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TÜRMOBCumhuriyetten,
demokrasidenyanadır
5 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilmek istenen
başarısız darbe girişimi ile Türk siyasi tarihinde önemli bir
dönüm noktası yaşanmıştır.
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Türk milleti ülkesine, cumhuriyete ve demokrasiye kanı-canı
pahasına sahip çıkmıştır. Cumhurbaşkanı, TBMM, Hükümet, siyasi
partiler, sivil toplum kuruluşları, medya ve vatandaşlarımız adeta
tek vücut olarak bu hain kalkışma girişiminin karşısına dikilmiştir.
Milletin egemenlik hakkını, seçtiği temsilciler aracılığıyla
kullanması en genel tanımı ile temsili demokrasiyi
oluşturmaktadır. TÜRMOB ve Odalarımız gibi sivil toplum
kuruluşları yapılan seçimlerde temsili demokrasinin, örneğini
oluşturmaktadır. Cumhuriyet ise bir rejimdir. Demokrasinin
uygulanış şekillerinden biridir.
Geçmişte darbelerden zarar gören ülkemiz, 15 Temmuz’da
yaşananlardan sonra umarız darbe girişim ve kalkışmalarının
önünü kapatmış olur. Bu süreçte yaşanan gelişmeler zamanla daha
net ortaya çıkacak ve bazı oluşan soru işaretleri de cevabını
bulacaktır.
Varlığını Anayasa’dan alan TÜRMOB, her zaman ülkesinin
çıkarlarını savunmuş Cumhuriyetten, demokrasiden yana olmuştur
ve olmaya devam edecektir. Bu hain
saldırıyı düzenleyenleri bir kez daha
lanetliyor, şehitlerimize Allah’tan
rahmet, yaralılarımıza acil şifalar
diliyorum.
Dergimizin bu sayısında da ilgi ile
okuyacağınızı umduğumuz haber
ve araştırmalara yer verdik.
Gelecek sayımızda
buluşmak dileğiyle...

NailSANLI

/GenelBaşkan
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TÜRMOBdemokrasinin
savunucusudur
15 Temmuz gecesi başlatılan darbe girişimi toplumun tüm kesimlerinden
gelen tepki ve direniş üzerine başarısızlıkla sonuçlandı. Var olma
dayanağını demokratik düzenden alan TÜRMOB bu hain girişimin
karşısında yer aldı.
ürk ta ri hin de 15

T

siyasi partilerin, medyan›n,

Bu kapsamda baﬂta silahl› kuv-

Temmuz 2016 iha-

sivil toplum kuruluﬂlar›n›n

vetler olmak üzere kamu ku-

netin ve bu ihanete

karﬂ› durmas› sonucu hezi-

rum ve kuruluﬂlar›nda para-

karﬂ› toplumun çok geniﬂ bir

mete u€rad›.

lel yap› ile ba€lant›s› oldu€u

kesiminin sergiledi€i demok-

Ç›kan çat›ﬂmalarda 173’ü si-

ﬂüphesiyle binlerce kiﬂi aç›€a

rasi mücadelesinin ad› olarak

vil 246 kiﬂi ﬂehit oldu. 232’si

al›nd›, tutukland›. Bir çok e€i-

an›lacak.

a€›r olmak üzere bin 500’e

tim kurumu, sendika ve ticari

Türk Silahl› Kuvvetlerinde

yak›n kiﬂi yaraland›. Milli Gü-

iﬂletme bu yap›ya destek ver-

asker üniformal› bir grup te-

venlik Kurulu’nun tavsiyesi

di€i gerekçesi ile kapat›ld›.

rör yanl›s› ve demokrasi düﬂ-

ile Hükümet Ola€anüstü Hal

Varl›k gerekçesini Anayasa

man› grubun kalk›ﬂmas›yla

‹lan etti. Bu karar Türkiye

ve demokratik sistemden alan

baﬂlayan darbe giriﬂimi, hal-

Büyük Millet Meclisi taraf›n-

TÜRMOB ve meslek camia-

k›n sokaklara dökülmesi, tank-

dan onayland›.

s› darbe giriﬂiminin karﬂ›s›n-

lar›n karﬂ›s›nda durmas›, Cum-

90 gün boyunca tüm yurtta

da yer ald›. TÜRMOB tara-

hurbaﬂkan›’n›n, hükümetin,

ola€anüstü hal uygulanacak.

f›ndan yap›lan aç›klama ve
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duyurularda bu giriﬂim lanet-

mokrasimize yap›lan bu al-

ﬂavirler ve Yeminli Mali Mü-

lendi.

çak darbe giriﬂimini lanetli-

ﬂavirler; ülkemizin birli€i ve

TÜRMOB taraf›ndan verilen

yoruz.

demokrasimiz için her zaman

ve tüm SMMM ve YMM Oda

Milletimiz bir kez daha gös-

mücadele edecektir.

Baﬂkanlar›n›n imzas›n›n yer

termiﬂtir ki, ba€›ms›zl›€›ndan,

Bu hain darbe giriﬂimine kar-

demokrasiden, parlamenter

s› mücadele eden tüm kesim-

sistemden vazgeçmeyecektir.

lere ﬂükranlar›m›z› sunuyo-

l›k emellerine alet etmek is-

Ülkemizin birli€ine, bütünlü-

ruz.

teyenlerin yapm›ﬂ oldu€u ha-

€üne ve demokrasimize yö-

Milletimize geçmiﬂ olsun di-

in giriﬂim hüsrana u€ram›ﬂ-

nelik hain sald›r›lar›n son bul-

yor, ﬂehitlerimize Allah’tan

t›r.

mas›n› istiyoruz.

rahmet, yaral›lara acil ﬂifalar

Ülkemize, milletimize, de-

Serbest Muhasebeci Mali Mü-

diliyoruz”

ald›€› ilanla kamuoyuna yap› lan aç›k la ma ﬂöy le; “15
Temmuz’da ülkemizi karan-
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SivilToplumKuruluşları’ndan

TBMM’yedestek

Aralarında TÜRMOB’un da bulunduğu sivil toplum kuruluşları, darbe
girişimine karşı tepkilerini göstermek ve demokrasiye bağlılıklarını bir
kez daha vurgulamak için TBMM’yi ziyaret etti.

Ü

lkemizin birli€ine
ve demokrasimize
karﬂ› gerçekleﬂtirilen darbe teﬂebbüsü sonras›nda, demokrasiye ba€l›l›€›n›
ve tepkisini yeniden göstermek amac›yla aralar›nda TÜRMOB’un da yer ald›€› Sivil
Toplum Kuruluﬂlar›n›n (STK)
Baﬂkanlar› ve temsilcileri TBMM’yi ziyaret ederek, TBMM
Baﬂkan› ‹smail Kahraman’a
geçmiﬂ olsun dileklerini ilettiler.
SKT’lar ad›na yap›lan ortak
bas›n aç›klamas› ﬂöyle: “Bugün ülkemizin önde gelen,
538 sendika konfederasyonu,
meslek ve sivil toplum kuru-
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luﬂu temsilcisi ile birlikte Türki ye Bü yük Mil let Mec li si’ndeyiz.
Meclisimiz, 15 Temmuz günü demokrasiye kasteden alçakça sald›r›lar›n hedefi oldu. Vatan hainleri taraf›ndan,
tarihinde ilk defa bombaland›. Kahramanca direndi. Gazi unvan›n› bir kez daha hak
etti. Aç›kt›r ki, demokrasi ve
hukuk devleti yoksa sivil toplum kuruluﬂlar› da yoktur. Bugün burada bir araya gelen
bizler, ülkemizin gelece€i için
demokrasi d›ﬂ›nda bir seçenek görmüyoruz. 15 Temmuz
gecesinden sabah›n ilk ›ﬂ›klar›na kadar halk›m›z›n dire-

niﬂi, ülkemizin gelece€ine dair hepimizi umutland›rd›. Ülkemizin bütün demokratik kurumlar› ve milletimiz, bu alçakça sald›r› karﬂ›s›nda demokrasimizi sahiplendi. Medya çal›ﬂanlar›, silahl› bask›nlara direnerek, milletin haber
alma özgürlü€ünü korumak
için kendi canlar›n› tehlikeye
att›.
Cumhurbaﬂkan›m›z, Meclis
Baﬂkan›m›z ve Baﬂbakan›m›zdan baﬂlayarak, mecliste grubu bulunan tüm siyasi partilerin genel baﬂkanlar› ve kitle
örgütleri ilk andan itibaren dik
durarak, darbecilerin hesaplar›n› boﬂa ç›kard›lar. Milleti-

miz, yollarda tanklar araçlar›
ve insanlar› ezerken, havadan
bombalar düﬂerken; yo€un
ateﬂ alt›nda, y›lmadan alanlar› doldurdu.
Milletimiz, demokrasi konusundaki kararl›l›€›n› ve azmini ortaya koydu. Kahraman
emniyet güçlerimiz ve ﬂerefli
Türk askerleri, darbe teﬂebbüsünün baﬂar›ya ulaﬂmamas› için yeminlerine sad›k kalarak, canlar›n› ortaya koydular. Hainleri suçüstü yakalad›lar.
Türkiye, bir bütün olarak kendisine yak›ﬂan› yapt›. Demokrasimiz olgunluk imtihan›n›
baﬂar›yla geçti. Türk demokrasisi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik kurumlar›,
art›k kaba kuvvete teslim olmayacak kadar güçlü oldu€unu kan›tlad›. Ülkemizin 93
y›ldaki tüm siyasi ve ekono-

mik kazan›mlar›na kast edenler, baﬂar›s›z oldular. Bizler,
önde gelen sivil toplum kuruluﬂlar› olarak, Cuma gecesinin o karanl›k saatlerinin
birlik ve beraberlik içinde aﬂ›lm›ﬂ olmas›ndan mutluyuz. Bugün burada, 15 Temmuz gecesi oluﬂan demokrasi mutabakat›n›n devam etmesini talep etmek üzere Gazi Meclisimizdeyiz. Bundan böyle ülkemizin gelece€i için ad›mlar at›l›rken, bugünkü demokrasi mutabakat› hiç unutulmas›n. Ortak ak›l daim olsun.
Milletin kay›ts›z ﬂarts›z egemenli€ini hiçe sayan, bu darbe teﬂebbüsü; ülkemizin kurumsal altyap›s›n›n güçlendirilmesi gerekti€ini hepimize
gösterdi. Bu yönde tedbirlerin al›naca€›, ad›mlar›n at›laca€› yer; Türkiye
Bir yandan, milli egemenli€e

sald›ran vatan hainlerinden
hukuka uygun olarak, yüce
Türk adaleti önünde hesap sorulmal›. Öte yandan, bu tür
alçakça sald›r›lar› engellemek
için siyasetin almas› gereken
tedbirler h›zla hayata geçirilmeli. Kahraman ordumuzu ve
vatansever askerlerimizi de
hiçbir ﬂekilde y›pratmamal›y›z. Bizler, ülkemizin 538 sendika konfederasyonu, meslek
ve sivil toplum kuruluﬂu temsil ci si ola rak, bu gün yü ce
Meclisimizi ziyaret ederek,
demokrasi nöbetine devam
ediyoruz. Bizler, milli iradeye sahip ç›k›yoruz.
Gelece€e ve çocuklar›m›za
daha güçlü, daha huzurlu; daha müreffeh, daha demokratik bir ülke b›rakmak hepimizin görevidir. Bu nedenle, h›zla hep birlikte çal›ﬂmaya odaklanmal›y›z.”
5

BİLANÇO

KDVbeyannamesinin

belgebilgilerikaldırıldı
TÜRMOB Genel Başkanı Sanlı, Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Gelir İdaresi
Başkanı Adnan Ertürk’ü ziyaret ederek, KDV beyannamesinde istenen ek
bilgilerle ilgili sıkıntıları anlatarak uygulamanın kaldırılmasını talep etti.
ÜRMOB Genel Baﬂ-

T

etti. 15 Temmuz gecesi yaﬂa-

Sanl›, KDV beyannamesinde

kan› Nail Sanl›, ül-

n›lan darbe giriﬂimiyle ilgili

istenilen ek bilgilerle ilgili ca-

kede yaﬂanan geliﬂ-

camian›n görüﬂlerini ve tep-

mian›n yaﬂad›€› s›k›nt›lar hak-

melere ve mesleki konulara

kisini aktaran Sanl›, ülke ve

k›n da bil gi ve re rek, KDV

iliﬂkin görüﬂlerini aktarmak

millet olarak demokrasi, öz-

beyannamesinde yap›lan de-

üzere Maliye Bakan› Naci

gürlükten ve parlamenter sis-

€iﬂiklikle hangi amaçla isten-

A€bal ve Gelir ‹daresi Baﬂ-

temden vazgeçmesinin asla

di€i anlaﬂ›lmayan ve ço€u mü-

kan› Adnan Ertürk’ü ziyaret

mümkün olmad›€›n› dile ge-

kerrer bilgi olan, meslek men-

etti.

tirdi.

suplar›n›n iﬂ yükünü artt›ran

TÜRMOB Genel Baﬂkan› Na-

Sanl›, ayr›ca Bakan A€bal’a

bu uygulaman›n kald›r›lmas›-

il Sanl›, Maliye Bakan› Naci

mesleki konularla ilgili talep

n› talep etti.

