temsilcilerine verilen
iftarda TÜRMOB’da yerini almıştır.
TÜRMOB’un geleneksel iftarını Maliye Bakanımız Naci
Ağbal başta olmak üzere geniş bir katılımla gerçekleştirdik.
İftar vesilesiyle Maliye Bakanımıza sorunlarımız ve
beklentilerimizi bir kez daha aktardık. Kendisi yaptığı
konuşmada sorunların çözümü konusunda olumlu mesaj ve
açıklamalarda bulundu.
Sorunlarımızın çözümü, beklenti ve
taleplerimizin gerçekleşmesini
umuyoruz. Başta Atatürk
Havalimanı ve çeşitli bölgelerde
yaşanan terör saldırıları nedeniyle
buruk kutladığımız geçmiş
Ramazan bayramınızı kutlarım.
Dergimizin bu say›s›nda da
ilgi ile okuyaca€›n›z›
umdu€umuz haber ve
araﬂt›rmalara yer verdik.
Gelencek
say›km›z
NailSANLI /Ge
elBaş
an da
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İftar buluşması
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilen ve STK temsilcilerinin
katıldığı iftarda, TÜRMOB’u Genel Başkan Sanlı temsil etti. TÜRMOB
tarafından verilen geleneksel iftara Maliye Bakanı Ağbal katılarak,
sorunların çözümü için çaba göstereceklerini söyledi.

C

umhurbaşkanı Erdoğan’ın sivil toplum
kuruluşu temsilcilerine verdiği iftar davetine TÜRMOB Genel Başkanı Nail Sanlı
katıldı.

Geleneksel TÜRMOB İftar
programı 22 Haziran’da Ankara’da gerçekleşti. İftar programına; Maliye Bakanı Naci
Ağbal, AKP Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, AKP
Rize Milletvekili Hikmet Ayar,
AKP Şanlıurfa Milletvekili
Mehmet Ali Cevheri, CHP Ankara Milletvekilleri Bülent Kuşoğlu, Nihat Yeşil, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı
Metin Feyzioğlu, Türkiye Zi2

raat Odaları Birliği (TZOB)
Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Memur-Sen Genel Sekreteri
Ali Sayit Bedük, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu (KGK)
Kurul Üyeleri İsmail Erdemir,
İbrahim Hakkı Polat, KGK
İkinci Başkanı İmdat Ersoy,
Sosyal Güvenlik Kurumu
(SGK) Hizmet Sunumu Genel
Müdürü Lütfi Aydın, TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanı
Şerafettin Nezih Kuleyin ve
Yönetim Kurulu Üyeleri, kamu
kurum ve kuruluşların temsilcileri ile bürokratlar, TÜRMOB
Kurul ve Komite Üyeleri, Oda
Başkan ve Yöneticileri, TÜRMOB personeli katıldı. Genel
Başkan Sanlı, açılış konuşma-

sında ülkemizde ve dünyada
yaşanan terör olaylarına değinerek, “Ramazan ayını bir kez
daha yaşamanın mutluluğu içerisindeyiz. Bereket ayı olan
ramazan bizlere daha sabırlı
olmayı öğretirken, kalbimizdeki
kötü düşünce ve duyguları temizlemekte, iyilik ve doğruluğa
olan inancımızı daha da perçinlemektedir. Ramazan hoşgörü, bereket, affetme ve sabır
ayıdır. Maalesef, hoşgörünün
en üst düzeyde yaşanması gereken Ramazan ayında, güzel
Türkiye’mizde askerlerimiz,
polislerimiz ve vatandaşlarımız
acımasız ve hain saldırılara
maruz kalmaktadır. Nefret dolu
bu saldırılar nedeniyle büyük
bir üzüntü içerisindeyiz. Hiçbir
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sorunun çözümü asla şiddet

yaşanan bu olumsuzlukların,

sans eğitimi mecburiyeti olan

olmamalıdır. Sabır ayı olan

çözüme kavuşması yönündedir.

bir meslek grubuyuz ve lisans

Ramazanda bu açıdan sabrımız

Başta terör saldırıları olmak

eğitiminden sonra en az lisans

zorlanmakta, yüreğimiz yan-

üzere, Suriye’de yaşanan sa-

eğitimi kadar bir süre de mes-

maktadır. Ülkemizin birlik ve

vaşın son bulması, akan kanın

leki ehliyetin kazanılması için

beraberliğini bozmaya yönelik

durması, barış filizlerinin ye-

geçiriliyor. Mesleki ehliyeti

bu hain saldırıların artık son

niden tüm yeryüzünde yeşer-

veren tek meslek kuruluşu

bulmasını temenni ediyor, ha-

mesi hepimizin ortak temennisi

TÜRMOB’dur. Tıp tahsilinden

yatını kaybeden tüm şehitleri-

olmalıdır” dedi. Genel Başkan

daha uzun bir süreç. Bir serbest

mize ve vatandaşlarımıza Al-

Nail Sanlı, ayrıca Haziran ayı-

muhasebeci mali müşavir 9

lah’tan rahmet, milletimize,

nın başında gerçekleşen 11’inci

yılda, yeminli mali müşavir

yakınlarına ve ailelerine baş-

Türkiye Muhasebe Forumu,

19 yılda yetişiyor” dedi. Genel

sağlığı, yaralılara acil şifalar

7’nci Türkiye Haksız Rekabet

Başkan Sanlı mesleki sorunlara

diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kongresi ve 7’nci Türkiye Etik

değinerek, “Mesleğimizin 27

Birçok sıkıntıyla geçen 2015

Kongresi hakkında detaylı bil-

yıl önce de sorunları vardı, bu-

yılının, sıkıntı ve sorunlarının,

giler verdi. Mesleğin önemine

gün de sorunları var. Yarın da

2016 yıllında da yaşanmaya

vurgu yaparak, mesleğe giriş

sorunları olacak. Bu kadar çok

devam ettiğini dile getiren San-

sürecinin zorluklarından bah-

değişikliklere, yasal düzenle-

lı, “Umudumuz ve temennimiz,

seden Genel Başkan Sanlı, “Li-

melere muhatap olan bir meslek
3
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grubunun sorunlarının bitmesi

SPK, EPDK ve Hazine Müs-

diye bir durum olamaz. Ayrıca,

teşarlığı gibi, ekonomideki di-

bu sadece bizim ülkemize özgü

ğer düzenleyici ve denetleyici

bir durum değil. Muhasebe

kamu kurumları da meslek

mesleği yapısı gereği tüm dün-

mensuplarımızdan hizmet al-

yada sorun üreten bir meslek”

maktadırlar. Sadece Gelir İda-

dedi. Teknolojinin her alanda

resi Başkanlığı’nın internet

gelişme gösterdiğini dile geti-

sayfasına girerseniz 413 tane

ren Sanlı, “Biz teknolojinin

yıl içerisinde yapacağımız iş

biraz gazabına uğrayan bir

olduğunu görürsünüz. Gecenin

meslek grubu olduk. Mesleğin

her hangi bir saatinde iş yer-

gelişmesinde Maliye Bakan-

lerinde yanan bir ışık görürse-

lığı’nın önemi ve rolü büyüktür.

niz bilin ki mali müşavirlik

Başta Maliye Bakanlığı olmak

bürosudur. Biz bu işleri ya-

üzere, Çalışma ve Sosyal Gü-

parken yorulmuyoruz ancak

venlik Bakanlığı, Gümrük ve

sık sık değişen düzenlemeler-

Ticaret Bakanlığı gibi bir çok

den, kurallardan rahatsızız”

kurum ve kuruluşa vergi ve

ifadelerini kullandı. Genel Baş-

sosyal güvenlik bildirimleri ve

kan Sanlı, 3568 Sayılı Meslek

diğer mali bildirimler ile ilgili

Yasasında bazı çalışmalar ya-

veri akışı, beyanların tanzimi

pılması gerektiğini dile geti-

ve gönderimi meslek mensup-

rerek, “Odalarımızda seçim-

larımız tarafından yapılmak-

lerimizi geride bıraktık. Daha

tadır. Ayrıca TÜİK, BDDK,

üretici, daha verimli çalışmalar
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yapılabilmesi için 3568 Sayılı
Meslek Yasamızda değişiklikler
gerekiyor. Bu konularda gruplarla ortak bir çalışma hazırlayıp, Genel Kurulumuzdan geçirdikten sonra Maliye Bakanlığı’na bu çalışmamızı sunabiliriz” dedi. Sanlı, TÜRMOB
Genel Kurulu tarafından kabul
edilen ve yayınlanması için
Maliye Bakanlığı’na gönderilen,
‘Sürekli Mesleki Gelişim Yönetmeliği’nin bir an önce yayımlanması gerektiğini kaydetti.
Mevcut beyanname ve bildirim
verme sürelerinin yetmediğini
dile getiren Sanlı, “Beyanname
ve bildirim süreleri yeni bir
düzenleme ile ay sonuna çekilmeli” dedi.
Maliye Bakanı Naci Ağbal yaptığı konuşmada mesleğin içinden gelen biri olduğunu vurgulayarak, “Sizlerle yıllardır
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mesleğin problemlerini konu-

şavirler ve yeminli mali mü-

larının yaşadıkları sıkıntılara

şuyoruz, dertleşiyoruz. Zaman

şavirler gerçekten bu mesleğin

işaret ederek, “Mükerrer bilgi

zaman çözüyoruz. Bundan ön-

hakkını veriyor ve Türkiye’de

isteme konusunda yaşadığınız

ceki görevlerimde de ne zaman

vergi mükelleflerinin hakları-

sıkıntı hususunda bir irade ge-

karşımıza bir mesele gelse, na-

nın, hukuklarının gelişmesi için

rekiyordu. Teknik detaylarını

sıl çözebiliriz diye mutlaka bir

güzel çalışmalar sergiliyorlar.

sizlerden öğrendik, gerçekten

çabamız olmuştur. Bundan son-

Bunu da büyük bir özveri içe-

haklısınız. Maliye Bakanlığı’na

ra da bu gayretin içinde ola-

risinde yapıyorlar” diye ko-

verdiğiniz verileri bir de

cağım” dedi. TÜRMOB’un

nuştu. Sorunları ortadan kal-

TÜİK’e verin deniyormuş.

mesleğin gelişimine olan kat-

dırma yolunda, devletin vergiyi

Bunu düzelttik. Bundan sonra

kılarına işaret eden Ağbal,

en basit şekilde toplaması ge-

da sorunların üstesinden bir

“Ben Üniversiteden mezun ol-

rektiğine işaret eden Ağbal,

bir geleceğiz. Katma değer

duğum sene TÜRMOB kurul-

konuşmasını şöyle sürdürdü:

vergilerinin iadeleri ile ilgili

du. Mesleğin gelişimine verdiği

“Sadece mali müşavir arka-

epeydir çalıyoruz. Burada mut-

katkılara, masanın bu tarafında

daşlarımız açısından değil; as-

laka KDV iade süreci daha

olan biri olarak şahitlik ettim.