A€bal’› makam›nda ziyaret

ve görüﬂlerini aktard›.

TÜRMOB Genel Baﬂkan› San-
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l›, “Ancak, Gelir ‹daresi Baﬂkanl›€›’nda mevcut olmayan
baz› bilgilerin istenmesi hala
zorunlu görülüyorsa, G‹B’de
mevcut olan ve kolayl›kla elde edilebilecek olanlar›na iliﬂkin mükerrer bilgi istenmesinin önüne geçilecek bir çal›ﬂman›n yap›lmas›, meslek mensuplar›m›z›n 1 Temmuz 2016
tarihinden itibaren Türkiye’de
bir ay içerisinde düzenlenen
milyonlarca belgeyi tek tek
el ile saymalar› uygulamas›na baﬂlan›lmadan önce yukar›da belirtilen ilgili düzenlemelerin yap›lmas›, e-defter
uygulamalar› da dahil olmak
üzere muhasebe programlar›nda buna iliﬂkin teknik alt
yap›n›n sa€lanmas› ve G‹B’in
yap›lmas› zorunlu bu yasal ve
teknik gerekli çal›ﬂmalar ta-

mamlad›ktan sonra mali y›l
baﬂ›na gelecek ﬂekilde ilk uygulaman›n baﬂlat›lmas› yerinde olacakt›r” ifadelerini kulland›.
Maliye Bakan› A€bal, amaçlar›n›n meslek mensuplar›na
ek iﬂ yükü getirmek olmad›€›n› belirterek, “Amac›m›z
milli gelir aç›s›ndan vergi gelirlerini artt›rmak. Ayr›ca faaliyette olan firmalar›n risk
analizlerini yapabilmek için
bu bilgi ve belgelere ihtiyac›m›z var” dedi. Bakan A€bal,
meslek mensuplar›na ek iﬂ
yükü yaratmadan konunun yeniden de€erlendirilece€ini ve
çözüme kavuﬂturulaca€›n› belirtti.

Adnan Ertürk’ü de ziyaret etti.
TÜR MOB Ge nel Baﬂ ka n›
Sanl›, Maliye Bakan› Naci
A€bal ile görüﬂmesi sonras›nda KDV Beyannamesinde
istenilen ek bilgilerle ilgili
meslek mensuplar›n›n yaﬂad›€› s›k›nt›lar ve di€er mesleki konularda yaﬂanan sorunlarla ilgili G‹B Baﬂkan› Adnan Ertürk ile görüﬂtü.

Bu giriﬂimlerin ard›ndan Gelir ‹daresi Baﬂkanl›€›’ndan yap› lan aç›k la ma ile Ha zi ran/2016 Vergilendirme Dönemi KDV1 Beyannamesinde
sonuç hesaplar› alan›na eklenen “Belge Bilgileri-Belge
Türü/Say›s›” tablosu yeni bir
de€erlendirmeye kadar beyanTÜRMOB Genel Baﬂkan› Nail nameden kald›r›lm›ﬂt›r aç›kSanl›, Gelir ‹daresi Baﬂkan› lamas› yap›ld›.
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Vergi borçları yapılandırılıyor
Beş milyona yakın gelir, kurumlar, katma değer vergisi mükellefinin vergi
borçlarının yapılandırılması bekleniyor. SMMM ve YMM’lerin odalara
olan borçları ile odaların TÜRMOB’a olan borçları da yapılandırma
kapsamına alındı. Ayrıca çeşitli borçlar da yine kanun kapsamında
yapılandırılmak üzere yer aldı.

B

az› Alacaklar›n Yeniden Yap›land›r›lmas›na ‹liﬂkin Kanun Teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edildi. Kanun
teklifinin Komisyon görüﬂmelerine başlanılmadan TÜRMOB Genel Baﬂkan› Nail Sanl›, Komisyon üyelerine meslek camias›n›n görüﬂ ve önerileri ile ilgili bilgi sundu.

TÜRMOB’un girişmleriyle
düzenlemeye “30 Haziran 2016
tarihi itibariyle meslek mensuplarının üyesi oldukları
odalara olan aidat borçları ile
odaların TÜRMOB’a olan birlik payı borçlarının asıllarının
ödenmemiş kısmının birinci
taksidi kanunun yürürlüğe
8

girdiği tarihi takip eden üçüncü
ayın sonuna kadar, kalan ise
dokuz eşit taksitte ödenebilecek. Bu alacaklara faiz,
gecikme faizi, gecikme zammı
uygulanmayacak.”

hem idarenin hem de yarg›
mercilerinin iﬂ yükünü azaltmay›, vatandaﬂlar›m›z›n da ihtilaf nedeniyle yaﬂad›klar› belirsizlikleri ortadan kald›rmay› hedefliyoruz" diye konuﬂtu.

Maliye Bakan› Naci A€bal Komisyona teklifin kapsam› hakk›nda bilgi aktard›. Teklifin
alacaklar›n dönemi aç›s›ndan
30 Haziran 2016 tarihini esas
ald›€›n› anlatan A€bal, "Önerilen düzenlemede kesinleﬂmiﬂ kamu alacaklar›n›n as›llar›n›n tahsilinden asla vazgeçmiyoruz. Kesinleﬂmiﬂ kamu alacaklar› as›l tutarlar› itibar›yla bire bir tahsil edilmektedir. ‹htilafl› alacaklar› sulh
yoluyla tahsil etmeyi, böylece

A€bal, yeniden ele al›nmas›
için torba tasar›dan ç›kar›lan
yurt d›ﬂ› varl›klar›n Türkiye'ye
getirilmesine iliﬂkin düzenlemenin de teklifte yer ald›€›n›
be lir te rek, "Eko no mi mi ze
önemli bir katk› yapaca€›n›
düﬂündü€ümüz bu düzenlemeyi tekrar getirmiﬂ olduk. Komisyonda yap›lacak katk›larla
birlikte bu düzenleme de bu
teklifin içinde son halini al›p
yasalaﬂacakt›r" de€erlendirmesinde bulundu.

B‹LANÇO
Vatandaﬂ›n ve tüm iﬂletmelerin devlete olan borçlar›n›n yeniden yap›land›r›lmas› yoluyla, ihtilaflar›n ortadan kalkaca€›n›, iﬂletme kay›tlar›n›n düzelece€ini ve ekonomide canlanma sa€lanaca€›n› dile getiren A€bal, teklifin yasalaﬂmas› halinde kamu alacaklar›n›n
tahsilat›na katk› yapaca€›na
inand›klar›n› söyledi.
A€bal, teklifin yasalaﬂmas› halinde yararlanacak vatandaﬂlara iliﬂkin de ﬂu de€erlendirmeleri yapt›:
"Maliyede gelir, kurumlar, katma de€er vergisi için temelde
bekledi€imiz say› 4,5-5 milyon aral›€›nda bir mükellef.
Trafik para cezalar› için mevcut teklifte yok ama onu da
kapsama dahil etmek noktas›nda öneri sunaca€›z. Bunda
4 milyon 255 bin mükellef var.
Yap›land›r›lan alacak tutar›
yaklaﬂ›k 6 milyar lira tutar›nda. Vergi alacaklar› için bu kanun kapsam›nda yeniden yap›land›rmaya sokaca€›m›z vergi alaca€› asl› tutar› 90 milyar
lira. Sosyal güvenlik primi için
67 milyar lira. Gümrük vergisinde ise 325 milyon lira vergi asl›, 935 milyon lira ise
gümrük para cezas› yap›land›rmaya sokuluyor."
A€bal, teklifin komisyon görüﬂmeleri s›ras›nda baz› ilavelerin yap›labilece€ine de iﬂaret etti. A€bal, teklifte olma-

d›€› halde trafik para cezalar›n›n kapsama al›nmas›n› önerdiklerini ifade ederek, sözlerini ﬂöyle sürdürdü:
"Trafik para cezalar›n›n teklif
kapsam›na al›nmas›n› öneriyoruz. Askerlik para cezas›,
Karayolu Taﬂ›ma Kanunu idari para cezas›, nüfus para cezas›, seçim para cezas›, karayolu geçiﬂ ücreti idari para cezas› uygun görülürse önerge
ile kanun kapsam›na dahil edilebilir. Ayr›ca vergi dairelerinin tahsil etti€i di€er amme
alacaklar› dedi€imiz alacaklar› da kapsama dahil etmek istiyoruz. Ama di€er amme alacaklar›ndan baz›lar›n› d›ﬂar›da tutuyoruz. Henüz vergi dairelerine intikal etmemiﬂ Kredi Yurtlar Kurumunun ö€rencilere vermiﬂ oldu€u kredi ve
burslarla ilgili alacaklar›n kapsama dahil edilmesiyle ilgili
de önerimiz olacak. Ecrimisil
alacaklar›n› yeniden yap›land›rma kapsam›na dahil etmek
istiyoruz. Belediyelerin su alacaklar› ﬂu anda kapsamda de€il. Bunlar› da kapsama dahil
etmek istiyoruz."
A€bal, eczac›larla ilgili bir düzenlemenin de teklifin kapsam›na al›nabilece€ini ifade ederek, buna iliﬂkin teknik çal›ﬂma yapt›klar›n› anlatt›.
Bakan A€bal, "Eczac›lar›m›z›n kay›tlarda olmad›€› halde
kay›tlarda gözüken tutarlarla

ilgili bir sorunlar› var. Beyan
edilecek tutar›n, yüzde 4'ü oran›nda bir tutar›n ödenmesi karﬂ›l›€›nda eczac›lar›m›z›n geçmiﬂten kalan bu sorunlar›n›
çözece€iz. Bunu ﬂu aç›dan
önemsiyorum; Sa€l›k Bakanl›€›n›n eczac›lar için getirdi€i
bir kay›t sistemi var. O kay›t
sistemi devreye girdikten sonra bütün giriﬂler ve ç›k›ﬂlar zaten kay›tl›. Ama bir defal›k
böyle bir kay›t düzeltmesine
ihtiyaç var. Bunu zaman zaman de€iﬂik platformlarda konuﬂuyoruz. Bu da eczac›lar›m›z için inﬂallah hay›rl› bir
düzenleme olur. Kay›tlar›n› düzeltirler" diye konuﬂtu.
Kamuoyunda, vergisini zaman›nda ödeyen mükellefleri ödüllendirecek bir düzenleme talebi oldu€unu da dile getiren
A€bal, bunu önemsediklerini
söyledi.
A€bal, "Vergisini tam ve zaman›nda ödeyen mükellefle ilgili de bir çal›ﬂmam›z var. Yükümlülüklerini tam ve zaman›nda yerine getiren mükellefleri ve mükellef haklar›n› güçlendiren bir kanun tasar›s› çal›ﬂmas›n› yap›yoruz. ‹nﬂallah
yak›n zamanda bu konuyu da
içine alacak, mükellef hakk›n›, hukukunu güçlendirecek,
vergiye gönüllü uyumu teﬂvik
edecek bir kanunu tasar›s›n›
da Plan ve Bütçe Komisyonuna yak›nda getirece€iz" dedi.
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OECD;

Ekonomikreformlarahızverilmeli
OECD küresel ekonominin zor bir dönemden geçtiğinin altını çizerek bu
dönemi fırsata çevirebilmek için Türkiye’nin reformlara hız vermesi
gerektiği saptamasında bulundu.