lında bizim yapmamız gereken,

basit olmalı. Ben iademi ne

Mesleki disipline ve kaliteye

mükellefin hakkını ve huku-

kadar sürede alacağımı mü-

bu kadar önem verilmiş olması

kunu kuvvetlendirmek, mükel-

kellef olarak bilmek istiyorum.

takdire şayandır. Sınav siste-

lefin üzerindeki kırtasiyeciliği

Çünkü alacağım içerde bir gün

mine, eğitimlerine ve mükel-

azaltmak, gereksiz, yükleri or-

fazla durursa devletin benden

leflerden aldığımız geri besle-

tadan kaldırmak, devlet olarak

aldığı faizsiz kredi hükmün-

melere baktığımızda gerçekten

vergiyi en basit, en kolay ve

dedir. Onun için Katma Değer

TÜRMOB’la iftihar ediyoruz.

yalın toplayacak şekilde çalış-

Vergisi iadelerinde hem sürenin

Serbest muhasebeci mali mü-

maktır” dedi. Meslek mensup-

kısaltılması, hem bu süreç için5
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deki bürokrasinin azaltılması
konusunda çalışmalarımız var.
KDV iade işlemleriyle ilgili
yazışma yapılmaması, her şeyin
elektronik ortamda yapılması
için talimat verdim” dedi. Ağbal “Meslek mensuplarını süreç
içerisinde zora sokan bütün
meseleleri önümüzdeki dönmede tek tek aşacağız. Meslek
mensuplarının yaptıkları işleri
daha rahat bir şekilde yapmalarını sağlayacağız. Bu anlamda
farklı düzeyde çalışmalarımız
var. Vergi Usul Kanunu çalışıyoruz. Bu konuda TÜRMOB’dan, diğer STK’lardan
da destek istedik. Bizim Vergi
Usul Kanunun içinde yer alan
konuları, mükelleflerin haklarını, hukuklarını güçlendirecek
şekilde kuvvetlendirmemiz lazım.
Bu düzenlemeleri yaparken bütün doğruları biz biliriz iddiasında değiliz. Biz diyoruz ki;
6

doğruları ortak üretelim” ifadelerini kullandı. Gelir Verisi
Kanunu çalışmaları hakkında
da bilgi veren Ağbal, bu konuda
da TÜRMOB’dan katkı beklediklerini dile getirdi. Bu hafta
içerisinde Meclis’e vergi kanunlarıyla ilgili önemli bir yasayı sevk edeceklerini söyleyen
Ağbal, “Mükellefin bu konularla ilgili bütün işlemlerini siz
takip ediyorsunuz. Damga vergisi her bakımdan içinde sıkıntıları barındıran bir kanun.
Burada önemli düzenlemeler
yapıyoruz. Mükelleflerin üzerindeki Damga Vergisi yükünü
aşağıya çekiyoruz. Harçlarla
ilgili de aynı düzenlemeyi yapıyoruz” ifadelerini kullandı.
Banka ve Sigorta Muameleleri
Vergisi ile ilgili de önemli değişiklikler yapıldığını belirten
Ağbal, BSMV’den kaynaklı
yükümlülükleri aşağıya çektiklerini kaydetti. Ağbal, “Muhtasar Beyanname ile bildirge-

lerin sorunları yıllardır konuşuluyor. Çalıştık, birleştirilemez
denilen bu beyannamelerin birleştirilebileceğini gördük. Bu
tasarıda bunun yasal alt yapısını
yapıyoruz. Böylece işletmelerin
vereceği beyanname sayılarını
azaltacağız. Ayrıca, beyannamelerin geç verilmesine bağlı
hakkaniyete uygun olmayan
vergi cezaları var. Bu tasarı da
bunları da aşağıya çeken düzenlemeler getiriyoruz” ifadelerini kullandı. Ağbal tasarı
içerisinde yatırım ortamının
iyileştirilmesine yönelik çalışmalar da yapıldığını belirtti.
Ağbal, meslek mensuplarının
tahsilat konusunda yaşadıkları
sorunların giderilmesi için çalışmalar yapılması gerektiğini
dile getirdi. Ağbal, “Önümüzdeki dönemde 3568 Sayılı Kanunda mesleğin daha da ileriye
gitmesi, meslek mensuplarının
hukuklarının korunması, mesleki gelişimlerinin sağlanması,
mesleğin yönetsel yapısının
iyileştirilmesi anlamında ne
yapılması gerekiyorsa beraber
oturalım konuşalım, herkesin
üzerinde uzlaştığı, yapılması
istenen her ne konu varsa birer
birer yapalım. Meslek mensupları devlet ile vergi mükellefleri arasında bir köprü. Biz
o köprüyü güçlendirmeliyiz”
dedi.
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Varlık barışı
Yeniden

Torba Yasa Tasarısı, yatırımcılara bazı vergi kolaylıkları ile yurtdışından
para getirmenin teşvik edildiği düzenleme ile birlikte geldi. TBMM’ye
sunulan yasa tasarısı, yurtdışındaki kaynakların Türkiye’ye getirilmesi
halinde herhangi bir vergi alınmaması, Damga Vergisi, harçla ilgili önemli
vergi istisnaları getiriyor ve çek uygulaması ve alacaklıları zor durumda
bırakan iflas erteleme kararlarına ilişkin kısıtlayıcı hükümler yer aldı.
aliye Bakanlığı
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TÜRMOB Genel Başkanı

Maliye Bakanı Ağbal, "Tür-

tarafından hazır-

Nail Sanlı, TÜRMOB’un Ya-

kiye kendi bölgesinde jeopo-

lanan ve Türkiye

tırım Ortamının İyileştirilmesi

litik konumu, ekonomik ge-

Büyük Millet Meclisi’ne su-

Amacıyla Bazı Kanunlarda

lişmişlik seviyesi, ekonomik

nulan yeni Torba Yasa Tasarısı

Değişiklik Yapılmasına Dair

ve siyasi istikrarı itibarıyla bu

bir çok alanda düzenlemeler

Kanun Tasarısı’na ilişkin gö-

anlamda en iyi ülke. Dolayı-

getiriyor. Tasarı, yatırımlar ve

rüş ve önerilerini içeren Ra-

sıyla bu konuyla ilgili yaptı-

işletmeler üzerindeki dolaylı

poru, katıldığı Komisyon Gö-

ğımız düzenleme ile Türki-

vergi yüklerini aşağı çekmeyi

reşmeleri sırasında Maliye Ba-

ye'nin bölgesel yönetim mer-

hedefliyor. Damga Vergisi,

kanlığı’na, TBMM Plan ve

kezlerinin kurulduğu bir ülke

harçla ilgili önemli vergi is-

Bütçe Alt Komisyonu Üyele-

olmasını sağlayacağız. Önemli

tisnaları getiriyor. Uluslararası

rine ve ilgililere sundu. TÜR-

vergi avantajları getiriyoruz."

yatırımların Türkiye'ye daha

MOB tarafından hazırlanan

ifadelerini kullandı.

fazla gelmesi noktasında da

raporda, düzenlemelerle ilgili

Çeklerle ilgili bir takım sıkın-

mevzuattaki belirsizlikleri or-

görüş ve öneriler yer alıyor.

tılar bulunduğunu, piyasada

tadan kaldırmayı hedefliyor.

Tasarıya ilişkin bilgi veren

karşılıksız çıkan çekler konu7
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sunda rahatsızlıklar yaşandığını dile getiren Bakan Ağbal,
şunları kaydetti:
"Adalet Bakanlığımız, Gümrük
ve Ticaret Bakanlığımız birlikte çalıştılar. Biz de Maliye
Bakanlığı olarak çalışmaya
katkı verdik. Çalışmada çeklerle ilgili meseleleri çözecek
düzenleme de olacak.
Paket içerisinde şirket kuruluşlarının kolaylaştırılması ve
şirket kuruluş maliyetlerinin
aşağı çekilmesiyle ilgili de
düzenlemeler var. Önemli konulardan bir tanesi de iflas
ertelemeydi. Burada da piyasada bir takım yakınmalar vardı. Özellikle alacaklıları gerçekten tedirgin eden uygulamalar vardı. Yaptığımız çalışmada iflas erteleme sistemini, tarafların hak ve menfaatlerini dengeleyecek yeni
bir sisteme getiriyoruz. Alacaklıları tedirgin eden uygulamaların önüne geçiyoruz.
İflas ertelemeyi gerçekten zor
duruma düşen şirketler bakımından uygulanacak bir modele dönüştürüyoruz."dedi.
Bugüne kadar çalışmalar sırasında gündeme gelmeyen
ama bir süredir değerlendirdikleri önemli bir konunun da
yurt dışındaki varlıkların Tür8

kiye'ye getirilmesi olduğunu
ifade eden Ağbal, "Vatandaşlarımızın, şirketlerimizin yurt
dışında farklı şekilde varlıkları,
mevduatları, hisse senetleri,
menkul kıymetleri, taşınmazları, alacakları var. Yapacağımız düzenleme ile vatandaşlarımızın yurt dışında bulunan
varlıklarını Türkiye'ye getirmelerini teşvik etmek istiyoruz." diye konuştu.
Bu düzenlemenin daha önce
2008, 2011 ve 2013 yıllarında
olmak üzere 3 defa yapıldığını
anımsatan Ağbal, "Önceki düzenlemeleri de dikkate alarak
yatırımcı güvenini sağlayacak,
daha basit, anlaşılır, yatırımcının Türkiye'ye varlıklarını
getirmesi noktasında kendisini
daha rahat hissedebileceği yeni
bir model getirdik. Daha fazla
kaynağı ülkemize çekmek istiyoruz. İstiyoruz ki Türkiye'ye
daha fazla doğrudan sermaye
yatırımı gelsin." ifadelerini
kullandı.
Bakan Ağbal, Türkiye'de yaşayan, işletmesi, şirketi olan
ama farklı nedenlerle yurt dışında da varlıkları bulunan kişilerin, bu varlıklarını rahatlıkla Türkiye'ye getirip değerlendirmelerini amaçladıklarını
vurguladı.