O

ECD ta ra f›n dan

tecek daha dengeli, sürdürü-

malar, ülkenin do€u bölgele-

yay›nlanan Türki-

lebilir ve daha güçlü bir bü-

rinde yaﬂanan gerilimler, Tem-

ye Ekonomik ‹n-

yüme yoluna girilmesini sa€-

muz ay›na kadar Rusya ile

celeme Raporu Baﬂbakan Yar-

lamak için daha fazlas› yap›-

devam eden ticaret k›s›tlama-

d›mc›s› Mehmet ﬁimﬂek ve

labilir” denildi.

lar› ve milyonlarca mülteci-

OECD Genel Sekreteri An-

‹nceleme Raporuna göre, ye-

nin ülke içine ak›n etmesi gi-

gel Gurria'n›n kat›l›m›yla ta-

ni reformlar ekonomik diren-

bi olumsuz geliﬂmelere ra€-

n›t›ld›.

ci ve sosyal uyumu güçlen-

men 2016 y›l›nda yüzde 4

Raporda, zorlu küresel eko-

dirmeyi, iﬂ ortam›n› iyileﬂtir-

oran›na yakin güçlü bir bü-

nomik koﬂullar karﬂ›s›nda Tür-

meyi ve Türk ﬂirketlerinin kü-

yüme bekleniyor.

kiye ekonomisi dikkate de-

resel de€er zincirlerine kat›-

‹nceleme Raporunda, Türki-

€er bir direnç gösterdi€i be-

l›m ka pa si te si ni ar t›r ma y›

ye’nin enflasyonu düﬂürme-

lirtilerek, “üretkenli€i art›r-

amaçlamal›d›r.

yi, yurt içi tasarrufu art›rma-

mak ve nüfusun tamam›n›n

Türkiye’nin güney s›n›r›n›n

y›, kad›nlar›n iﬂgücüne kat›-

yaﬂam standartlar›n› yüksel-

ötesinde devam eden çat›ﬂ-

l›m›n› iyileﬂtirmeyi ve do€-
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rudan yabanc› yat›r›m›n› ar-

OECD'nin sadece bir think-

sorunu yaﬂanmaya baﬂlarken,

t›rmay› amaçlayan ak›ll›ca

thank kuruluﬂu olmad›€›n›,

o zaman bir miktar frene bas-

makro-ekonomik politikalar

asl›nda dünyan›n sorunlar›na

t›k. Çünkü amaç sürdürülebi-

izlemesi öneriliyor.

çözüm üretecek somut politi-

lir yüksek büyüme. Eski Tür-

ka önerileriyle standartlar koy-

kiye, çok yüksek büyüme dö-

du€unu ifade etti. Dünya ge-

nemleri sonras›nda çok yük-

nelinde matrah aﬂ›nd›r›lmas›,

sek daralma dönemleri yaﬂa-

büyük ﬂirketlerin vergi kaç›r-

d›. ‹lk defa çok yüksek büyü-

mas› meselesi bulundu€unu

me döneminden sonra bir mik-

an›msatan ﬁimﬂek, OECD’nin

tar yumuﬂak iniﬂi ve makul,

bu konuda çok baﬂar›l› bir

›l›ml› büyümeyi sürdürebil-

projeyi, eylem plan›n› haz›r-

dik. Bu da politika çabas› ge-

lad›€›n› ve bunun uygulama-

rektiriyordu" diye konuﬂtu.

ya konuldu€unu kaydetti.

OECD ülkeleri aras›nda en

Türkiye'ye yönelik raporun

h›zl› büyüyen ülkenin Türki-

iki ana temas› bulundu€unu

ye oldu€unu an›msatan ﬁim-

anlatan ﬁimﬂek, bunlar› ima-

ﬂek, Türkiye'nin reformlar sa-

lat sanayinin güçlendirilerek

yesinde orta alt gelirli bir ül-

büyümenin yeniden denge-

ke olmaktan ç›karak, orta üst

OECD, Türkiye’yi mevzuat
ortam›ndaki yap›sal sorunlar›
ele alan geniﬂ kapsaml› bir
Eylem Plan› üzerinden ilerlemeye devam etti. Ayn› zamanda, kay›t d›ﬂ›l›€› azaltacak iﬂgücü piyasas› reformlar›, pazara giriﬂ ve pazardan
ç›k›ﬂ kurallar›n›n basitleﬂtirilmesi ve ihracat› teﬂvik edecek yeni ticaret politikalar›
gerekli öncelikler olarak tavsiye edildi.
Baﬂbakan Yard›mc›s› Mehmet ﬁimﬂek, Türkiye'nin orta

lenmesi ile küresel de€er zin-

gelir tuza€›na düﬂmemesi ge-

gelirli bir ülke konumuna gel-

cirine entegrasyonun güçlen-

rek ti €i ne

ede rek,

di€ini belirtti. ﬁimﬂek, "Fa-

dirilmesi olarak s›ralad›. Dün-

kat sorunlar var ve bu sorun-

"2008'den bu yana 10 bin do-

ya ekonomisinin büyümesi-

lar› çözmemiz laz›m. O ne-

lar kiﬂi baﬂ›na milli gelir se-

nin baz› nedenlerle s›n›rlan-

denle hala sabah kalk›yoruz,

viyesinde duruyoruz. Türki-

d›€›na iﬂaret eden ﬁimﬂek,

akﬂam oturuyoruz, yap›sal re-

ye, ancak yeni bir reform ham-

Türkiye'nin ise ciddi sorunla-

formdan bahsediyoruz. Çün-

lesiyle yüksek gelir grubu ül-

r›n yaﬂand›€› bir co€rafyada

kü Türkiye'nin hala düﬂük ve-

keler aras›na girecektir. Bu-

iyi performans ortaya koydu-

rimlilik, düﬂük tasarruf, dü-

nun için bir yol haritas› belir-

€unu söyledi.

ﬂük katma de€er sorunlar› var.

ﬁimﬂek, küresel krizin hemen

Bu sorunlar› aﬂman›n kolayc›

Hükümetlerin reform günde-

sonras›nda Türkiye'nin 2010-

bir yolu yok. Bir kanun geçi-

mi ile OECD'nin gündeme

2015 döneminde yüzde 5,2

rerek milletin verimlili€ini ar-

getirdi€i hususlar›n, politika

büyüdü€ünü belirterek, "Kü-

t›ramay›z, bilgi yo€un, tek-

önerilerinin büyük oranda ör-

resel krizden hemen sonra çok

noloji yo€un daha fazla ürün

tüﬂtü€ünü belirten ﬁimﬂek,

h›zl› büyüdük. Aﬂ›r› ›s›nma

üretemeyiz. Çok ciddi yap›-

iﬂa ret

ledik ve ilerleme var" dedi.
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sal dönüﬂüm gerekir, bunun

formlar uyguland› ve Türki-

cek bir ekosistem kurduklar›-

fark›nday›z. O nedenledir ki

ye çok h›zl› büyüdü, baﬂar›l›

n› bildirdi. ﬁimﬂek, "Hazine

çok kapsaml› bir yol haritas›

oldu. ﬁimdi neden reform?

olarak kitle fonlamas› üzerin-

aç›klad›k. Bunu inﬂallah uy-

Çünkü Türkiye orta gelir tu-

de çal›ﬂ›yoruz. KOB‹'lerin fi-

gulayaca€›z" ifadelerini kul-

za€›na düﬂmemeli. 2008'den

nansmana eriﬂimini sa€laya-

land›.

bu yana 10 bin dolar kiﬂi ba-

cak tasar›y› bitirdik, taslak

ﬂ›na milli gelir seviyesinde

halinde Gümrük ve Ticaret

duruyoruz. Türkiye, ancak ye-

Bakan›m›za verdik, Baﬂba-

ni bir reform hamlesiyle yük-

kanl›€a sundu. ‹lerleme var"

sek gelir grubu ülkeler aras›-

dedi.

Baﬂbakan Yard›mc›s› ﬁimﬂek,
Türkiye'nin küresel kriz sonras›nda 7,1 milyon vatandaﬂ›na iﬂ buldu€unu, gelir da€›l›m›n›n iyileﬂti€ini, birçok bölgesindeki ﬂoklara, iki y›l süren seçim dönemine, Avrupa'da borç ve küresel finans
krizi ile Ortado€u'daki çat›ﬂmalara ra€men büyüdü€ünü,
bütçede dengeyi yakalad›€›n›, borcunun milli gelire oran›n› yüzde 33'lere kadar düﬂürdü€ünü anlatt›.

na girecektir. Bunun için bir
yol haritas› belirledik ve ilerleme var."
Bilgi ve teknoloji yo€un ürünlerin Türkiye'nin toplam ihracat›ndaki pay›n›n düﬂük oldu€unu belirten ﬁimﬂek, özellikle Ar-Ge desteklerinin ticarileﬂmesini sa€layacak çok

ﬁimﬂek, Türkiye'deki iﬂgücü
piyasas›n›n OECD ülkeleri
aras›ndaki en kat› piyasa oldu€unu, Türkiye'de çal›ﬂma
ça€›ndaki nüfus yüzde 2 civar›nda artarken, Avrupa'da
durdu€unu, bu nedenle Türkiye'nin istihdama ihtiyac› oldu€unu söyledi.

önemli bir reform yapt›klar›n›, bunun ekosisteminin bile-

Türkiye'nin son 12 ayda 1

OECD'nin "düﬂük büyüme tu-

ﬂenlerini oluﬂturduklar›n› söy-

milyon 40 bin kiﬂiye iﬂ bul-

za€›ndan kurtulmak için sa-

ledi. Çal›ﬂmalar konusunda

du€unu bildiren ﬁimﬂek, "‹ﬂ-

dece para basman›n yeterli ol-

örneklere de€inen ﬁimﬂek, öte

sizlik oran› çok fazla da düﬂ-

mayaca€›" yönündeki söyle-

yandan çok kapsaml› olarak

medi. O nedenle reform yap-

mine at›fta bulunan ﬁimﬂek,

haz›rlanan Patent Kanunu'nun

mam›z laz›m. 2 ay önce özel

dünyada siyasi ortama bak›l-

TBMM'ye gönderildi€ini ve

istihdam bürolar›n›n önünü

d›€›nda yap›sal reformlar›n

yak›nda yürürlü€e girmesinin

açt›k, part time çal›ﬂmay› ko-

hayata geçmesinin kolay ol-

beklendi€ini kaydetti.

laylaﬂt›rd›k yani iﬂ gücü pi-

mad›€› gibi imkans›z da ol-

Kalk›nma Bankas›n› katma

yasas›n› esnekleﬂtirdik. Daha
yapmam›z gereken reformlar

mad›€›n› söyledi.

de€eri yüksek yat›r›mlara des-

"Yap›sal reformlar› baﬂarabi-

tek olmas› için yeniden yap›-

var ama iﬂ gücü piyasas›n›n

liriz. Nitekim AK Parti hü-

land›rd›klar›n› anlatan ﬁim-

esnekli€i konusunda da bir

kümetlerinin ilk döneminde

ﬂek, giriﬂimcili€i destekleye-

miktar ad›m att›k." dedi.

büyük dönüﬂüm, yap›sal re-

cek, katma de€eri yükselte-

Beﬂeri sermayenin kalitesinin
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art›r›lmas› ve yarg› reformu-

olan ticaret hacmini 10 y›lda

da oldu€una iﬂaret eden ﬁim-

nun önemine iﬂaret eden ﬁim-

300 milyar dolara ç›karmay›

ﬂek, özellikle "Endüstri 4.0"›n

ﬂek, ﬂunlar› kaydetti: "Bu ay›n

önerdiklerini belirterek, "Ge-

önemini vurgulayarak, e€itim

20'sinde istinaf mahkemeleri

lin bu Gümrük Birli€inin içi-

konusunda kapsaml› reform

devreye girecek. Anlaﬂ›lmas›

ne hizmetleri, kamu al›mlar›-

program› haz›rland›€›n› an›m-

için söylüyorum, bölgesel dü-

n› ve tar›m› koyal›m. Yani

satt›.

zeyde Yarg›tay, Dan›ﬂtay gibi

Gümrük Birli€ini upgrade ede-

mahkemeler. Davalar›n yüz-

lim, derinleﬂtirelim ve Türki-

de 80'i yerelde tamamlanm›ﬂ

ye'yi bir anlamda esas bir un-

olacak. H›zlanm›ﬂ olacak çün-

sur haline getirelim. ‹nﬂallah

kü birçok mahkeme kurduk,

bunu da baﬂaraca€›z." dedi.

atamalar› yapt›k, devreye gi-

ﬁimﬂek, “ﬂu anda Gelir Ver-

riyor. ﬁu anda Yarg›tay'da 1

gisi Reformu Mecliste. Vergi

milyon 250 bin, Dan›ﬂtay'da

Usul Kanunu taslak halinde

belki 250 bin dosya var. 1,5

var. Bütün bunlar› h›zland›r-

milyonun üzerinde... Bu dos-

mam›z laz›m. Asl›nda siyasi

yalar orada birikmesin, ada-

irade var. Meclisimiz maale-

l›ﬂmalar›n bulundu€unu kay-

sef yavaﬂ çal›ﬂ›yor. Meclis'in

detti.

kendi ‹çtüzü€ünü de€iﬂtirme-

Baﬂbakan Yard›mc›s› ﬁimﬂek,

miz gerekecek." diye konuﬂ-

OECD'nin raporunda da te-

tu.

mas edildi€i üzere AB ile en-

Eskiden okullaﬂma yeterliy-

tegrasyonun derinleﬂtirilmesi

ken bugün becerilerin ön plan-

gerekti€ini söyledi.

let gecikmesin, h›zlans›n diye bu reformu yapt›k, ﬂimdi
uygulama baﬂlayacak. Bu yetmez. Bilirkiﬂi, bunun da reformunu Meclis'e gönderdik.
Bu da yetmez. Uyuﬂmazl›klar›n mahkemeler d›ﬂ›nda, as-

Teknolojiye a€›rl›k verildi€ini, ancak bunun tek baﬂ›na
yeterli olmad›€›n›, ö€retmenlerin e€itimi ve e€itimde özel
sektörün pay›n›n art›r›lmas›n›n da kritik oldu€unu ifade
eden ﬁimﬂek, öte yandan ﬂeffafl›k ve yolsuzlukla mücadele konusunda da ciddi ça-

l›nda arac›, bir tür d›ﬂar›da
uzlaﬂma mekanizmas›n› devreye sokuyoruz. ‹stanbul Tahkim Merkezi'ni kurduk. Bütün bunlar inan›yorum ki yarg›y› h›zland›racak ve adaleti
daha iyi bir ﬂekilde sa€layacak."
Baﬂbakan Yard›mc›s› Mehmet ﬁimﬂek, Avrupa Birli€i'ne
(AB) y›ll›k 158 milyar dolar
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Bankalarvergidehızkesti
Türkiye'deki Kurumlar Vergisi rekortmenleri listesinde yer alan 18
bankaya 2015 için tahakkuk ettirilen vergi tutarı bir önceki yıla göre 3
milyar lira azaldı. En fazla düşüş yüzde 86 ile Halkbank'ta gerçekleşti.
Merkez Bankası yüzde 61 ile tahakkuk ettirilen vergi tutarı en hızlı artan
kurum oldu.
urumlar Vergisi re-

K

bankaya tahakkuk ettirilen

leri listesinin zirvesindeki Mer-

kortmenleri liste-

vergi tutarı, bir önceki yıla

kez Bankasına tahakkuk etti-

sinde yer alan 18

kıyasla yüzde 30,5 azalarak

rilen vergi tutarı ise bir yılda

bankaya 2015 için tahakkuk

9,8 milyar liradan 6,8 milyar

yüzde 61 artarak 1,5 milyar

ettirilen vergi tutarı, bir ön-

liraya indi. Söz konusu aza-

liradan 2,3 milyar lira düze-

ceki yıla göre 3 milyar lira

lışta, 11 bankaya tahakkuk et-

yine ulaştı. Merkez Bankası,

azalarak 6,8 milyar liraya ge-

tirilen vergi tutarındaki geri-

böylece bankalar arasında ken-

riledi.

leme etkili oldu.

2014'te anılan listede 23 ban-

Halkbank'a tahakkuk ettirilen

ka yer alırken, geçen yıl iti-

vergi tutarı, yüzde 86 azala-

barıyla bu sayı 18'e düştü. Bu

rak 902,5 milyon liradan 127

kapsamda Denizbank, Şeker-

milyon seviyelerine düştü. İş

bank, Alternatifbank, ING

Bankasına tahakkuk ettirilen

Bank ve Anadolu Bank liste

vergi yüzde 68 azalırken, Zi-

dışında kalan bankalar oldu.

raat Bankasındaki düşüş yüz-

hakkuk ettirilen vergi tutarı

2015'te listeye giren 7'si ka-

de 51 olarak gerçekleşti.

artan banka sayısı toplamda

mu bankası olmak üzere 18

Kurumlar Vergisi rekortmen-

7 oldu.

disine tahakkuk ettirilen vergi tutarı en hızlı artan kurum
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olarak kayıtlara geçti.
İstanbul Takas ve Saklama
Bankası yüzde 35, Kuveyt
Türk Katılım Bankası da yüzde 32 artış ile Merkez Bankasını takip etti. Geçen yıl ta-
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DünyaBankas›;

Türkiyeyüzde3.5büyüyecek
Dünya Bankası tarafından açıklanan Türkiye Düzenli Ekonomi Notu’na
göre iç tüketimdeki artışa rağmen, büyüme hız kaybeden stok artışı
sebebiyle birinci çeyrekte yavaşladı. Dünya Bankası, Türkiye’nin 2016
yılında yüzde 3.5 büyüyeceği öngörüsünde bulundu.

D

ünya Bankas›’n›n

kamlarla y›ll›kland›r›lm›ﬂ ola-

di. ‹stikrarl› kur ve güçlenen

Ankara’da aç›kla-

rak yüzde 3,3 büyüdü. Notta,

iç tüketim sebebiyle ithalat›n

nan Türkiye Düzen-

Banka’n›n 2016 için yüzde

ihracattan daha h›zl› artmas›

li Ekonomi Notu’na göre iç

3,5'lik büyüme tahmini ko-

sonucunda, net ihracat büyü-

tüketimdeki art›ﬂa ra€men,

rundu.

meye olumsuz katk› yapt›. Öte

büyüme h›z kaybeden stok

Not'a göre önceki çeyrekte

yandan, önceki çeyrekte ya-

art›ﬂ› sebebiyle birinci çey-

büyümeyi sürükleyen stok ar-

ﬂanan daralman›n ard›ndan ih-

rekte yavaﬂlad›. Türkiye eko-

t›ﬂ›, birinci çeyrekte önemli

racat birinci çeyrekte topar-

nomisi 2015 y›l›n›n tamam›n-

oranda yavaﬂlad› ve büyüme

lanma iﬂaretleri gösterdi ve

da yüzde 4 büyüdükten son-

rakam›n› aﬂa€›ya çekti. Ka-

büyümeye olumlu katk›da bu-

ra, ilk çeyrekte yavaﬂlayarak

mu yat›r›mlar› belirli ölçüde

lundu. Di€er taraftan, asgari

geçen y›l›n son çeyre€inden

azalarak cari harcamalardaki

ücretteki yüzde 30'luk art›ﬂ,

bu y›l›n ilk çeyre€ine mev-

art›ﬂ› dengelerken, özel yat›-

tüketici kredilerindeki topar-

sim etkisinden ar›nd›r›lm›ﬂ ra-

r›mlarda da azalma kaydedil-

lanma ve g›da fiyatlar›ndaki
15
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düﬂüﬂ sayesinde özel tüketim

milyar dolara (veya GSYH'nin

vaﬂlatacak ve sonunda tersi-

güçlenirken, kamu harcama-

yüzde 4,2'sine) geriledi. Bu-

ne çevirecek.

lar› seçim vaatleri sayesinde

nunla birlikte, 12 ayl›k alt›n

Uygun enflasyon ortam› kar-

önemli ölçüde art›ﬂ kaydetti.

ve enerji hariç cari aç›k söz

ﬂ›s›nda, Merkez Bankas› pa-

G›da enflasyonundaki düﬂü-

konusu dönemde çok fazla bir

ra politikas›n› gevﬂetti. G›da

ﬂün etkisiyle, enflasyon son

de€iﬂiklik göstermedi. 2016

fiyatlar› sayesinde h›zla dü-

aylarda önemli ölçüde gerile-

y›l›n›n ilk dört ay›nda, mev-

ﬂen enflasyon ve portföy gi-

di. 12 ayl›k manﬂet enflas-

sim etkisinden ar›nd›r›lm›ﬂ ra-

riﬂlerindeki toparlanma, Mer-

yon, Ocak 2016'da zirveye

kamlar bu e€ilimde bir tersi-

kez Bankas›'n›n faiz oranla-

ulaﬂt›ktan sonra 1,9 puan dü-

ne dönüﬂe iﬂaret ediyor.

r›n› düﬂürmesi için elveriﬂli

ﬂerek Haziran ay›nda yüzde

Pozitif bir geliﬂme olarak,

bir ortam yaratt›. Merkez Ban-

7,6 olarak gerçekleﬂti. ‹yi ha-

Aral›k 2015'te uygulamaya

kas› Mart ile Haziran aylar›

va koﬂullar› sayesinde güçle-

konulan yapt›r›mlar sonras›n-

aras›nda gecelik borç verme

nen tar›m üretimi ve Rus-

da Rusya'ya yap›lan ticari mal

oran›n› 175 baz puan düﬂüre-

ya'n›n tar›m ürünlerine uygu-

ihracat› serbest düﬂüﬂe geç-

rek yüzde 9'a indirirken, 1

lad›€› yapt›r›mlar, 12 ayl›k g›-

miﬂ olmas›na ra€men, AB ve

haftal›k repo ve gecelik borç-

da enflasyonunun yüzde 6,3’e

MENA piyasalar›na ihracat›n

lanma oranlar›n› de€iﬂtirme-

gerilemesini sa€lad› ve man-

güçlenmesi sebebiyle alt›n ve

di. Merkez Bankas› finans-

ﬂet enflasyonu 1,2 puan dü-

enerji hariç ihracat art›ﬂ kay-

man›n›n ortalama maliyetin-

ﬂürdü. Çekirdek (g›da ve enerji

detti. Di€er taraftan, güçle-

deki düﬂüﬂ, tüketici kredile-

hariç) enflasyon halen man-

nen iç talep sonucunda alt›n

rinde 70 baz puanl›k ve ticari

ﬂet enflasyondan yüksek ol-

ve enerji hariç ithalat, ihra-

kredi oranlar›nda 100 baz pu-

mas›na ra€men, istikrarl› Li-

cattan daha h›zl› bir ﬂekilde

anl›k bir azalma olarak ban-

ra enflasyonist bask›lar›n ha-

toparland› ve 3 ayl›k çekir-

kalar›n kredi faiz oranlar›na

fifletilmesine yard›mc› oldu.

dek ticaret aç›€›nda bozulma-

yans›d›.