Bu şekilde, Türkiye'nin ihtiyaç
duyduğu kaynağı vatandaşlarının getireceğini anlatan Ağbal, şunları kaydetti:
"Bugün getirebilirler mi? Getirmek için bazen teşvik edici
düzenlemeler bekleniyor. Parasını getirdiği zaman 'acaba
başıma bir sıkıntı gelir mi'
diye bazen endişe ediliyor.
Halbuki paranızı yurt dışına
getirirsiniz götürürsünüz, bunda bir sorun yok.
Yeni düzenlemede, gerçek kişi
ya da şirketler, yurt dışında
bulunan para, altın, menkul
kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını Türkiye'ye
getirmek istediklerini 31 Aralık 2016'ya kadar Türkiye'deki
bir banka ya da aracı kuruma
bildirecek. Geçen defa vergi
dairesine bildiriyordu, bu defa
doğrudan bankaya bildirimde
bulunacak. Bu tarihe kadar
da parasını getirebilecek. Normalde ağustos ayında bildirimde bulundu, 1 ay içerisinde
getirmesi gerekiyor."
Ağbal, yıl sonuna kadar yurt
dışındaki alacağı ya da taşınmazına ilişkin bildirimde bulunanların, 1 yıllık dönemde
bunun karşılığını Türkiye'ye
getirmesi halinde düzenlemeden yararlanabileceğini belirtti.
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Şirketlerin getirdikleri varlık-

yecek. Sermayenin bir cüz'ü

sıtlama getirmiyoruz. Yurtdı-

larını Türkiye'de defterlerine

olarak orada duracak. Yaptı-

şındaki varlıkları getirip ser-

kaydettireceklerini, kişilerin

ğımız yeni düzenlemede di-

mayelerine eklerlerse de bu-

ise bankaya yatırdıkları para

yoruz ki parayı getirin, işlet-

radan bir vergi avantajı elde

üzerinde istediği gibi tasarrufta

menize kaydedin ama özel bir

edecekler. Belli bir faiz gibi

bulunabileceğini anlatan Ağ-

fon hesabında tutmanıza gerek

buna gider indirimi yapabile-

bal, şöyle konuştu:

yok. Tutmak istiyorsanız tu-

cekler."

"Yaptığımız düzenleme ile di-

tabilirsiniz, sermayeye ekle-

Bakan Ağbal, yurt dışından

yoruz ki yurt dışındaki para-

mek istiyorsanız ekleyebilir-

parasını getirenlerin, bu ne-

nızı, varlığınızı Türkiye'ye ge-

siniz ama önceki düzenleme

denle bir yaptırımla karşılaşıp

tirip şirketinize koyarsanız

gibi vergi almamak için illa

karşılaşmama konusunda te-

herhangi bir vergi almayaca-

sermayeye ekleyin demiyoruz.

reddütler yaşadığına işaret

ğız. Buradan bir vergi çıkma-

Böylelikle vatandaş, Türki-

ederek, "Kişiye sırf getirdiği

yacak. Burada önceki düzen-

ye'ye getirmiş olduğu parayı

bu parayı gerekçe göstererek

lemelerden farklı bir düzen-

şirketinde sermaye hesabına

vergi incelemesi yapmayaca-

leme yapıyoruz. Önceden di-

bağlı olmaksızın değerlendi-

ğız. Vergi kanunları karşısında

yorduk ki para gelecek, deftere

rebilsin, kendini güvende his-

vatandaşımızı koruyoruz. Sa-

kaydedilecek, özel işletme bi-

setsin. İstiyorsa şirketinden o

dece bu para kaynak gösteri-

lanço esasına göre defter tu-

parayı çeksin. Bu parayla ayrı

lerek vergi yazılamayacak an-

tuyorsa özel bir fon hesabı

bir şirket kurabilir, bina ala-

cak kişiler bu paradan bağım-

açılacak, para fon hesabında

bilir, bankada mevduat olarak

sız herhangi bir nedenle her

tutulacak, hiçbir şekilde de

değerlendirebilir. İsterse tekrar

zaman incelemeye alınabilir.

bu para işletmeden çekilme-

yurt dışına da çıkarabilir. Kı-

Sağladığımız bir koruma ve
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güvence de değil. Vatandaşın
hukukunu koruyoruz. Böyle
bir düzenleme yaptıktan sonra
güveni sarsacak hiçbir işe girişmememiz lazım. Bunun hukuki temelini de yaptığımız
yasal düzenleme ile sağlıyoruz." dedi.
Eskiden herkesin yurt dışından
kendi adına parayı ülkeye getirebildiğini anımsatan Ağbal,
yapılacak düzenlemeyle paranın ülkeye başka kişi adına
da getirilebileceğini söyledi.
Ağbal, buradan Veraset ve İntikal Vergisi de istenmeyeceğini bildirdi. Ağbal, kendi adına para getirilen kişinin de
bu para nedeniyle vergi incelemesine tabi tutulmama olanağından yararlanabileceğini
belirtti.

linde iflas erteleme kararı alınabilecek.
Ödenmeyen çeklere ilişkin
olarak para cezası ve ardından
da hapis cezası sistemi tekrar
getirildi.
Bireysel emeklilik maaş olarak
alınabilecek.
Menkul kıymetlerle ilgili olarak, Bakanlar Kurulu’nun yüzde 15 stopajı sıfıra kadar indirme yetkisinin kriterleri içine
“elde tutma süresi” de ekleniyor.
Bu tür firmalar, sermaye piyasalarında yaptıkları işlemleri
için BSMV ödemeyecek. Türkiye’de imal edilen yat ve gemilerin ihracatında harç alınmayacak.
Teşvik belgeli yatırımlar için

Tasarı, yürütme ve yürürlük
dahil 77 maddeden oluşuyor.
Tasarıyla getirilen düzenlemelerden bazıları şöyle:

inşa edilen binalardan 5 yıl

Tasarısıyla, uzun süredir tartışılan iflas erteleme davalarına
da kısıtlama getiriliyor. İflas
erteleme en fazla 2 yol olabilecek. Tasarıya göre, iflas erteleme mali olarak zor duruma
düştüğünü belgeleme halinde
geçerli olacak. Bakanlık ya
da alacaklılardan birinin onayladığı bir plan sunulması ha-

emlak vergisi muafiyeti veri-
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süreyle emlak vergisi alınmayacak. Yatırımlar için tahsis
edilen arazilere belge süresince
lecek. Şirketler binalarına yap-

madan yararlanamayacak, gerekli yükümlülüklerini yerine
getirmesi halinde ise yüzde
20 ceza ödeyecek.
Yatırım teşvik belgeli yatırımlarda tedarikçiler ile yapılan
sözleşmelerden damga vergisi
alınmayacak. İhracat işlemlerinin büyük bir bölümünden
alınan damga vergileri kaldırılacak. Savunma sanayii için
üretilen mallar, uluslararası
ihaleler, Ekonomi Bakanlığı
tarafından belirlenecek yatırım
malları, dahilde işleme izin
belgesi kapsamında yapılan
ithalat, yap-işlet modeliyle yapılan işlerdeki hizmet bedelleri
harç ve damga vergisinden
müstesna tutulacak. Resmi
kurum ve kuruluşların yaptığı
işlemler kapsamındaki, öğrenciler, öğrenci velileri, askerler, bireysel sigortacılık,
gayrimenkul yatırım fonları,
kira sözleşmeleri, damga vergisi dışına çıkarıldı.

eğer açıklama getiremez veya

Yurtdışı fuarlara katılım amacıyla yapılan işlemlerden harç
alınmayacak. Şirket kuruluş
aşamasındaki defter tasdik işlemlerinden harç alınmayacak.
Kurucu imza sirküleri noter
yerine ticaret sicilinde yapılacak.

izahı kabul edilmezse, uzlaş-

Sözleşmelerde eğer bir tutar

tıkları ısı yalıtımı yatırımını
vergiden düşebilecek.
Olası bir vergi kaçakçılığına
dair ön tespit yapılması halinde, ilgili kişi “izaha davet”
edilebilecek. Sözkonusu kişi,
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varsa bu tutardan nispi olarak
ve her bir nüshadan alınan
vergi, tek bir nüshadan alınacak. Üst limitten damga vergisi
alınan bir sözleşmede bedel
artışına ilişkin eklemelerden
damga vergisi alınmayacak.
Yüksek ve orta yüksek teknolojili ürünlerin üretimiyle
ilgili işlemlerde alınan damga
vergisi alınmayacak. Kamu
ihalelerinde, iptal edilen ihale
işlemleri için yatırılan damga
vergisi iade edilecek.
Teşvik belgeli yatırımlarda
gayri maddi haklarla ilgili
satın alma ve kiralamalarda
damga vergisi alınmayacak.
Bu kapsamdaki sabit yatırımların inşası, teknik müşavirlik
sözleşmelerinde damga vergisi
alınmayacak.
Gemi inşa, bakım ve onarım
işlerindeki damga vergisi alınmayacak. Yurtdışında teknoloji edinmeyi sağlayacak şirket
satın alma işlemleri için alınan
hizmetlerden damga ve harç
alınmayacak.
Kira sertifikası çıkarılmasına
konu mal ve diğer değerlerin
devri, kar payı dağıtım işlemleri, yatırım teşvik belgeleri
yatırımlar için üretilecek mallara ilişkin işlemlerde harç
ödemeyecek. Tahkim yargı-

lamasından harç alınmayacak.
Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarındaki teşvikler temel
Ar-Ge kanununa taşınacak.
Ar-Ge harcamalarının tamamı
gider yazılabilecek. Yeterli
kazanç olmadığı durumlarda
indirim sonraki yıllardaki kazançlardan indirilebilecek.

Banka ve katılım bankalarının

Bölgesel yönetim kavramı ilk
kez vergi kanunları içine giriyor. Yabancı şirketler, Türkiye içinde başka ülkeleri de
kapsayacak şekilde bölgesel
yönetim merkezi kurarlarsa
bu bölgesel yönetim merkezi
çalışanların dövizle ödenen
maaşlarında gelir vergisi ödemeyecek. Uluslararası şirketlerin vergi uyum maliyetini
düşürmek amacıyla, başta
transfer fiyatlaması uygulaması olmak üzere OECD direktifleriyle uyumlu vergi düzenlemeleri yapılacak.

tifikasyon ve test hizmetleri,

VUK 153-a madde ve 359.
madde çerçevesinde ceza kesilen mükelleflerin, yatırım
dahil diğer teşvikleri kesilmeyecek. Daha önce bu maddeler kapsamındaki düzenlemelerle ilgili herhangi bir usulsüzlük ve sahte fatura cezası
alanların teşvikleri kesiliyor,
süreç tamamlanıncaya kadar
teşvikli yatırım yapamıyordu.

ve “veri işleme ve analizi”

işlemlerinden doğan kurumlar
vergisi eşitlendi. Patent ve
faydalı modellerden sağlanan
gelirler Bakanlar Kurulu tarafından indirime konu edilebilecek. Yurt dışına verilen
çağrı merkezleri, veri analizi,
veri saklama hizmetleri, serkurumlar vergisi indirimine
konu olacak.
Gelirlerinin yüzde 80’i yurt
dışına verdiği hizmetlerden
oluşan hizmet şirketleri (hizmet sunan şirketler) çalışanlarının gelir vergisini ödemeyecek. Bu tür hizmetler, mimarlık, tasarım, veri saklama,
çağrı merkezi vb. hizmetlerden
oluşuyor. Döviz kazandırıcı
hizmetler bakımından yabancı
şirketlere ve yurt dışına verilen
“ürün testi”, “sertifikasyon”
hizmetleri de yüzde 50 kurumlar vergisi indirimine konu
olacak.
Muhtasar Beyanname ile
SGK’ya verilen bildirimler
birleştirilecek. Bunun için yasal düzenleme yapılacak, altyapı yatırımından sonra tek
beyanname esas olacak.
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Terörün Türkiye’ye zararı büyük
OECD:

OECD tarafından hazırlanan rapor, terörün Türkiye'nin doğu ve
güneydoğusunu ne denli geride bıraktığını ortaya koyuyor.
ECD, Gümüşha-

O

edebiyatının ayrılmaz dekoru,

OECD'nin raporunda Türkiye

ne'nin üye ülkeler

bir dönemler altın arayıcıla-

hakkında, "2008'den bu yana

arasında en fazla

rının hedef noktası tarihi Ka-

istihdam artışı, İsrail, Lük-

göç alan bölgelerden biri ol-

nada’nın Yukon bölgesine

semburg, Meksika ve Türkiye

duğunu bildirdi. Ağrı ise

benzettiler.

hariç tüm OECD ülkeleri için-

OECD'nin yeni yayınlanan

deki en dinamik bölgelerde

"Bir Bakışta Bölgeler 2016"

yavaşladı" denildi.

(Regions at a Glance 2016)

OECD verilerinin örgüte üye

raporu Türkiye'de terörün doğu

ülkeler kent ve bölgeleri bo-

ve güneydoğuyu ne denli ge-

yunca halkın hayat koşulla-

rileştirdiğini ortaya koydu.

rında yüksek eşitsizlikleri açık

bu yana istihdam artışı, İsrail,

Raporda "TL3"ler olarak kod-

biçimde gösterdiği belirtilen

Lüksemburg, Meksika ve Tür-

lanan ve çok gelişmiş metro-

raporda, "Örneğin, İtalya, İs-

kiye hariç tüm OECD ülkeleri

pollerden sonra gelen, ikinci

panya ve Türkiye'de bölgeler

içindeki en dinamik bölgelerde

derecede gelişmiş kentsel ya-

arası işsizlik oranlarındaki

yavaşladı" dedi. Raporda Tür-

pılar olarak adlandırılan böl-

puan farkı yüzde 20, bu Yu-

kiye'nin güneydoğusu western

geler incelendi.

nanistan ve Norveç arasındaki

OECD'de en fazla göç veren
kentlerden oldu. Ekonomik
İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı
(OECD) terörizmin Türkiye'nin doğu ve güneydoğusuna
verdiği zararı ortaya koyan
bir rapor açıkladı, "2008'den
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ulusal işsizlik oranları arasındaki farkla karşılaştırılabilir"
denildi.
İsrail, İspanya, Türkiye ve
ABD'nin bazı bölgelerindeki
hanehalkı gelir eşitsizliklerinin
bu ülkelerin her biri içindeki
gelir eşitsizliklerinden çok
daha yüksek olduğunu belirten
OECD, "İşsizlik oranlarında
en büyük bölgesel eşitsizlikler
Türkiye, İspanya, İtalya ve
Belçika'da bulunuyor" dedi.
OECD'de yerleşim bölgelerinin
büyük bölümünde insanların
en az yüzde 80'i ihtiyaç anında
güvenilecek biri bulunduğunu
belirtiyor. Bunun istisnalarını,
değerin yüzde 73 - yüzde 79
arasında değiştiği Kore ve bazı
bölgelerde yüzde 75 ile bölgesel farklılıkların çok yüksek
olduğu Meksika, Şili, Türkiye
ve Yunanistan oluşturuyor.
30 OECD ülkesinden 22'sinde
ağırlıklı olarak kent bölgelerinde bulunan nüfusun payı
geçen 15 yılda yükseldi, artış
özellikle Estonya, Kanada,
Finland, Japonya, Avusturya,
Türkiye ve İsveç'te oldu (yüzde
2'den fazla.)
Raporun "Bölgelerin istihdamdaki değişikliğe katkıları"
bölümünde, "Ekonomik kriz

tüm OECD ülkeleri içindeki
en dinamik bölgelerde de istihdam yaratılmasını yavaşlattı,
Türkiye, Lüksemburg, İsrail
ve Meksika hariç" denildi.
Raporda Türkiye'nin güneydoğusunu, western edebiyatının ayrılmaz dekoru, bir dönemlerin altın arayıcılarının
odak noktası tarihi Yukon bölgesine (KANADA) benzettiler.
Raporda Türkiye ile ilgili yer
alan bazı değerlendirmeler de
şöyle:

sında yüzde 25 ya da yukarısı
şeklinde ölçülen en büyük
bölgesel eşitsizlikleri sergiledi.
-Bölgeler arasında nüfus hareketliliği: Bölgesel göç, ülkelerin tüm bölgelerini eşit
şekilde etkilemiyor: Bölüm
16 Alberta (Kanada), Gümüşhane (Türkiye) ve Kuzey Ege
(Yunanistan)'nin tümü bölge
nüfusunun yüzde 3.4, yüzde
2.2 ve yüzde 1.6'sına karşılık
gelen en yüksek pozitif göç

"-Bölgesel uzmanlaşma ve verimlilikte artış: Türkiye'deki
Trakya ve Çek Cumhuriyeti'ndeki Orta Moravya'da olduğu gibi Macaristan'daki Merkezi Tuna geçişi istihdamın
yüzde 35'inden fazlasını kapsayan sektörlerde yüksek uzmanlaşmaya sahip.
-Yüksek becerili işçiler açısından bölgesel farklılıklar:
OECD bünyesinde üniversite
diplomalı emek gücünün istihdamdaki oranı İtalya'da ölçülen yüzde 18'den, İsrail'deki
yüzde 45'e kadar değişiyordu.
Aynı zamanda aynı ülkedeki
bölgeler arasında da büyük
eşitsizlikler izlenebildi. ABD,
Avustralya, İspanya, Türkiye,
Çek Cumhuriyeti ve Japonya;
en üst ve alttaki bölgeler ara-

oranlarına sahip TL3 bölgeleri
oldu. Ağrı (Türkiye), Kuzey
Toprakları-Taşrası (Avustralya)
ve Bölge 5 Kuzey Batı Toprakları (Kanada) ise en yüksek
negatif net göç oranlarına sahip TL3 bölgeleri arasındaydı.
-Sağlığa bölgesel erişim: 10
bin yerleşimciye düşen hastane
yatağı sayısında en önemli
bölgesel farklılıklar Japonya,
Polonya ve Almanya'da görülüyor. 2013'te hastane yataklarının her 10 bin kişi için
20'nin altında bulunduğu Nuevo Leon (Meksika), Tarapaka
(Şili), Yukon (Kanada) ve Güneydoğu Anadolu-Doğu (Türkiye)'da hastane yatakları çok
düşük düzeylerde bulunuyor."
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2,3 milyon kişi kredi kullandı

İlkçeyrekte

T

Bu yılın ilk çeyreğinde 2 milyon 331 bin 195 kişi, 38 milyar lira tutarında
tüketici kredisi ve konut kredisi kullandı. Tüketici kredisi ve konut kredisi
kullanan toplam kişi sayısı 20 milyon 40 bine ulaştı.

ürkiye Bankalar Bir-

Böylece, tüketici kredisi ve

Ocak-Mart 2016 dönem sonu

liği (TBB) verilerine

konut kredisi kullanan toplam

itibarıyla tüketici kredileri ve

göre, bu yılın ilk çey-

kişi sayısı 20 milyon 40 bine,

konut kredileri bakiyesi 290

reğinde 2 milyon 331 bin 195

kredi miktarı ise 290 milyar

milyar TL, kredi kullanan top-

kişi toplam 38 milyar lira tu-

TL’ye ulaştı.

lam kişi sayısı ise 20 milyon

tarında tüketici ve konut kre-

Kredi kullanan kişi sayısı 2015

40 bin oldu. Toplam kişi sayısı

disi kullandı.

yılı aynı dönemine göre yüzde

geçen yılın aynı dönemine

TBB, Mart 2016 dönemi tü-

16 azalırken, bir önceki üç

göre yüzde 13, bir önceki üç

ketici ve konut kredisi ista-

aylık döneme göre ise yüzde

aylık döneme göre yüzde 2

tistiklerini yayımladı. Buna

1 arttı. Aynı dönemde kul-

arttı. Tüketici kredisi ve konut

göre, Ocak-Mart 2016 döne-

landırılan kredi miktarı ise

kredileri bakiyesi ise bir önceki

minde 2 milyon 331 bin 195

bir önceki yılın aynı dönemine

yılın aynı dönemine göre yüz-

kişiye, 38 milyar TL tutarında

göre yüzde 16 gerilerken, bir

de 7, Ekim-Aralık 2015'e göre

tüketici kredisi ve konut kre-

önceki üç aylık döneme göre

yüzde 2 büyüdü.

disi kullandırıldı.

yüzde 7 büyüdü.

Söz konusu dönemde tüketici
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kredileri ve konut kredilerinin

azalırken, konut kredileri yüz-

en fazla tercih edilen vade di-

mal ve hizmet gruplarına göre

de 12, ihtiyaç kredileri yüzde

limi 25-36 ay oldu. Bunu 73

dağılımında ihtiyaç kredileri

3 arttı.

ay üzeri ile 49-72 ay vade di-

yüzde 68 ile en büyük paya

Bu yılın Ocak-Mart dönemi

sahip oldu. Bunu sırasıyla

içinde kullananlar bazında or-

Bu yılın Ocak-Mart dönemi

yüzde 30 ve yüzde 3 pay oran-

talama tüketici kredisi ve konut

itibarıyla yaklaşık 10 milyar

ları ile konut ve taşıt kredileri

kredisi miktarı 16,3 bin TL

572 bin TL olan takipteki kre-

izledi.

oldu. Bu büyüklük konut kre-

diler (idari+kanuni), tüketici

Aynı dönemde 2 milyon 206

dilerinde 114,5 bin TL ve taşıt

kredileri ve konut kredileri

bin kişi yaklaşık 26 milyar

kredilerinde 39,2 bin TL dü-

toplamının yüzde 3,6'sını oluş-

TL tutarında ihtiyaç kredisi,

zeyinde gerçekleşti.

98 bin kişi 11,2 milyar TL

Söz konusu dönem sonundaki

tutarında konut kredisi ve 25

bakiye verilerine göre ortalama

bin 648 kişi 1 milyar TL tu-

tüketici kredisi ve konut kredisi

tarında taşıt kredisi kullandı.

miktarı 14,5 bin lira olurken,

Ocak-Mart 2015 dönemine

bu miktar konut kredilerinde

göre konut kredileri yüzde 10,

69,2 bin TL ve taşıt kredile-

taşıt kredileri yüzde 51, ihtiyaç

rinde 22,5 bin TL seviyesinde

kredileri ise yüzde 7 azaldı.

oldu.