Notta ayr›ca petrol fiyatlar›-

ya yol açt›. Rusya'n›n uygu-

Temel mali göstergeler iyi-

n›n sürükledi€i d›ﬂ dengelen-

lad›€› yapt›r›mlar ve güven-

leﬂti ancak altta yatan mali di-

menin sona erdi€i belirtiliyor.

lik ile ilgili endiﬂeler sebe-

namikler hakk›nda endiﬂeler

Düﬂük petrol fiyatlar› saye-

biyle yaﬂanan turizmdeki çö-

mevcut. Ocak - May›s döne-

sinde enerji aç›€›nda sa€la-

küﬂ, olumuz ticaret geliﬂme-

minde merkezi yönetim büt-

nan 12,4 milyar dolarl›k azal-

lerini daha da kötüleﬂtirdi. Ek

çe fazlas› 9 milyar TL olarak

ma sayesinde, 12 ayl›k alt›n

olarak, küresel petrol fiyatla-

gerçekleﬂti ve bir y›l önceki

hariç cari aç›k Temmuz 2015

r›n›n yeniden yükselmeye baﬂ-

2,4 milyar TL'lik aç›k tersine

ile Nisan 2016 aras›nda 13,3

lamas› y›l›n ikinci yar›s›nda

çevrildi. Bununla birlikte, iyi-

milyar dolar azalarak 29,9

enerji aç›€›ndaki düﬂüﬂü ya-

leﬂen temel göstergeler, kö-
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tüleﬂen mali dinamikleri yan-

si kayd›yla, Lira önemli öl-

na ra€ men, enf las yo nun

s›tm›yor. Harcamalar taraf›n-

çüde de€er kaybederken de-

2016'n›n ikinci yar›s›nda art-

da, kamu yat›r›mlar› ve faiz

€er kazanan döviz mevduat-

mas› bekleniyor. Manﬂet enf-

giderlerindeki önemli azalma,

lar› sebebiyle, 2015 y›l›nda

lasyon, son aylarda h›zl› bir

cari transferlerdeki ve ücret

özel tüketimi destekleyen re-

ﬂekilde geriledi ve çekirdek

faturas›ndaki önemli art›ﬂ›

fah etkisinin bu y›l tekrar ya-

enflasyonun da önümüzdeki

dengelemenin de ötesinde geç-

ﬂanmas› muhtemel görünmü-

birkaç ay düﬂmesi bekleniyor.

ti. Gelir taraf›nda, vergi d›ﬂ›

yor.

Bununla birlikte, ekonomide

gelirlerdeki art›ﬂ, vergi gelir-

Benzer ﬂekilde, 2015 y›l›nda

enflasyonist bask›lar oluﬂu-

leri art›ﬂ›ndaki yavaﬂlamadan

düﬂük petrol fiyatlar›n›n sa€-

yor ve bunlar y›l›n sonlar›na

daha h›zl› oldu ve gelir per-

lad›€› gelir etkisinin de tek-

do€ru daha görünür hale ge-

formans›nda bir iyileﬂme sa€-

rar yaﬂanmas› beklenmiyor.

lecek. Asgari ücretteki yüzde

lad›. Dolay›s›yla, münferit fak-

Bununla birlikte, asgari üc-

30'luk art›ﬂ daha ﬂimdiden

törler ﬂu ana kadar ortaya ç›-

retteki yüzde 30'luk art›ﬂ so-

tüm sektörlerde ücret art›ﬂ›na

kan geliﬂmeleri maskeledi, an-

nucunda güçlenen reel ücret

yol açmaya baﬂlad›. ﬁirketle-

cak hem gelir hem harcama

art›ﬂ›, tüketici kredilerindeki

rin artan iﬂgücü maliyetleri-

taraf› üzerinde ortaya ç›kan

toparlanma ve düﬂen g›da enf-

ni, fiyatlara yans›tmalar› bek-

bask›lar›n uzun vadeli mali

lasyonu, azalan refah ve gelir

lenmiyor, ancak bunun ne za-

zorluklar yaratmas› olas›l›€›

etkilerini telafi edecek. Bi-

man ve hangi boyutlarda ola-

bulunuyor.

rinci çeyrekte görüldü€ü gi-

ca€› belli de€il ve piyasa güç-

Notta, Banka’n›n 2016 için

bi, kamu harcamalar› büyü-

lerine ba€l› olacak.

yüzde 3,5'lik büyüme tahmi-

meye önemli ölçüde katk›da

Öte yandan, güçlenen ücret

ni korundu. Nisan 2016'da ya-

bulunmaya devam edecek.

art›ﬂ› tüketici kredilerindeki

y›nlanan say›s›nda aç›klanan

Özel yat›r›mlar y›l›n geri ka-

toparlanma ile birlikte özel

baz senaryoya uygun olarak,

lan bölümünde belirli ölçüde

tüketimi desteklemekte ve ta-

büyüme birinci çeyrekte ya-

toparlanacak, ancak 2016 y›-

lep kanal› yoluyla fiyatlar üze-

vaﬂlad› ve ikinci çeyre€e iliﬂ-

l›n›n tamam›nda büyümeye

rinde bask› yaratm›yor. Ek

kin ilk göstergeler de yavaﬂ-

katk›s› marjinal düzeyde ka-

olarak, son birkaç y›lda g›da

laman›n sürdü€üne iﬂaret edi-

lacak. Güçlü iç tüketim ve is-

fiyatlar› dalgal› bir seyir izle-

liyor. Y›l›n geri kalan›nda,

tikrarl› Lira ithalat› destekle-

di ve hava koﬂullar›n›n kötü-

özel tüketimin ivmesini ko-

meye devam ederken, ihracat

leﬂmesi halinde g›da fiyatla-

rumas› ve büyümenin ana sü-

pazarlar›ndaki sorunlar 2016

r›nda yeniden art›ﬂ yaﬂanma-

rükleyicisi olmaya devam et-

y›l›nda ihracat art›ﬂ›n› s›n›r-

s› mümkün. Bu bask›lar he-

mesi bekleniyor. Liran›n bu

layacak.

nüz görünür olmamakla bir-

y›l istikrarl› bir seyir izleme-

Olumlu enflasyon rakamlar›-

likte, fiyat istikrar› yönünde17
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ki kararl›l›€› yeniden teyit et-

"Mevcut firmalar›n yaﬂad›€›

aras›nda rekabet gücünün ve

mek için daha ihtiyatl› bir pa-

verimlilik kayb› ve daha az

istihdam›n artt›r›lmas›, eﬂitli-

ra politikas› gerekiyor.

verimli firmalar›n piyasaya

€in ve kamu hizmetlerinin iyi-

Türkiye Düzenli Ekonomi No-

giriﬂ yapmas›, TFV art›ﬂ›n›

leﬂtirilmesi ve sürdürülebilir

tu’na ek olarak “Türkiye'de

2011 sonras›nda negatife çe-

kalk›nman›n derinleﬂtirilme-

Verimlilik Dinamikleri” hak-

virdi.

si yer almaktad›r. Dünya Ban-

k›nda bir Odak Notuda ya-

2008-09 küresel finansal ve

kas›’n›n Türkiye ile olan iﬂ-

y›mland›.

ekonomik krizi sonras›nda re-

birli€i daha geniﬂ bir ulusla-

Nota göre özel sektör yat›-

form momentumunun yavaﬂ-

raras› kitle ile bilgi ve dene-

r›mlar›n›n ve verimlilik art›-

lamas› ve 2012 sonras›nda ku-

yim paylaﬂ›m›n› da kapsaya-

ﬂ›n›n durgunlaﬂmas› sebebiy-

rumlar›n kalitesinde ve iﬂ or-

cak ﬂekilde geliﬂmektedir."

le, Türkiye’nin ekonomik bü-

tam›nda yaﬂanan bozulma, ne-

yümesi 2011 y›l›ndan bu ya-

gatif TFV art›ﬂ›n› aç›klama-

na yavaﬂlad›. Bu durum, top-

ya yard›mc› olmaktad›r.

lam faktör verimlili€i (TFV)

Piyasalar›n daha iyi iﬂlemesi-

art›ﬂ›n›n, GSYH art›ﬂ›na cid-

ne ve firmalar aras›nda daha

di katk›da bulundu€u geçmiﬂ

fazla dinamizm yarat›lmas›-

on y›ll›k dönem ile keskin bir

na yard›mc› olacak ﬂekilde ta-

tezat oluﬂturuyor. Dolay›s›y-

sarlanan önlemler, TFV art›-

la, verimlilik dinamikleri, bü-

ﬂ›n›n yeniden baﬂlamas›na yar-

yümedeki yavaﬂlaman›n se-

d›mc› olabilir.

beplerini ve bunu tersine çe-

Dünya Bankas›’n›n Türki-

virmenin yollar›n› araﬂt›ran

ye’deki çal›ﬂmalar› 2012-2016

araﬂt›rmac›lar ve politika ya-

dönemini kapsayan ortak Ül-

p›c›lar taraf›ndan dikkate al›n-

ke ‹ﬂbirli€i Stratejisine (CPS)

mal›.

dayanmaktad›r. CPS, beﬂ y›l-

Bu odak notu, 2003-2014 dö-

l›k dönemde sa€lanmas› ön-

makla birlikte, çeyrek baz›n-

neminde verimlilik dinamik-

görülen 6,45 milyar dolarl›k

daki büyüme oranlar›n› kul-

lerini incelemek amac›yla,

finansman, politika analizleri

lanman›n temel avantaj› bir

imalat sektöründen toplanan

ve dan›ﬂmanl›k hizmetleri yo-

resesyonun sona ermesi veya

firma verilerden elde edilen

luyla Türkiye’nin yüksek ge-

büyüme döneminin baﬂlama-

kan›tlar› kulland›. Yap›lan ana-

lirli ülke statüsüne geçiﬂini

s› gibi ekonomideki dönüm

liz aﬂa€›daki tespitleri ortaya

desteklemeyi amaçlamakta-

noktalar›n› tespit etmenin da-

koydu:

d›r. CPS’in baﬂl›ca amaçlar›

ha kolay olmas›.
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Türkiye Düzenli Ekonomik
Bilgi Notu Türkiye’deki ekonomik geliﬂmeleri de€erlendiren ve temel makroekonomik de €iﬂ ken ler hak k›n da
Dünya Bankas›'n›n tahminlerini sunan k›sa bir bilgi notu.
Bilgi notunun yak›n geçmiﬂe
odakland›€› düﬂünüldü€ünde,
mevsim etkisinden ar›nd›r›lm›ﬂ verileri çeyrekten çeyre€e (veya 3 ayl›k) de€iﬂiklikleri bildiriyor. Y›ll›k bazdaki
oranlar çok daha az oynak ol-
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MerkezBankas›ParaPolitikas›Kurulu;

Ekonomiistikrarlı
Merkez Bankası, yıl genelinde iktisadi faaliyetin ılımlı bir büyüme
sergilemesini bekliyor. Yapısal düzenlemeler ve yatırım teşviklerinin de
desteğiyle ekonominin istikrarlı büyüme eğilimini sürdüreceği tahmin
edildi.
er kez Ban ka s›