Bakiye açısından bir önceki

Ocak-Mart 2016 dönemi için-

92,7’sini ihtiyaç kredileri ve

yılın aynı üç aylık dönemine

de kullandırılan tüketici kre-

yüzde 0,6’sını diğer krediler

göre taşıt kredileri yüzde 2

dileri ve konut kredilerinde

oluşturdu.

limleri izledi.

turdu.
Aynı dönemde kullandırılan
tüketici kredileri ve konut kredilerinden kanuni takibe alınan
kredi miktarı, bir önceki yılın
aynı dönemine göre yüzde 60
artarak 1 milyar 182 milyon
TL oldu. Söz konusu kredilerin
yaklaşık yüzde 2'sini taşıt,
yüzde 4,7'sini konut, yüzde
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yüzde 57'ye düştü
Oteldolulukoranı

T

Türkiye'de mayıs ayında otel doluluk oranları 2015'in aynı dönemine göre
yüzde 19,1'lik düşüşle yüzde 56,5 oldu. İstanbul ve Antalya'da otel doluluk
oranlarında düşüş sürerken, gelirlerdeki kayıplar yüzde 40'lara yaklaştı.

ürkiye'de mayıs ayı
otel doluluk oranları
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,1 düşerek yüzde 56,5'e geriledi.
Söz konusu oran 2016 Mayıs'ta yüzde 69,9 olmuştu.
Türkiye Otelciler Birliğinin
(TÜROB) veri ve analiz şirketi
STR Global'e otel doluluk
oranlarına ilişkin hazırlattığı
"Mayıs 2016 Ülke Performans
Raporu"na göre, Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında, mayıs
ayı içerisinde, yüzde 20,8 düşüş yaşayan Belçika'dan sonra
16

en yüksek düşüş oranını yaşayan ikinci ülke oldu.

Bu rakam geçen yılın aynı
ayında 111,5 avro olmuştu.

İlk 5 ay baz alındığında ise
Türkiye, doluluk oranlarındaki
yüzde 16,2'lik düşüşle bu alanda Avrupa ülkeleri arasında
başı çekti. Ocak-Mayıs 2016
döneminde Türkiye otellerinde
doluluk oranı yüzde 51,7 olurken geçen yılın ilk 5 ayında
bu oran 61,7 olarak gerçekleşmişti.

Turizmin iddialı şehirlerinde
doluluk oranlarındaki düşüş
sürdü. İstanbul'da mayıs ayında
doluluk oranı 2015'in aynı döneminde göre yüzde 26,1 düşerek, yüzde 55,4'ya geriledi.
Geçen yılın aynı ayında bu
oran 74,9 olarak gerçekleşmişti.

Türkiye otellerindeki ortalama
fiyat ise mayıs ayında geçen
yılın aynı ayına göre yüzde
33 gerileyerek, 83,2 avro oldu.

İstanbul'da ortalama günlük
satılan oda bedeli mayısta yüzde 24,4 inerek 105,1 avro
oldu. Toplam oda sayısı üzerinden oda başı elde edilen
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gelirlerde ise geçen yıla oranla
yüzde 44,1'lik düşüş yaşandı
ve 58,2 avro olarak ölçüldü.
Ocak-mayıs döneminde ise
geçen yıl yüzde 66,5 olan otel
doluluk oranı bu yıl yüzde
51'e düştü. İstanbul, ilk 5 ayda
tüm Avrupa destinasyonlarında, bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 28,8 düşen
Brüksel'den sonra en büyük
düşüşü yaşayan ikinci destinasyon oldu.
Antalya'da mayısta otel dolulukları bir önceki yılın aynı
dönemine kıyasla yüzde 9,4
düşerek, yüzde 57,8 oldu. Ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 31,9'luk düşüşle
66,4 avroya geriledi.
Yılın ilk 5 ayında Antalya'da
doluluk oranı yüzde 49,3 oldu.
Bu oran geçen yılın ilk 5 ayında yüzde 50,7 idi. Bu dönemde
Antalya'da oda başı elde edilen
gelir 36,1 avrodan 29,8 avroya
geriledi.

Ankara'da mayısta otel dolulukları bir önceki yılın aynı
dönemine kıyasla yüzde 4,9
düşerek, 63,5 olarak gerçekleşti. Başkentte ortalama günlük satılan oda bedeli 72,5
avro olarak, 2015'e göre yüzde
12,9 düştü.
Bu şehirde Ocak–Mayıs 2016
döneminde ise doluluk oranı
yüzde 57,9 oldu. İlk 5 ayda
ortalama günlük satılan oda
bedeli de 82,3 avrodan 79 avroya indi.
Konuyla ilgili değerlendirme
yapan TÜROB Başkanı Timur
Bayındır, mayıs ayı itibarıyla
yüksek sezonun başlaması sonucu yaşanan kayıpların çok
daha net bir şekilde rakamlara
yansıdığını belirterek, "Doluluk oranlarımızdaki düşüş çift
haneyi korurken, gelirlerdeki
kaybın yüzde 30'u aşması kritik bir sınırı işaret ediyor."
yorumunda bulundu.
Özellikle İstanbul için haziran

ayının da farklı olmayacağını
bildiren Bayındır, şu ifadeleri
kullandı:
"İyileşme beklerken, tam olaylar unutulacakken yeni bir
olay oluyor ve biz başladığımız
noktaya dönüyoruz. Zaten
mevcut rezervasyonlar düşüş
göstermekteydi. Son olarak
Vezneciler saldırısının devamında Türkiye'ye gelmeyi
planlayanlar bu planlarından
vazgeçti. Türkiye'nin güvenli
olduğu algısını oluşturmadıkça, fiyatları ne kadar düşürürseniz düşürün turist artışı
olması çok zor. İstanbul’da
son saldırının gerçekleştiği 6
Haziran tarihinde geleceğe
dönük rezervasyon alamadık.
Bırakın yabancıları, yerli turistten bile talep gelmedi. En
kötüsü de şu aşamada yapacak
bir şeyin olmaması, iptallerin
yerini alacak, telafi edecek
bir durumun bulunmamasıdır."
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Türkiye’de tarımsal ürünlerin

fiyatı yüksek
OECD tarım raporu yayımlandı. Türkiye son on yılda tarım sektörünün
yasal ve kurumsal çerçevesinin güçlendirmesine yönelik olağanüstü
ilerleme gerçekleştirmesine karşın, Türkiye'de tarım ürünlerinin içerideki
fiyatları dünya ortalamasından yüzde 20 fazla.

E

konomik İşbirliği ve

kiye'de tarım ürünlerinin iç

ilerleme gerçekleştirdi" denil-

Kalkınma Örgütü

fiyatlarının dünya ortalama-

di.

(OECD)'ne

sından yüzde 20 fazla oldu-

göre

Türkiye "tarıma tahmini desteğin GSYH'dan aldığı pay"

ğunu kaydetti.

1986-88'den bu yana piyasaya
geçişin iyileştirilmesini he-

OECD Tarımsal Politika Göz-

defleyen tarım politikası ça-

lem ve Değerlendirme Raporu

balarının farklılıklar göster-

2016 (Agricultural Policy Mo-

diğini kaydeden OECD "Yük-

larının piyasayı bozucu etkisini

nitoring and Evaluation 2016)

sek enflasyon ve oynak döviz

inceleyen OECD, Türkiye'de

yayımlandı. Raporun "Değer-

kurları makroekonomik bağ-

tarımın GSYH'dan aldığı tah-

lendirme ve tavsiyeler" bölü-

lamında gerçekleştirilen po-

mini yüzde 2.1 düzeyindeki

münde, "Türkiye son on yılda

litika düzenlemelerinde geçici

desteğin üye ülkeler ortala-

tarım sektörünün yasal ve ku-

değişiklikler olmuştu. Brüt

masından yüksek olduğunu

rumsal çerçevesinin güçlen-

çiftlik gelirlerinde üretici des-

bildirdi. Kuruluş ayrıca Tür-

dirmesine yönelik olağanüstü

teğinin payı 2013-15 arasında

itibarıyla Endonezya ve
Çin'den sonra üçüncü sırada
geliyor. Tarım sübvansiyon-
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yüzde 20 olarak ve 1986-88

karşın, tarıma desteğin düzeyi

sek olmasına alışılmış bulu-

düzeyiyle aynı kalmıştı ve bu

yıldan yıla farklılıklar göster-

nulan kimi ülkeler yükü önem-

OECD ortalamasından biraz

miş ve OECD alanı ortala-

li ölçüde düşürdü, bu ülkeler

daha yüksekti" dedi.

masının üzerinde kalmıştır.

arasında Kore, Türkiye, İsviçre

Tarımsal desteğin piyasada en

ve Meksika var. Hala tarıma

fazla bozucu etki gösteren

toplam tahmini destek 2013-

türü Piyasa Fiyat Desteği ola-

15 döneminde, Türkiye, Kore,

rak yaygınlaşmış ve üretici

İzlanda, Japonya ve İsviçre'de

desteğinin dörtte üçünü oluş-

GSYH'ların yüzde 1'ini aşmış

turmuştur. Tarıma toplam tah-

durumda. Bu ülkelerde, Tür-

mini destek son yıllarda

kiye hariç olmak üzere tarım

GSYH'nın yüzde 2'si düze-

GSYH'nın küçük bir parçasına

yinde. Tarıma çıktı ve girdi

katkıda bulunuyor.

OECD çoğu önemli piyasa
bozucu tedbirlerden kaynaklanan üretici desteğinin tarımsal verimlilikte sürdürülebilir
iyileştirmeler yapılmasını engellediğini bildirdi, piyasada
en fazla bozucu etkiye sahip
desteklerin azaltılması için ek
çabalar gerektiğini kaydetti.

kullanımı temelli ödemeler en

Büyük devlet işletmelerinin

önemli destek unsurunu oluş-

rekabetçi piyasa koşulları al-

turuyor.

tında işleyebilecek ekonomik
açıdan yaşayabilir varlıklar
haline dönüştürülmesi için
daha fazla çaba gösterilmesini
isteyen OECD, tarımda bilgi
ve inovasyonun toplam destekten aldığı küçük payın artırılmasını talep etti.

landa, Endonezya, İsrail, Japonya, Kazakistan, Kore, Nor-

-Fiyat eşitsizliklerinin düzeyi

veç, Rusya Federasyonu ve

sadece küçük bir miktar azal-

İsviçre piyasa fiyatı desteği

tıldı: iç fiyatlar dünya fiyatla-

sağlıyor."

rının yüzde 20 üzerinde kaldı.
2009'dan itibaren hammadde
çıktısı bazlı ödemeler artmışken, ayrı doğrudan ödemeler
kaldırıldı. Türkiye'de çiftliklere

Raporda, tarıma tahmini des-

doğrudan ödemenin ana ens-

teğin GSYH'larda aldığı pay

trümanı, kısa vadeli yurtiçi

itibarıyla Endonezya'nın yüzde

arzdaki ürünler için sağlanan

4 ile birinci, Çin'in yüzde 3.1

prim ödemeleri.

ile ikinci, Türkiye'nin yüzde

-Türkiye, Çin, Kolombiya, İz-

2013-15 döneminde ülkelerin
tarıma toplam tahmini desteklerinin GSYH'ya oranları
itibarıyla, Endonezya yüzde
4 ile ilk sırada bulunuyor. Çin
tarımına GSYH'sının yüzde
3.1'i, Türkiye yüzde 2.1'i destek veriyor. Ülkelerin destek
sırası şöyle devam ediyor:

-OECD toplamında tarıma

Kore, Kolombiya, Kazakistan,

toplam tahmini destek 1995-

İsviçre, İzlanda, Japonya, Rus-

1997 arasında GSYH'nın yüz-

ya, Norveç, Meksika, ABD,

de 1.5'inden, 2013-15 döne-

Vietnam, Kanada, Brezilya,

minde yüzde 0.7'ye düştü.