M

lirgin bir yükseliﬂ kaydetti€i

sebze fiyatlar›nda belirgin bir

Para Politikas›

belirtilen özette, "Çekirdek

art›ﬂ kaydedilmiﬂtir. Böylece

Ku ru lu (PPK)

göstergelerin y›ll›k enflasyon-

iﬂlenmemiﬂ g›da grubunda dü-

Temmuz 2016 tarihli toplan-

lar› azal›rken ana e€ilimle-

ﬂük baz›n da etkisiyle y›ll›k

t›s›na iliﬂkin yay›mlad›€› top-

rinde kayda de€er bir de€i-

enflasyon yaklaﬂ›k 9 puan ar-

lant› özetinde haziran ay›nda

ﬂim görülmemiﬂtir. Haziran

tarak yüzde 4,62’ye ulaﬂm›ﬂ-

tüketici fiyatlar›n›n yüzde 0,47

ay› PPK toplant› özetinde ön-

t›r. Buna karﬂ›l›k iﬂlenmiﬂ g›-

artt›€› ve y›ll›k enflasyonun

görüldü€ü üzere, g›da ve al-

da grubunda son üç y›l›n en

1,06 puan yükseliﬂle yüzde

kolsüz içecekler grubu y›ll›k

düﬂük ayl›k art›ﬂ oran› izlen-

7,64 oldu€u an›msat›ld›.

enflasyonu haziran ay›nda iﬂ-

miﬂ ve grup y›ll›k enflasyonu

Bu dönemde iﬂlenmemiﬂ g›-

lenmemiﬂ g›da grubu kaynakl›

yüz de 8,38’e ge ri le miﬂ tir"

da fiyatlar›nda gözlenen dü-

olarak yükselmiﬂ ve yüzde

aç›klamas›na yer verildi.

zeltme ve baz etkisi kaynakl›

6,63 olmuﬂtur. ‹ﬂlenmemiﬂ g›-

Son dönemlerde küresel risk

olarak g›da enflasyonunun be-

da grubunda taze meyve ve

iﬂtah›nda gözlenen art›ﬂ›n, fi19
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nansal koﬂullardaki s›k›l›€›

bilecektir." de€erlendirmesi

rizm gelirlerinin iktisadi fa-

azalt›c› etki yapsa da yurt içi

yap›ld›.

aliyet içindeki pay›n›n yük-

geliﬂmeler ve sermaye ak›m-

‹ktisadi faaliyetin ›l›ml› ve is-

sek oldu€u ikinci ve üçüncü

lar›ndaki zay›flama nedeniy-

tikrarl› büyüme e€ilimini ko-

çeyrekte ekonomide bir mik-

le k›sa vadede s›k›l›€›n süre-

rudu€una iﬂaret edilen özette,

tar yavaﬂlama gözlenebilecek-

bilece€i dile getirilen özette,

tüketim harcamalar›n›n iç ta-

tir. Nitekim ikinci çeyre€e da-

bu çerçevede kredi büyüme

lebin sürükleyicisi oldu€u, ya-

ir öncü göstergeler bir önceki

h›zlar›nda belirgin bir topar-

t›r›mlar›n göreli zay›f seyrini

döneme göre ivme kayb›na

lanma beklenmedi€i ifade edil-

devam ettirdi€i belirtildi.

iﬂaret etmekte, söz konusu

di.

"D›ﬂ talep üzerindeki jeopo-

e€ilimin üçüncü çeyrekte de
devam edebilece€ine dair sin-

Özette, kredilerin ›l›ml› sey-

litik geliﬂmeler kaynakl› olum-

rinde hem talep hem de arz

suz etkilere karﬂ›n Avrupa Bir-

yönlü faktörlerin rol oynad›-

li€i ülkelerine yap›lan mal ih-

€› aktar›larak, "Son dönem

racat› güçlü art›ﬂ e€ilimini ko-

anketlerine göre bankalar›n

rumaktad›r. Rusya ile iliﬂki-

kredi standartlar›nda bir gev-

lerin düzelmesi, y›l›n son çey-

ﬂeme olmad›€› gözlenmekte-

re€inden itibaren d›ﬂ talebe

dir. Yak›n dönemde yurt içi

destek verebilecektir. Bu do€-

geliﬂmelere ba€l› olarak pi-

rultuda, önümüzdeki dönem-

yasalarda dalgalanmalar ya-

de ihracat›n büyümeye olum-

ﬂanm›ﬂt›r. Kurul taraf›ndan

lu katk› vermeye devam et-

nülmektedir."

al›nan likidite tedbirleri, pi-

mesi beklenmektedir. ‹stih-

Özette, d›ﬂ dengedeki iyileﬂ-

yasalardaki oynakl›€› k›smen

damdaki istikrarl› art›ﬂ e€ili-

me sürmekle birlikte k›sa va-

s›n›rlam›ﬂt›r. Piyasalarda ya-

mi ve ücret geliﬂmeleri ise

dede cari iﬂlemler aç›€›nda

ﬂanan dalgalanmalar›n etkile-

gelir kanal› üzerinden iç tale-

s›n›rl› bir geniﬂleme gözlene-

rinin geçici olaca€› ve Türki-

bi desteklemektedir. Bu çer-

bilece€i vurguland›.

ye'nin sa€lam iktisadi temel-

çevede, y›l genelinde iktisadi

Enerji fiyatlar›ndaki düﬂüﬂün

leriyle dayan›kl›l›€›n› koru-

faaliyetin ›l›ml› bir büyüme

gecikmeli etkilerinin halen ca-

yaca€› öngörülmektedir. Bu-

sergilemesi beklenmektedir.

ri dengeyi olumlu etkilemeye

nunla birlikte Kurul, finansal

Son dönemde yaﬂanan terör

devam etti€i bildirilen özette,

koﬂullardaki s›k›laﬂman›n k›-

olaylar› ve yurt içi geliﬂme-

kredilerin ›l›ml› seyri ve tica-

sa vadeli etkilerini dengele-

ler, özellikle turizm sektörü

ri krediler lehine de€iﬂen kom-

mek amac›yla gerekmesi ha-

kanal›yla iktisadi faaliyet üze-

pozisyonun da cari dengede-

linde zorunlu karﬂ›l›klarda aﬂa-

rinde aﬂa€› yönlü risk oluﬂ-

ki iyileﬂmeyi destekledi€inin

€› yönlü bir ayarlama yapa-

turmaktad›r. Dolay›s›yla tu-

alt› çizildi.
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yaller al›nmaktad›r. Bununla
birlikte yap›sal düzenlemeler
ve yat›r›m teﬂviklerinin de
deste€iyle ekonominin istikrarl› büyüme e€ilimini sürdürece€i tahmin edilmektedir.
Bu çerçevede iktisadi faaliyet üzerindeki risklerin orta
vadede dengeli oldu€u düﬂü-
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Özette, ekonominin mevcut

çe harcamalar›nda gözlenen

yon ve enflasyon beklentile-

büyüme kompozisyonunun iç

art›ﬂ›n bütçe dengesi üzerin-

rindeki bozulmay› s›n›rl› se-

talep kaynakl› olmas› ve tu-

deki etkisini telafi etmek için

viyelerde tutabilmiﬂtir. Ancak

rizm sektöründeki yavaﬂlama-

yap›labilecek olas› kamu fi-

gelinen noktada fiyat istikra-

n›n gelecek dönemde cari den-

yat/vergi ayarlamalar› y›l›n

r›na ulaﬂ›ld›€›n› ifade etmek

gedeki iyileﬂme e€iliminin ya-

sonlar›na do€ru enflasyonu

mümkün de€ildir. Enflasyon

vaﬂlayabilece€ine iﬂaret etti-

yukar› yönlü etkileyebilecek-

hedeflemesinde elde edilen

€i aktar›ld›.

tir. Öte yandan yak›n dönem-

on y›ll›k tecrübe, enflasyonla

Bununla birlikte y›l boyunca

de yaﬂanan yurt içi geliﬂme-

mücadelenin ortak bir çaba

cari aç›€›n makul ve öngörü-

ler güven kanal› ve turizm

gerektirdi€ini göstermiﬂtir. Do-

lebilir düzeylerde kalaca€› be-

sektörü üzerinden talep ve

lay›s›yla enflasyonun yüzde

lirtilen özette, ﬂu görüﬂler pay-

enflasyon üzerinde aﬂa€› yön-

5 hedefine kal›c› olarak indi-

laﬂ›ld›:

lü riskler oluﬂturmaktad›r. Ku-

rilebilmesi için yap›sal unsur-

"Enflasyon tahminleri üzerin-

rul, enflasyon görünümünü

lar dikkate al›narak bütün ku-

de yukar› ve aﬂa€› yönlü risk-

etkileyen geliﬂmeleri yak›n-

rumlar›n üzerine düﬂeni yap-

ler bulunmaktad›r. Yak›n dö-

dan takip ederek fiyat istikra-

mas› önem taﬂ›maktad›r. Bu

nemde döviz kurunda gözle-

r›n› tesis etmek için gerekli

çerçevede G›da Komitesi kap-

nen hareketler, maliyet kana-

politika önlemlerini alacakt›r.

sam›nda yap›lan çal›ﬂmalar

l›ndan enflasyon üzerinde yu-

Son y›llarda yaﬂanan önemli

de€erli bir örnek teﬂkil et-

kar› yönlü risk oluﬂturmakta-

d›ﬂ ﬂoklara ra€men uygula-

mektedir. Merkez Bankas›,

d›r. Ayr›ca son dönemde büt-

nan politika çerçevesi enflas-

önümüzdeki dönemde bu ça-
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balar›n daha da derinleﬂtiril-

piyasalardaki geliﬂmeleri ya-

runaca€› ve yönetilen/yönlen-

me si ne kat k› da bu lun mak

k›ndan takip ederek elinde

dirilen fiyatlarda öngörülme-

amac›yla enflasyon dinamik-

bulundurdu€u zengin araç se-

yen bir art›ﬂ gerçekleﬂmeye-

lerinde yap›sal konular›n ir-

tiyle gerekli dengeleyici ted-

ce€i varsay›lmaktad›r." ifade-

delenmesi üzerine kapsaml›

birleri alaca€› vurgulanan özet-

lerine yer verilen özette, ma-

çal›ﬂmalar yapacakt›r."

te, "Kurul taraf›ndan son dö-

liye politikas›n›n söz konusu

Özette, küresel finans piya-

nemde al›nan para politikas›

çerçeveden belirgin olarak

salar› ve sermaye ak›mlar›n-

kararlar›n›n sadeleﬂme süreci

sapmas› ve bu durumun orta

daki yüksek oynakl›€›n de-

kapsam›nda de€erlendirilme-

vadeli enflasyon görünümü-

vam etti€ine dikkat çekildi.

si gerekmektedir. Sadeleﬂme

nü olumsuz etkilemesi halin-

Son dönemde risk iﬂtah›nda

ile nihai olarak amaçlanan,

de para politikas› duruﬂunun

bir miktar art›ﬂ gözlense de

dar ve simetrik bir koridor

da güncellenmesinin söz ko-

küresel büyümeye dair endi-

uygulamas›n›n hayata geçiril-

nusu olabilece€i belirtildi.

ﬂelerin ve küresel para politi-

mesi ve fonlaman›n tek bir

Özette, son y›llarda mali di-

kalar›na iliﬂkin belirsizlikle-

faizden yap›lmas›d›r. Sade-

siplinin sürdürülmesinin Tür-

rin devam etmesinin, oynak-

leﬂmenin, aktar›m mekaniz-

kiye ekonomisinin olumsuz

l›€› besledi€i dile getirilen

mas›n›n etkinli€ine katk›da

d›ﬂ ﬂoklara karﬂ› duyarl›l›€›n›

özette, s›k› para politikas› du-

bulunaca€› de€erlendirilmek-

azaltan temel unsurlardan bi-

ruﬂunun, temkinli makroihti-

tedir. Bu nedenle para politi-

ri oldu€unun alt› çizildi.

yati politika çerçevesi ve 2015

kas›n›n sadeleﬂme sürecinin

y›l› A€ustos ay›nda yay›mla-

makul bir zaman diliminde

nan yol haritas›nda belirtilen

sonuçland›r›lmas› planlanmak-

politika araçlar›n›n etkili bir

tad›r. Sadeleﬂmenin h›z› ve

ﬂekilde kullan›lmas›n›n eko-

zamanlamas›, enflasyon ve fi-

nominin küresel ﬂoklara kar-

nansal istikrar› etkileyen ge-

ﬂ› dayan›kl›l›€›n› bir ölçüde

liﬂmelere ba€l› olacakt›r." de-

art›rd›€› kaydedildi.

€erlendirmesi yap›ld›.

Özette, yurt içi geliﬂmelerin

Özette, maliye politikas›na ve

tedbir, makroekonomik istik-

küresel oynakl›kla birlikte or-

vergi düzenlemelerine iliﬂkin

rar› destekleyecek ve uzun va-

taya ç›kmas› durumunda olu-

geliﬂmelerin enflasyon görü-

deli kamu borçlanma faizle-

ﬂabilecek piyasa dalgalanma-

nümüne etkileri bak›m›ndan

rinin düﬂük düzeylerde sey-

lar›n›n finansal koﬂullar üze-

yak›ndan takip edilece€i bil-

retmesini sa€layarak toplum-

rinde ilave s›k›laﬂt›r›c› etki

dirildi.

sal refaha olumlu katk›da bu-

yapabilece€i aktar›ld›.

"Para politikas› duruﬂu oluﬂ-

lunacakt›r" görüﬂü de payla-

Kurulun küresel ve yurt içi

turulurken mali disiplinin ko-

ﬂ›ld›.

22

Küresel belirsizliklerin yüksek oldu€u mevcut konjonktürde bu kazan›mlar›n korunarak daha da ileriye götürülmesinin önem taﬂ›d›€› aktar›lan özette, "Mali disiplini
kal›c› hale getirecek ve tasarruf aç›€›n› azaltacak her türlü
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Dünya Ekonomisi

Fed faiz artırmayacak
Amerikan ekonomisindeki belirsizlikler ve küresel ekonomideki riskler
nedeniyle, Fed'in bu sene ve gelecek yıl faiz artırımı yapmayacağı tahmin
ediliyor. ABD’de konut satışları son dokuz yılın zirvesine ulaştı.
merikan ekonomi-

A

gan Stanley, ABD Merkez

"nötr" veya "büyümeyle ba€-

sindeki belirsizlik-

Bankas›n›n (Fed) 2018'e ka-

daﬂ›r" durumda olmas›n›n ge-

ler ve küresel eko-

dar faiz art›r›m› yapmayaca-

reklili€ine dikkat çekilirken

nomideki riskler nedeniyle,

€›n› öngördü€ünü bildirdi.

bunun gerçekleﬂebilmesi için

Fed'in bu sene ve gelecek y›l

Mor gan Stan ley'nin "ABD

"Fed'in sahan›n d›ﬂ›nda kal-

faiz art›r›m› yapmayaca€› tah-

Ekonomisi Yaz Görünümü"

mas› gerekiyor." ifadesi kul-

min ediliyor. ABD ve dünya

adl› raporunda, Amerikan eko-

lan›ld›.

genelinde büyümenin destek-

nomisindeki belirsizlikler ve

ABD ekonomisinin yavaﬂla-

lenmesi için finansal koﬂulla-

küresel ekonomideki riskler

d›€›na ve enflasyonun hala

r›n nötr veya büyümeyle ba€-

nedeniyle, Fed'in bu sene ve

Fed'in yüzde 2'lik hedefinin

daﬂ›r durumda olmas› ve Fed'in

gelecek y›l faiz art›r›m› yap-

alt›nda bulundu€una iﬂaret

sahan›n d›ﬂ›nda kalmas› ge-

mayaca€›n›n tahmin edildi€i

edilen raporda, "Enflasyonla

rektirdi€i görüﬂü a€›rl›k ka-

belirtildi.

ilgili beklentiler dik biçimde

Raporda, ABD ve dünya ge-

düﬂtü. Bu koﬂullar alt›nda Fed

ABD merkezli uluslararas› fi-

nelinde büyümenin desteklen-

politikas›n› belirleyenlere ye-

nansal hizmetler ﬂirketi Mor-

mesi için finansal koﬂullar›n

ni faiz art›ﬂlar›n›n gerekli ol-

zan›yor.
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du€u kanaatini verecek bir

ti. NAR'›n ikinci el konut sa-

Öte yandan, bu dönemde en

ﬂey var m›?" sorusuna "Ha-

t›ﬂlar›na iliﬂkin raporunda, sa-

yüksek enflasyon oranlar› yüz-

y›r" cevab› verildi.

t›ﬂ fiyatlar›n›n haziranda ge-

de 1,8 ile Belçika, yüzde 1,2

çen y›l›n ayn› dönemine göre

ile ‹sveç ve yüzde 1 ile Mal-

yüzde 4,8 yükselerek 247 bin

ta’da gözlemlendi.

Raporda, söz konusu nedenler yüzünden, Morgan Stanley'nin da ha ön ce yap t› €›

700 dolara ç›kt›€› belirtildi.

Ayn› dönemde y›ll›k enflas-

ABD'de ikinci el konut fiyat-

yon Avrupa’n›n en büyük eko-

lar›, böylece y›ll›k bazdaki

nomileri olan Almanya’da

yükseliﬂini 52. aya taﬂ›d›.

yüzde 0,2, Fransa’da ve ‹n-

Avro Bölgesinde haziran ay›n-

giltere’de yüzde 0,3, ‹talya’da

da enflasyon geçen y›l›n ayn›

eksi yüzde 0,2 ve ‹spanya’da

ay›na göre yüzde 0,1 artar-

eksi yüzde 0,9 olarak gerçek-

ken, Avrupa Birli€i’nde (AB)

leﬂti.

haziran ay› enflasyonunda de-

Avro Bölgesi enflasyonunun

€iﬂim yaﬂanmad›.

ana bileﬂenlerine bak›ld›€›n-

Avrupa ‹statistik Ofisinin (Eu-

da, haziranda y›ll›k enflasyo-

rostat) aç›klad›€› verilere gö-

na en fazla art›ﬂ etkisi resto-

re, 19 üyeli Avro Bölgesinde

ran ile kafelerin yan› s›ra, ki-

y›ll›k enflasyon may›s ay›n-

ralar ve tütün ürünlerinden

da yüzde 0,1 azal›rken hazi-

geldi. Taﬂ›t yak›tlar›, ›s›nma

ran ay›nda yüzde 0,1 artt›.

yak›tlar› ve gaz ise bu dö-

AB’de may›s ay›nda yüzde

nemde y›ll›k enflasyona en

0,1 azalan y›ll›k enflasyon ise

fazla olumsuz etkiyi yapt›.

haziranda s›f›r seviyesinde

‹ngiltere Merkez Bankas› (Bo-

gerçekleﬂti.

E) politika faiz oran›n de€iﬂ-

yana en yüksek seviyesini kay-

AB üyesi 28 ülkenin haziran

tirmeyerek yüzde 0,5 oran›n-

deden ikinci el konut sat›ﬂla-

rakamlar› incelendi€inde 13

da b›rakt›€›n› aç›klad›. ‹ngil-

r›n›n 5 milyon 480 bini bul-

ülkede y›ll›k enflasyon ne-

tere Merkez Bankas›’ndan ya-

mas› bekleniyordu. May›s ay›

gatif olarak gerçekleﬂti. AB’de

p›lan aç›klamada politika fa-

ikinci el konut sat›ﬂlar› ise 5

en düﬂük enflasyon oran› ek-

milyon 530 binden 5 milyon

si yüzde 2 ile Güney K›br›s,

510 bine revize edildi. ‹kinci

eksi yüzde 1,9'la Bulgaristan

el konut sat›ﬂlar›, may›s ay›n-

ve eksi yüzde 1,2 ile H›rva-

Banka ayr›ca varl›k al›m prog-

da yüzde 1,5 art›ﬂ göstermiﬂ-

tistan'da oluﬂtu.

ram hedefini de€iﬂtirmeyerek

Fed'in bu y›l bir, gelecek sene de iki faiz art›r›m› öngörüsünü ortadan kald›rd›€› kaydedildi.
Yaklaﬂ›k 10 y›l›n ard›ndan geçen sene aral›k ay›nda faizleri ilk defa art›ran Fed, bu sene faizleri henüz yükseltmedi.
ABD’de ikinci el konut sat›ﬂlar› haziranda yüzde 1,1 artarak son 9 y›l›n en yüksek seviyesine ulaﬂt›.National Association of Realtors'›n (NAR)
aç›klanan raporuna göre, ikinci el konut sat›ﬂlar› haziranda
önceki aya oranla yüzde 1,1
yükselerek 5 milyon 570 bin
adet oldu. ﬁubat 2007'den bu
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izinin yüzde 0,5 seviyesinde
tutularak de€iﬂtirilmemesine
karar verildi€i aç›kland›.
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375 milyar sterlinde b›rakt›.

‹ngiltere Merkez Bankas› (Bo-

may›s aylar› aras›ndaki üç ay-

Para Politikas› Kurulu (PPK)

E) Baﬂkan› Mark Carney ge-

l›k dönemde ülkedeki iﬂsizlik

politika faiz karar›n› 8 üye-

çen hafta, "Para Politikas› Ku-

oran› bir önceki dönemde kay-

nin deste€i ile al›rken, üye-

rulu üyelerinin görüﬂlerine

dedilen yüzde 5,0 seviyesin-

lerden sadece Gertjan Vlieg-

iliﬂkin peﬂin yarg›da bulun-

den yüzde 4,9’a gerileyerek

he faizin yüzde 0,25 oran›n-

mak istemiyorum. Bence eko-

2005 y›l›ndan bu yana en dü-

da azalt›lmas› yönünde oy

nomik görünüm kötüleﬂti ve

ﬂük seviyesini gördü.

kulland›.

yaz›n bir miktar parasal ge-

‹ﬂsizlik oran›n›n mart-may›s

Merkez Bankas›’n›n tutanaklar›nda, “Para Politikas› Kurulu büyümeyi desteklemek
ve enflasyonu uygun zamanda hedeflenen seviyeye ulaﬂt›rmak için gereken eylemleri uygulamak konusunda kararl›d›r. Bu kapsamda, üyelerin büyük ço€unlu€u parasal
politikan›n a€ustos ay›nda
gevﬂemesini beklemektedir.”
de€erlendirmelerine yer verildi.
Tutanaklarda AB referandumunda al›nan Brexit karar›-

niﬂlemeye gidilmesi gereke-

n›n üretim ve enflasyon gö-

bilir." ifadelerini kullanm›ﬂt›.

rünümü üzerinde etkilerinin

aylar›n› kapsayan dönemde
yüzde 5 seviyesinde gerçek-

‹ngiltere Merkez Bankas› po-

leﬂmesi bekleniyordu. ‹ngil-

litika faiz oran›n› 2009 y›l›n-

tere’de söz konusu dönemde

da beri tüm zamanlar›n en dü-

toplam iﬂsiz say›s› bir önceki

ﬂük seviyesi olan yüzde 0,5’te

döneme k›yasla 54 bin azala-

tutuyor.

rak 1,65 milyona geriledi.

nümüne ve May›s ay›ndaki

‹ngiltere'de mart-may›s ayla-

Ülkede may›s ay› itibariyle

enflasyon raporunda öngörü-

r›n› kapsayan dönemde iﬂsiz-

üç ayl›k ortalama haftal›k ka-

lenden daha yüksek bir enf-

lik oran› yüzde 4,9’a düﬂtü.

zançlar ise yüzde 2,3 olan

lasyona” neden olabilece€i

‹ngiltere Ulusal ‹statistik Ofi-

beklentinin alt›nda kalarak

belirtildi.

si (ONS) verilerine göre, mart-

yüzde 2,2 oran›nda yükseldi.

gö rü le bi le ce €i vur gu lan d›.
Brexit karar›n›n arz, talep ve
kur üzerindeki yans›malar›n›n “dikkate de€er ﬂekilde daha düﬂük bir büyüme görü-
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Yİ-ÜFE: 0,21 TÜFE: 1,16
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Temmuz ay›nda Yurtiçi Üretici Fiyatlar› Endeksinde bir
önceki aya göre yüzde 0.21, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3.41, bir önceki y›l›n ayn› ay›na göre yüzde 3.96 ve oniki ayl›k ortalamalara göre yüzde 4.77 art›ﬂ
gerçekleﬂti. Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya
göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe
yüzde 1,18 artış, imalat sanayi sektöründe yüzde 0,16
artış, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 0,49 artış ve su
sektöründe yüzde 0,29 düşüş olarak gerçekleşti. Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2016 yılı Temmuz
ayında aylık ve yıllık en fazla artış dayanıklı tüketim mallarında gerçekleşti.