İsrail, Şili, Yeni Zelanda, Gü-

"-1990'ların sonundan bu yana

Toplam tarımsal desteğin gö-

ney Afrika, Avustralya, Uk-

yapılan bir dizi iddialı reforma

reli maliyetinin özellikle yük-

rayna.

2.1 ile üçüncü olarak gösterildiği bir tablo da yer aldı.
Türkiye hakkında şöyle denildi:
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büyüme tahminini düşürdü

IMFABD’nin

IMF, ABD'nin 2016 büyüme tahminini 0,2 puan azaltarak yüzde 2,2'ye indirdi. 2017 beklentisini ise yüzde 2,5'te sabit bıraktı. IMF, ileriye dönük olarak doların güçlenmesinin büyüme için risk teşkil ettiğini duyurdu.

U

Para

Geçen sene 2,4 milyon kişiye

Yüzde 10-20 arasında aşırı

(IMF),

istihdam yaratılmasının işsiz-

değerlenen doların büyümeyi

ABD’nin bu yıla

liği yüzde 4,7’ye gerilettiği

tehdit edebileceği savunulan

ilişkin büyüme beklentisini

aktarılan raporda, buna karşın

raporda, "İleriye dönük olarak

yüzde 2,4'ten yüzde 2,2'ye

son tarım dışı istihdam veri-

ABD doları büyüme için risk

sinin, ekonominin ivme kay-

teşkil ediyor." uyarısına yer

bettiği endişelerini artırdığına

verildi.

işaret edildi.

Raporda, petrol fiyatlarındaki

Raporda, ülkenin bu yıla iliş-

düşüş "yukarı yönlü risk" şek-

lara direnç gösteren ülke eko-

kin büyüme tahmini 0,2 puan

linde nitelendirilerek, şunlar

nomisinin son birkaç çeyrekte

azaltılarak yüzde 2,2'ye indi-

kaydedildi:

yavaşlamasına karşın genel

rilirken, gelecek senenin bü-

"Petrol harici sektörlerdeki

olarak iyi durumda olduğu

yüme beklentisi yüzde 2,5'te

yatırımların azalması iyi an-

belirtildi.

sabit bırakıldı.

laşılmış değil ve gelecek çey-

luslararası
Fonu

çekti. IMF, ABD ekonomisine
ilişkin değerlendirmeleri içeren 4. Madde Konsültasyon
Raporu'nu yayımladı.
Raporda, küresel dalgalanma-
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reklerde büyümeyi baskılaya-

ortaya çıkarsa bunun küresel

kirlikle daha cömert gelir ver-

bilir. Küresel büyümeye yö-

ekonomiye ciddi olumsuz et-

gisi kredisi ve daha yüksek

nelik aşağı yönlü riskler yeni

kileri olur." ifadeleri kullanıl-

federal asgari ücret gibi poli-

bir dalgalanma yaratabilir.

dı.

tikalarla mücadele tavsiyesinde

ABD Merkez Bankasının

bulunuldu.

(Fed) verilere bağlı para po-

ABD’de federal borcun 2022

litikasının sürmesi gerektiği

itibarıyla Gayri Safi Yurtiçi

vurgulanan raporda, bununla

Hasılanın (GSYH) yüzde

birlikte, ülkede giderek artan

80’ine ulaşabileceği belirtilen

gelir dağılımı eşitsizliği ve fa-

raporda, mali ve parasal poli-

kirliğin "endişe verici" olduğu

tikaların demografik şartlara

dile getirildi.

göre ayarlanmasının yanı sıra

Raporda, "Son verilere göre,

vergi sistemine ilişkin reform-

her 7 Amerikalıdan 1’i fakirlik

lara öncelik verilmesi gerektiği

sınırında yaşıyor, bu oran her

ifade edildi.

5 çocuktan 1’i ve her 3 ka-

Raporda, ABD’de şirketlerin

dından 1’ine yükseliyor. Fa-

gerçek sahiplerine yönelik ka-

tışlarını gerektirebileceği ön-

kirlik sınırında yaşayanların

yıtların daha şeffaflaştırılması

görüsünde

yüzde 40’ı çalışıyor." tespit-

için yapısal, homojen ve kap-

"ABD’de daha yavaş büyüme

lerine yer verildi.

samlı bir çözüme ihtiyaç ol-

ve daha yüksek faiz oranları

Raporda ABD’ye, artan fa-

duğu görüşü de paylaşıldı.

Ölçmesi daha zor bir diğer
risk ise son dönemde zayıflayan faaliyetlerin daha düşük
potansiyel büyüme oranını ve
daha küçük üretim açığını
yansıtma ihtimali. Eğer bu
doğruysa ABD ekonomisi giderek daha yüksek kapasite
sınırlamalarıyla karşılaşabilir."
Raporda, olası kapasite kısıtlamalarının, yakın vadede enflasyon baskılarını artırabileceği ve daha "iddialı" faiz arbulunularak,
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Dünya Ekonomisi

İngiltere depremi
Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma kararı alan İngiltere küresel ekonomide
önemli belirsizlikler ve sarsıntılara neden oldu. AB'den ayrılmasının İngiltere'nin ekonomik büyümesini keskin şekilde yavaşlatacağı, kamu finansmanını ve siyasal sürekliliği olumsuz etkileyeceği bekleniyor.
irleşik Krallığın Av-

B

nın İngiltere'nin ekonomik bü-

muhtemel kıldı." ifadelerine

rupa Birliği’nden

yümesini keskin şekilde ya-

yer verildi.

(AB) ayrılma kararı

vaşlatacağı, kamu finansma-

hem İngiltere ekonomisini

nını ve siyasal sürekliliği olum-

hem de küresel ekonomiyi

suz etkileyeceği belirtildi.

sarsıntıya uğrattı. Uluslararası
kredi derecelendirme kuruluşu
Fitch Ratings, Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı alan
İngiltere'nin kredi notunu
"AA+"dan "AA"ya düşürdü,
not görünümünü "negatif"e
çekti.

İngiltere'nin bu yılki büyüme
beklentisinin Brexit'in yarattığı
belirsizlik gerekçe gösterilerek

Referandumun ülkede yarattığı

yüzde 1,9'dan yüzde 1,6'ya in-

karışıklık ve Başbakan David

dirildiği belirtilen açıklamada,

Cameron'ın görevini ekimde

gelecek iki yıla yönelik bü-

bırakacağını bildirmesinin, belirsizliği artıran faktörler olarak
sıralandığı açıklamada, "İskoçya'da oy kullananların ço-

yüme tahminlerinin de yüzde
2,0'den yüzde 0,9'a çekildiği
kaydedildi.

ğunun AB'de kalmayı seçmiş

Fitch'in açıklamasında, şu ifa-

Fitch Ratings'ten not indiri-

olması, kısa ve orta vadede

delere yer verildi: "Ayrıca,

mine ilişkin yapılan yazılı

İskoç bağımsızlığının ikinci

orta vadeli büyüme beklentileri

açıklamada, AB'den ayrılma-

kez referanduma götürülmesini

AB'ye ihracatın daha elverişsiz
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şartlara tabi olması, daha az

"durağandan" "negatife" dü-

sağlayamaması halinde ülke-

göç ve düşük doğrudan ya-

şürdüğünü açıklamıştı.

nin ekonomik büyümesinin

bancı yatırımlar nedeniyle
daha zayıf olacaktır. Sterlinin
değerindeki adaptasyon ve iş

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada,

dikkati çeker şekilde daha zayıf olacağı belirtildi.

İngiltere'de yapılan referan-

ABD’de ikinci el konut satış-

dumda Avrupa Birliği'nden

ları mayısta yüzde 1,8 artarak

(AB) ayrılma yönünde karar

son 9 yılın en yüksek seviye-

Buna ilave olarak, İngiltere'nin

çıkmasının ardından, ülkenin

sine ulaştı. National Associa-

bütçe açığının gelecek 3 yıl

"durağan" seviyede olan kredi

tion of Realtors'ın (NAR) açık-

içinde gayri safi yurtiçi hası-

notu görünümünün "negatif"e

lanan raporuna göre, ikinci el

lanın yüzde 3,6'sına yüksele-

çekildiği belirtildi.

konut satışları mayısta önceki

ortamındaki değişimler de büyümeyi etkileyebilir."

ceği tahmininde bulunulan
açıklamada, söz konusu oranın, AB'de kalınması durumunda yüzde 2,8 seviyesinde
kalmasının beklendiği ifade
edildi.

Öte yandan, İngiltere'nin "Aa1"
olan ülke kredi notunun ise
teyit edildiği kaydedildi. Açıklamada, İngiltere'de referandum sonucunun belirsizlik sürecinin uzamasına yol açacağı,

aya oranla yüzde 1,8 yükselerek 5 milyon 530 bin adet
oldu. Şubat 2007'den bu yana
en yüksek seviyesini kaydeden
ikinci el konut satışlarının 5
milyon 550 bini bulması bekleniyordu.

Standard & Poor’s (S&P) da

ülkenin orta vadeli büyüme

İngiltere’nin “AAA” seviye-

görünümüne ise "negatif" yön-

Nisan ayı ikinci el konut sa-

sindeki kredi notunu iki ka-

de etki edeceği vurgulandı.

tışları ise 5 milyon 450 binden

deme

birden

düşürerek

“AA”ya çektiğini bildirdi.

Moody's'in açıklamasında, "İngiltere'nin AB ile ticaret an-

5 milyon 430 bine revize edildi. İkinci el konut satışları,
mart ayında ise yüzde 5,7 artış

Kuruluşun açıklamasında ül-

laşmasının şartlarını müzakere

kenin kredi notunun, 23 Ha-

edeceği birkaç yıllık dönemde,

ziran'da yapılan referandumdan

Moody's ülkede belirsizliğin

NAR'ın ikinci el konut satış-

Brexit kararının çıkmasıyla

artmasını, güvenin azalmasını,

larına ilişkin raporunda, satış

artan belirsizlik ortamı nede-

harcamaların ve yatırımların

fiyatlarının mayısta geçen yılın

niyle indirildiği ve ülkenin

yavaşlamasını ve bunun bir

aynı dönemine göre yüzde 4,7

not görünümünün “negatifte”

sonucu olarak da büyümenin

yükselerek 239 bin 700 dolara

bırakıldığı kaydedilmişti.

zayıflamasını beklemektedir."