Temmuz ay›nda Tüketici Fiyatlar› Genel Endeksi bir önceki aya göre yüzde 1.16, bir önceki y›l›n Aral›k ay›na
göre yüzde 4.84, bir önceki y›l›n ayn› ay›na göre yüzde
8.79 ve oniki ayl›k ortalamalara göre yüzde 7.91 art›ﬂ
gerçekleﬂti. Aylık en yüksek artış 7.05 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda, düşüş ise 4.14 ile giyim ve ayakkabı da yaşandı. Yıllık en yüksek artış ise yüzde 19.36
ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Endeksteki 417 maddeden; 59 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 256 maddenin ortalama
fiyatlarında artış, 102 maddenin ortalama fiyatlarında ise
düşüş gerçekleşti.

TEMMUZ 2016 TEMMUZ 2015
(2003=100)
(2003=100)

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

0,21

-0,32

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

3,41

5,15

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

3,96

5,62

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

4,77

6,43

TEMMUZ 2016 TEMMUZ 2015
(2003=100)
(2003=100)

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

1.16

0.09

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

4.84

4.85

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

8.79

6.81

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

7.91

8.07

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

0.41

0,21

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

3,19

3,41

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

0.47

1.16

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

3.63

4.84

5.27

6.21

7.86

8.58

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

Bütçe Gelirleri Kümülatif
Gerçekleşmeleri
2015

2016

Artış
(yüzde)

2016 Yılı
Bütçe
Hedefi

Genel Bütçe Gelirleri

228.185

263.865

15.6

528.317

Vergi Gelirleri

194.670

216.533

11.2

459.150

Gelir ve Kazançlar Üzerinden Alınan Vergiler

57.100

66.723

16.8

135.736

Gelir Vergisi

40.206

46.179

14.8

98.944

Gelir Vergisi Tevkifatı

36.977

42.545

15.0

92.388

Kurumlar Vergisi

16.903

20.544

21.5

36.792

KVK Göre Al›nan Geçici Vergi

16.107

19.868

23.3

36.024

Mülkiyet Üzerinden Al›nan Vergiler

4.714

5.336

13.1

10.355

Motorlu Taﬂ›tlar Vergisi

4.503

5.047

12.0

9.865

Dahilde Mal ve Hizmetlerden Al›nan Vergiler

77.814

86.940

11.7

183.800

Dahilde Al›nan KDV

22.259

24.199

8.71

51.247

Özel Tüketim Vergisi

48.518

54.616

12.5

116.309

4.297

5.327

23.9

10.495

D›ﬂ Ticaretten Al›nan Vergiler

40.067

41.412

3.35

96.659

İthalde Alınan KDV

36.139

36.929

2.18

86.895

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

11.185

17.001

51.9

18.911

236.661

273.852

15.7

570.507

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergileri

Harcamalar
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MevzuatDe€iﬂiklikleri
14.07.2016

-

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ

-

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı

-

İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı Görev, Yetki
ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

-

Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ

19.07.2016

-

(2.Mükerrer) 2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı ile İlgili
13/07/2016 Tarihli ve 2016/15 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı

21.07.2016

-

2016/9064 Anayasanın 120 nci Maddesi ile 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanununun
3 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (b) Bendine Göre, Ülke Genelinde 21/7/2016
Perşembe Günü Saat 01.00’dan İtibaren Doksan Gün Süreyle Olağanüstü Hal İlan
Edilmesi Hakkında Karar

22.07.2016

-

1116 Ülke Genelinde Olağanüstü Hal İlanına Dair Karar

23.07.2016

-

KHK/667 Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde
Kararname

-

(2.Mükerrer) 6723 Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun

-

Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

-

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 403)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına
Dair Tebliğ (Sıra No: 472)

-

(2.Mükerrer) KHK/668 Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler
ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

29.07.2016

-

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kapsamında İşlemlerin Ertelenmesine Dair Yönetmelik

30.07.2016

-

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 372)

-

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 10)

-

2016 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli
Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife

-

KHK/669 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma
Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Hükmünde Kararname

15.07.2016

27.07.2016

31.07.2016
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01.08.2016

09.08.2016

-

10.08.2016

-

15.08.2016

-

17.08.2016
22.08.2016

-

23.08.2016

-

24.08.2016

-

25.08.2016

-

26.08.2016

-

26.08.2016

-

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)
Haziran 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
2015 Yılına ilişkin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
Temmuz 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin
Verilmesi ve Ödenmesi
16-31 Temmuz 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi
2016 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı
2016 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı
Temmuz 2016 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel
Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Temmuz 2016 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi
Temmuz 2016 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile
Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
Temmuz 2016 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Temmuz 2016 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Temmuz 2016 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
2016 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi
2016 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi
Temmuz 2016 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Temmuz 2016 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve
İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Temmuz 2016 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Temmuz 2016 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile
Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
Temmuz 2016 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Temmuz 2016 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Temmuz 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
Temmuz 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli
Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
Temmuz 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
1-15 Ağustos 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin
Verilmesi ve Ödenmesi
1-15 Ağustos 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi
Beyanı ve Ödemesi
Temmuz 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
Temmuz 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
Temmuz 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli
Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
Temmuz 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
Temmuz 2016 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
6552 sayılı Kanunun 73. maddesi hükmü uyarınca ödenmesi gereken 11. taksit ödemesi
Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
Temmuz 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
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01 Temmuz Rus Dışişleri
Bakanı Lavrov, Suriye’de Türk
ve Rus ordusu arasında diyalog
kurulmasını istediklerini söyledi.

02Temmuz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’ye
sığınan 3 milyon Suriyeli’ye vatandaşlık verileceğini açıkladı.

17Temmuz Darbe girişimine ilişkin ülke genelinde 6 bin
kişi gözaltına alındı. Çok sayıda yargı mensubu görevinden
uzaklaştırıldı.
18 Temmuz Darbe girişimi sonrası, 2 bin 745 hakim ve
savcı, 7 bin 899 polis, 614 jandarma, 30 vali, 9 vali yardımcısı, 47 kaymakam, 52 mülkiye müfettişi görevden alındı.

03 Temmuz Çek Cumhuriyeti ismini Çekya olarak
değiştirdi.

19Temmuz YÖK, devlet ve vakıf üniversitelerinde görevli
toplam 1577 dekanın istifasını istedi. Devlet kurumlarında
çalışan 48 bin 799 kişi açığa alındı.

04Temmuz Başbakan Binali Yıldırım, yatarım ve üretimin
canlanması, terör nedeniyle ortaya çıkan yaraların sarılması
amacıyla hazırlanan sosyal ve ekonomik paketi açıkladı.

20Temmuz Cumhurbaşkanı Erdoğan, MGK ve Bakanlar
Kurulu toplantılarının ardından tüm ülkede 3 ay Olağanüstü
Hal kararı alındığını açıkladı.

05Temmuz Giresun’da bayramlaşmaya giden Jandarma komutanları ile eş ve çocuklarının bulunduğu askeri helikopter
düştü. Kazada biri çocuk 7 kişi şehit oldu, 8 kişi yaralandı.

21Temmuz Olağan Üstü Hal Tezkeresi Meclis’te 115 ret
oyuna karşılık 346 oyla kabul edildi.

06Temmuz İspanya’da vergi kaçırmakla suçlanan ünlü futbolcu Messi 21 ay hapis cezasına çarptırıldı.
07Temmuz Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO’nun daha aktif
olması gerektiğini söyledi.
08Temmuz ABD’nin Dallas kentinde keskin nişancılar 5
polisi öldürdü, 7’si polis, 9 kişiyi yaraladı.
09Temmuz Askeri Casusluk davasında sahte delil ürettikleri ve cemaat imamlarına TSK’daki subaylarla ilgili bilgi
sızdırdıkları iddiasıyla 2’si amiral 6 muvazzaf subay göz altına alındı.

22Temmuz ABD Başkanı Obama, Türkiye’deki darbe girişiminden ABD’nin önceden bilgisi olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.
23Temmuz Hükümet, yayınladığı ilk Kanun Hükmünde
Kararname ile 35 hastaneyi, 1043 özel okul, yurt ve pansiyonu, 1229 vakıf ve derneği, 15 vakıf üniversitesini ve 19
sendikayı kapattı.
24Temmuz OHAL kapsamında kapatılan tüm kurum ve kuruluşların mal varlıkları kayıt altına alınacak ve muhafaza
edilecek.

10 Temmuz PKK’lı teröristlerin Şemdinli Aktütün’deki
bombalı tuzağında 5 asker, Van Erciş’teki karakol
saldırısında ise 1 asker ile 1 korucu şehit oldu.

25Temmuz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daveti ile Başbakan
Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ve MHP
Genel Başkanı Bahçeli bir araya gelerek diyalog mekanizmasını etkin kullanma kararı aldı.

11Temmuz AB referandumu sonrası Cameron’un istifası
sonrası İngiltere’de Başbakanlık görevine Theresa May
geldi.

26Temmuz AK Parti, CHP ve MHP Anayasa’da darbeye
kapı aralayan maddelerin ayıklanması için çalışma başlatma
kararı aldı.

12Temmuz Avrupa Birliği, İspanya ve Portekiz’e yüzde
3’ün üzerinde bütçe açıkları nedeniyle yaptırım sürecini
başlatma kararı aldı.

27 Temmuz OHAL’in 2’nci Kanun Hükmünde Kararnamesi ile 1684 asker TSK’dan atıldı. 45 gazete, 3 ajans ve
16 Tv kapatıldı.

13Temmuz Başbakan Binali Yıldırım, Suriye ile normal ilişkilere döneceğiz, buna ihtiyacımız var dedi.

28 Temmuz Hakkari’de polis kontrol noktasına PKK
tarafından düzenlenen bombalı saldırı sonucu 2 polis şehit
oldu, 15 kişi yaralandı.

14 Temmuz Fransa’nın Bastille Günü kutlamaları terör
saldırısına hedef oldu. Nice kentinde kutlamalara katılanlara
büyük bir kamyonla saldıran saldırgan yüzlerce kişiyi ezdi.
15Temmuz Bir grup asker darbe yapmak istedi TBMM ve
çeşitli kuruluşlar bombalandı. Halk sokaklara dökülerek tankların üzerine çıktı.
16Temmuz Bastırılan darbe girişimi sonucunda 161 şehit,
20 ölü, 1440 kişi yaralandı, 2839 kişi gözaltına alındı.

30

29 Temmuz Darbe girişimi soruşturması kapsamında
gözaltına alınan 21 gazeteciden 17’si tutuklandı.
30Temmuz Hakkari’de PKK’lı teröristlerin hain saldırısı
sonucu 8 asker şehit oldu.
31Temmuz Yürürlüğe giren Kanun Hükmünde Kararname
ile askeri eğitim sistemi ve emir komuta zincirleriyle ilgili
çok büyük değişiklikler yapıldı.