çıktığı belirtildi. ABD'de ikinci

ifadelerine yer verildi.

el konut fiyatları, böylece yıllık

Bir diğer uluslararası kredi
derecelendirme kuruluşu Mo-

Açıklamada ayrıca, İngilte-

ody's, 24 Haziran'da İngilte-

re'nin uzun vadede AB ile is-

re'nin kredi notu görünümünü

tenilen şartlarda bir anlaşma

göstermişti.

bazdaki yükselişini 51. aya
taşıdı.
Raporda görüşlerine yer veri23
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len NAR Başekonomisti Law-

tihdam verisinin 38 binle son

(AB) mayısta 16 ülkede ne-

rence Yun, ikinci el konut sa-

6 yılın en düşük seviyesine

gatif yıllık enflasyon yaşanır-

tışlarının son 3 aydır artışını

gerilemesi bu yönde endişelere

ken en düşük yıllık enflasyon

sürdürdüğünü vurgulayarak,

neden olmuştu.

eksi 3’le Romanya’da belir-

"Bu bahar döneminde çok düşük olan konut kredisi oranları
satışları teşvik etti." değerlendirmesinde bulundu.

Avro Bölgesinde mayıs ayında
yıllık enflasyon, beklentiler
doğrultusunda eksi 0,1 seviyesinde gerçekleşti.Avrupa

ABD'de işsizlik maaşına ilk

İstatistik Ofisinin (Eurostat)

kez geçen hafta başvuranların

açıkladığı nihai verilere göre,

sayısı 259 binle beklentinin

19 üyeli Avro Bölgesinde yıllık

altında gerçekleşti.

enflasyon nisan ayında eksi

ABD Çalışma Bakanlığının
verilerine göre, 18 Haziran ile
sona eren haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, önceki haftaya
kıyasla 18 bin kişi azalarak
259 bin oldu. Başvurulara yönelik piyasa beklentisi 270
bin düzeyindeydi.

0,2 iken mayıs ayında eksi
0,1 olarak ölçüldü. Böylece
nihai veriler 31 Mayıs'ta açıklanan mayıs ayı öncü yıllık
enflasyon verisini doğruladı.
Tek Para Birliğinde mayıs
ayında nihai çekirdek enflasyon ise yıllık yüzde 0,8 artış
kaydetti. Avro Bölgesi enflasyonunun ana bileşenlerine ba-

lendi. Bunu eksi 2,5 ile Bulgaristan izledi. AB’de bu dönemde en yüksek yıllık enflasyona sahip ülkeler yüzde
1,6 ile Belçika, yüzde 1’le
Malta ve yüzde 0,8’le İsveç
olarak kaydedildi. Bir önceki
ayla kıyaslandığında AB’de
mayıs ayında yıllık enflasyon
9 ülkede azalırken, 11 ülkede
arttı, 8 ülkede değişmedi. Öte
yandan enflasyon rakamları,
Avrupa Merkez Bankasının
(ECB) fiyat istikrarını sağlamak için aldığı radikal tedbirlere karşın yüzde 2'ye yakın
enflasyon hedefinin oldukça
altında gerçekleşti.

Açıklama metninde, işsizlik

kıldığında, mayısta yıllık en-

Uluslararası kredi derecelen-

maaşı başvurularının son 68

flasyona en fazla artış etkisi

dirme kuruluşu Fitch Ratings,

haftadır 300 bin seviyesinin

restoran ile kafelerden, kira-

Brezilya bankalarının alacak-

altında seyrederek, 1973'ten

lardan ve tütün ürünlerinden

larının artma riskiyle karşı

bu yana en uzun seriyi yaka-

geldi. Taşıt yakıtları ise bu

karşıya olduğu uyarısında bu-

ladığı kaydedildi.

dönemde yıllık enflasyona en

lundu.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularında sert bir yükseliş
olmamasını, iş gücü piyasa-

fazla olumsuz etkiyi yaptı.
Bunu ısınmada kullanılan yakıt
ve gaz takip etti.

Fitch Ratings'den yapılan açıklamada, Brezilya'nın farklı
eyaletlerindeki yerel yönetim-

sında büyük bir ivme kaybı

28 üyeli Avrupa Birliğinde

lerin kamu sektöründe çalışan

olmadığı şeklinde değerlen-

(AB) de yıllık enflasyon ma-

kişilerin maaşlarını, emeklilik

diriyor. Bu ayın başında açık-

yısta yüzde eksi 0,1 olarak

ikramiyelerini ve sosyal yar-

lanan mayıs ayı tarım dışı is-

ölçüldü. Avrupa Birliğinde

dım fonlarını yatırmakta ge-
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cikmesi nedeniyle bankaların

enflasyon, işsizlik ve borçlan-

xit'in uluslararası finans pi-

kamu çalışanlarına verdiği

manın altında ezilmeye devam

yasalarında ciddi etkilere yol

borçları geri almakta zorla-

ettiği vurgulandı.

açtığını belirterek, "Dünya

Fitch Ratings, mayıs ayında,

ekonomisinde belirsizliklerin

Açıklamada, kamu istihdamı-

Brezilya'nın kredi notunu "BB

ortaya çıkmaya başladığını

nın güvenilirliği nedeniyle

artı"dan "BB"ye indirmiş, not

görüyoruz." dedi.

Brezilya bankalarının kamu

görünümünü ''negatif'' olarak

Bu etkiler altında zorlukların

çalışanlarına borç verme uy-

belirlemişti.

üstesinden gelmek ve ekono-

Mayıs ayında Brezilya'nın no-

mide istikrarlı bir uluslararası

tuna ilişkin açıklamada, ülke

ortam oluşturmak zorunda ol-

ekonomisinin tahmin edilen-

duklarını belirten Li, "İstikrarlı

den daha büyük bir daralma

bir Avrupa Birliği (AB) ve is-

içinde olduğunu ifade edilmiş,

tikrarlı bir İngiltere görmek

hükümetin, kamu finansmanı

istiyoruz." vurgusu yaptı.

nacağı bildirildi.

gulamasının düşük riskli ve
yaygın bir uygulama olduğu
kaydedildi ancak yerel yönetimlerin kamu çalışanlarına
yaptıkları ödemelerdeki aksamalar nedeniyle bankalara
ödenmesi gereken gecikmiş
borçların yükselmesi tehdidine
dikkat çekildi. Açıklamada,
bankaların en geç 15 gün içinde ödenmemiş borçları Brezilyalı regülatörlere bildirmesi

görünümünü istikrara kavuşturamadığı ve yüksek siyasi
belirsizliğin yurt içinde güveni
temelden sarstığı bildirilmişti.

Çin'deki şirketlere çok kapsamlı vergi indirimi uygulanacağını ifade eden Li ayrıca,
finansal raporların ilerletilmesi,
reel ekonomik kalkınmanın

Çin Başbakanı Li Kıçiang, İn-

desteklenmesi, devlet şirket-

giltere'nin Brexit kararının ar-

lerinde reform, özel şirketlerin

dından global ekonomide is-

pazara girişinde kolaylıkların

tikrar çağrısı yaptı.

artırılmasının yanı sıra özel

terdiğine işaret edilerek, bu

Dünya Ekonomik Forumunun

şirketlerin gelişmesi yolundaki

durumun bu yıl devam ede-

(WEF) düzenlediği Yaz Da-

engellerin kaldırılması yönün-

ceğinin tahmin edildiği ve ül-

vosu açılış oturumunda ko-

de adımların artırılacağı sözü

kede gelir seviyesinin artan

nuşan Çin Başbakanı Li, Bre-

verdi.

gerektiği ifade edildi.
Açıklamada, Brezilya'nın tüketici kredilerinin 2016'da son
dört yılda ilk defa artış gös-

25

Yİ-ÜFE: 1.48 TÜFE: 0.58
BİLANÇO

Haziran ay›nda Yurtiçi Üretici Fiyatlar› Endeksinde bir
önceki aya göre yüzde 1.48, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 2.77, bir önceki y›l›n ayn› ay›na göre yüzde 3.25 ve oniki ayl›k ortalamalara göre yüzde 5.19 art›ﬂ
gerçekleﬂti. Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya
göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe
yüzde 2.43 artış, imalat sanayi sektöründe yüzde 1.87
artış, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 3.25 düşüş ve su
sektöründe yüzde 0.49 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2016 yılı Haziran ayında
en yüksek aylık artış ara mallarında ve en yüksek yıllık
artış dayanıklı tüketim mallarında gerçekleşti.

Haziran ay›nda Tüketici Fiyatlar› Genel Endeksi bir önceki aya göre yüzde 0.58, bir önceki y›l›n Aral›k ay›na
göre yüzde 3.15, bir önceki y›l›n ayn› ay›na göre yüzde
6.58 ve oniki ayl›k ortalamalara göre yüzde 7.71 art›ﬂ
gerçekleﬂti. Aylık en yüksek artış 8.04 ile giyim ve ayakkabı grubunda, düşüş ise 1.64 ile gıda ve alkolsüz içecekler de yaşandı. Yıllık en yüksek artış ise yüzde 12.79
ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Endeksteki 417 maddeden; 67 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 247 maddenin ortalama
fiyatlarında artış, 103 maddenin ortalama fiyatlarında ise
düşüş gerçekleşti.

HAZİRAN 2016 HAZİRAN 2015
(2003=100)
(2003=100)

Yİ-ÜFE
Bir önceki aya göre de€iﬂim oran› (%)

1.48

1.11

Bir önceki y›l›n Aral›k ay›na göre de€iﬂim oran› (%)

2.77

5.22

Bir önceki y›l›n ayn› ay›na göre de€iﬂim oran› (%)

3.25

6.52

12 ayl›k ortalamalara göre de€iﬂim oran›(%)

5.19

6.98

HAZİRAN 2016 HAZİRAN 2015
(2003=100)
(2003=100)

TÜFE
Bir önceki aya göre de€iﬂim oran› (%)

0.58

0.56

Bir önceki y›l›n Aral›k ay›na göre de€iﬂim oran› (%)

3.15

5.30

Bir önceki y›l›n ayn› ay›na göre de€iﬂim oran› (%)

6.58

8.09

12 ayl›k ortalamalara göre de€iﬂim oran›(%)

7.71

8.45

Ocak ﬁubat

Mart Nisan May›s Haziran Temmuz A€ustos Eylül Ekim Kas›m Aral›k

Yİ-ÜFE

2015

Bir önceki aya göre
de€iﬂim

0.55

-0.20

0.40

0.52

1.48

0.25

-0.32

0.98

1.53

-0.20

-1.42

-0.33

Bir önceki y›l›n
Aral›k ay›na göre de€iﬂim

0.55

0.34

0.75

1.27

2.77

5.49

5.15

6.19

7.81

7.59

6.06

5.71

TÜFE

2016

Bir önceki aya göre
de€iﬂim

1.82

-0.02 -0.04

0.78

0.58

-0.51

0.09

0.40

0.89

1.55

0.67

0.21

Bir önceki y›l›n
Aral›k ay›na göre de€iﬂim

1.82

2.55

3.15

4.76

4.85

5.27

6.21

7.86

8.58

8.81
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Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri
Ocak - Mayıs
(Milyon TL)

Bütçe Gelirleri Kümülatif
Gerçekleşmeleri
2015

2016

Artış
(yüzde)

2016 Yılı
Bütçe
Hedefi

Genel Bütçe Gelirleri

190.107

221.568

16.5

528.317

Vergi Gelirleri

164.421

183.358

11.5

459.150

Gelir ve Kazançlar Üzerinden Alınan Vergiler

50.732

58.925

16.1

135.736

Gelir Vergisi

33.750

38.678

14.6

98.944

Gelir Vergisi Tevkifatı

30.661

35.174

14.7

92.388

Kurumlar Vergisi

16.982

20.247

19.2

36.792

KVK Göre Al›nan Geçici Vergi

16.059

19.536

21.6

36.024

Mülkiyet Üzerinden Al›nan Vergiler

4.368

4.923

12.7

10.355

Motorlu Taﬂ›tlar Vergisi

4.189

4.696

12.1

9.865

Dahilde Mal ve Hizmetlerden Al›nan Vergiler

63.829

71.775

12.4

183.800

Dahilde Al›nan KDV

18.736

20.911

11.6

51.247

Özel Tüketim Vergisi

39.208

44.082

12.4

116.309

3.605

4.448

23.3

10.495

D›ﬂ Ticaretten Al›nan Vergiler

32.859

34.175

4.0

96.659

İthalde Alınan KDV

29.635

30.501

2.92

86.895

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

10.362

15.693

51.4

18.911

200.324

221.869

10.7

570.507

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergileri

Harcamalar
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MevzuatDe€iﬂiklikleri
01.06.2016 -

Kırsal Kalkınma Eylem Planı (2015-2018) ile İlgili 31/12/2015 Tarihli ve
2015/63 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı

02.06.2016 -

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet
Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18.06.2016 -

Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 2)
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ

21.06.2016 -

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 471)

23.06.2016 -

Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1)’nde Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ (III-52.1.a)

24.06.2016 -

6720 Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Krallığı Arasında 2 Haziran 1987 Tarihinde Ankarada İmzalanan Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun

26.06.2016 -

Yeraltı Kömür İşletmelerinde İşçi Maliyetlerine Uygulanacak Desteğe İlişkin
Tebliğ (Sıra No: 1)

28.06.2016 -

2016/8972 3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu
Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında
Kalan Radyo ve Televizyon Yayınlarını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazdan
Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

-

İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı
Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat:
2008/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2016/4)

30.06.2016 -

2016/8998

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının

Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
-

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik

-

Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III61.1.a)
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Pay Tebliği (VII-128.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.1.b)

Vergi Takvimi
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11.07.2016
14.07.2016
15.07.2016

20.07.2016

25.07.2016

26.07.2016

27.07.2016
28.07.2016
01.08.2016

- 16-30 Haziran 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi
- 16-30 Haziran 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
- Haziran 2016 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
- Haziran 2016 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
- Haziran 2016 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
- Haziran 2016 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
- Haziran 2016 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi
- Haziran 2016 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi
Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
- Haziran 2016 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
- Haziran 2016 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
- Haziran 2016 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile
Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
- Haziran 2016 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
- Haziran 2016 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
- Haziran 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli
Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
- 1-15 Temmuz 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi
- Haziran 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
- Nisan-Mayıs-Haziran 2016 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beayanname ile Beyanı (GVK
98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
- Nisan-Mayıs-Haziran 2016 Dönemine Ait GVK 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
- Haziran 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
- Nisan-Mayıs-Haziran 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
- 1-15 Temmuz 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin
Verilmesi ve Ödenmesi
- Haziran 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
- Nisan-Mayıs-Haziran 2016 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına
Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
- Nisan-Mayıs-Haziran 2016 Dönemine Ait GVK 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
- Haziran 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
- Nisan-Mayıs-Haziran 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
- Haziran 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli
Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
- Haziran 2016 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı
- Haziran 2016 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Ödemesi
- Haziran 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
- 2015 Yılına ilişkin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
- Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi
- Haziran 2016 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
- Haziran 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
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01 Haziran Mardin Nusaybin
ilçesinde bir evde arama yapılırken, teröristlerin tuzakladığı
bombanın patlamasıyla 1 uzman çavuş
şehit oldu, 2’si polis, 9 asker yaralandı.
02 Haziran Alman Federal Meclisi’nde sözde soykırım
oylamasında 11’i Türk kökenli 631 milletvekili evet dedi,
sadece Bettina Kudla hayır oyu kullandı.
03 Haziran Anayasa Mahkemesi dokunulmazlıkların kaldırılmasının dayanağı olan Anayasa değişikliğinin iptali
için 70 milletvekilinin yaptığı başvuruyu reddetti.
04 Haziran Spor dünyasının gelmiş geçmiş en efsane isimlerinden ABD’li boksör Muhammed Ali, solunum yollarındaki
rahatsızlık nedeniyle 74 yaşında hayata veda etti.
05 Haziran Adana ve Hakkari’de meydana gelen trafik kazalarında 20 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.
06 Haziran Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı kararnamelerinden birini hazırlayan HSYK, 14 bin 993 hakim ve
savcıdan 3 bin 746’sının yerini değiştirdi.
07 Haziran İstanbul Vezneciler’de çevik kuvvet minibüsüne
düzenlenen bombalı saldırı sonucu 11 kişi şehit oldu, 3’ü
ağır, 36 kişi yaralandı.
08 Haziran Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne saldıran
PKK’lı töreristler 2 kadın polis ile 3 sivili şehit etti, 52 kişi
yaralandı.
09 Haziran Terör örgütü IŞİD’e yönelik Suriye’nin Menbiç
bölgesinde düzenlenen operasyonlarda Fransız askerlerininde
görev aldığı açıklandı.
10 Haziran Konya’nın Ereğli ilçesinde TIR ile minibüsün
çarpışması sonucu meydana gelen kazada 10 kişi hayatını
kaybetti, 4 kişi yaralandı.
11 Haziran Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü, ‘soykırım’
oylaması nedeniyle ilişkilerin gerildiği Ankara ile İncirlik
Üssü konusunda mutabakata varıldığını açıkladı.
12 Haziran ABD’nin Orlando kentinde eşcinsellerin gittiği
bir gece kulübünü basan silahlı saldırgan IŞİD’li Omar
Mateen, 50 kişiyi öldürdü, 53 kişiyi de yaraladı. Müşterileri
rehin alan saldırgan düzenlenen operasyonla öldürüldü.
13 Haziran İzmir’de yakalanan seri katil Atalay Filiz,
polis sorgusunda işlediği üç cinayeti itiraf etti.
14 Haziran Rusya ile 6.5 ay önce yaşanan uçak düşürme
krizi sonrası Rusya Günü vesilesiyle, Cumhurbaşkanı Erdoğa,
Putin’e kutlama mektubu yazarak ilişkilerimiz gelecekte
hak ettiği seviyeye ulaşmalı dedi.
15 Haziran İstanbul Arnavutköy’de aranan Seyfettin Genç,
eve gelen polislere ateş açtı, Emniyet müdürü yaralandı, 1
polis şehit oldu. Saldırgan, helikopter destekli operasyonda
öldürüldü.
16 Haziran İngiltere’nin AB içinde kalıp kalmayacağının
belli olacağı referanduma bir hafta kala, AB yanlısı görüşleriyle
bilinen İşçi Partili milletvekili Jo Cox, seçim kampanyası
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sırasında uğradığı silahlı ve bıçaklı saldırıda yaşamını yitirdi.
17 Haziran Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz,
10. Yıl Marşı’nın çalınmasını yasaklayarak, ‘artık 10’ncu
yıl marşı mı kaldı? 2023’te 100’üncü yıl marşını yazacağız’
dedi.
18 Haziran Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 yıl önce Gezi
olaylarının başlamasına neden olan projeyi tekrar gündeme
getirerek, Gezi Parkı’na Topçu Kışlası, Taksim’e cami ve
Atatürk Kültür Merkezi’ne de Opera binası yapılması gerektiğini söyledi.
19 Haziran MHP Genel merkezinin itirazlarına rağmen
mahkemenin görevlendirdiği Çağrı Heyeti’nin düzenlediği
Olağanüstü Tüzük Kurultayı’na toplam delege sayısının yarısından fazlasını getiren muhalifler de kurultay tarihi olarak
10 Temmuz’u seçti, tüzükte 14 değişiklik yapıldı.
20 Haziran Bitlis Tatvan’dan Ankara’ya yolcu taşıyan tren,
Elazığ’ın yurtbaşı beldesinde kontrolsüz hemzemin geçitte,
tarım işçilerini taşıyan minibüse çarptı, 9 kişi yaşamını yitirdi.
21 Haziran Merkez Bankası faiz koridorunun üst bandını
oluşturan gecelik marjinal fonlama faizini 50 baz puan indirimle yüzde 9'a çekerek art arda dördüncü defa düşürdü.
22 Haziran MHP İzmir Milletvekili Oktay Vural, grup başkanvekilliği görevinden istifa etti. Uzun süredir kanser
tedavisi gören eski milletvekili, yazar, ilahiyat profesörü
Yaşar Nuri Öztürk hayatını kaybetti.
23 Haziran Mardin’in Ömerli İlçesi’nde PKK’lı teröristler
İlçe Jandarma Komutanlığı’na bomba yüklü araçla saldırı
düzenledi. Patlamada iki sivil öldü, 3’ü asker 12 kişi yaralandı.
24 Haziran Birleşik Krallık’taki referandumda halkın yüzde
52’si AB’den ayrılma yönünde oy kullandı.
25 Haziran İngiltere’nin ayrılık kararından sonra para piyasalarında hareketlilik yaşanırken, AB kurucu üyeleri acil
toplandı.
26 Haziran Mavi Marmara kriziyle kopan ilişkilerden 6 yıl
sonra Türkiye ile İsrail Roma’da anlaşmaya vardı.
27 Haziran Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, düşürülen Rus
uçağı nedeniyle Kremlin’e derin üzüntülerini iletmesi iki
ülke ilişkilerinde iyimserliğe yol açtı.
28 Haziran Atatürk Havalimanı dış hatlar geliş terminalinde
üç canlı bombanın düzenlediği hain saldırı sonucu 36 kişi
hayatını kaybetti, 147 kişi yaralandı.
29 Haziran Başta ABD, Rusya ve Almanya olmak üzere
pek çok devlet ve uluslararası kuruluş İstanbul’da düzenlenen
terör saldırısını kınadı.
30 Haziran İstanbul-İzmir arasındaki karayolu ulaşamını
3,5 saate indirecek otoyol projesinin önemli ayağı olan Osmangazi adı verilen İzmit Körfez geçiş köprüsü törenle
açıldı.

