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on günlerde en çok kullandığımız kelimeler rahmet ve lanet
oldu. Gün geçmiyor ki önemli bir terör saldırısı olmasın,
gün geçmiyor ki şehitlerimiz için taziye mesajı
vermeyelim.

S

Yaşadığımız bu sıkıntılı süreci Bulgaristan Başbakanı Borisov’un
sözleri özetliyor “Her hafta size başsağlığı mesajı gönderiyoruz.”
Bu sözler bir gerçeğin altını çizerken aynı zamanda ülkemizin
dışarıdan görünüşünü özetliyor.
Sadece geçtiğimiz ay yaşadığımız Elazığ, Gaziantep gibi çok
sayıda polis ve sivil vatandaşın şehit olduğu terör saldırıları, CHP
Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na suikast girişimi bile yaşanan
sıkıntılı süreci gösteriyor.
Güvenliğin olmadığı bir ortamda temel hedef güvenliğin
sağlanması ve terör saldırılarının son bulması olmak zorunda. Bu
durum ülkenin geleceğine ilişkin umutlu bakışlarımızı ise maalesef
törpülüyor. Sorunlarımızı, hedeflerimizi ve günlük politikaları bu
sürecin gölgesinde belirlemek zorunda kalıyoruz.
Türkiye bu sıkıntılı ve zor süreci de atlatacaktır. Türkiye
Cumhuriyeti hiç sönmeyen bir güneş gibi varlığını sürdürecek ve
koruyacaktır. Türk milleti zorlukların üstesinden gelmeyi geçmişte
olduğu gibi bugün de her kesime gösterecektir. Bir kez daha
şehitlerimize rahmet dilerken, terörü
lanetliyoruz. Bu zor günlerin geride
kalması, umutlu güzel günlere yerini
bırakması umuduyla.
Dergimizin bu sayısında da ilgi ile
okuyacağınızı umduğumuz haber ve
araştırmalara yer verdik.
Gelecek sayımızda
buluşmak dileğiyle...

NailSANLI

/GenelBaşkan
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TÜRMOB Genel Kurulu 15-16 Ekim’de
TÜRMOB 22 inci Olağan Genel Kurulu 15 – 16 Ekim tarihlerinde
Ankara’da toplanacak. Genel Kurul’da önümüzdeki üç yıl için görev
alacak Yönetim, Denetim, Disiplin kurullarının seçimi yapılacak.
3 Haziran 1989 tari-
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bin 627 delege katılacak. Mes-

yaptığı açıklama da, “15-16

hinde Resmi Gazete’de

leki kararların alınacağı Genel

Ekim tarihinde TÜRMOB’un

yayınlanan 3568 sayılı

Kurul’da mesleğin önümüz-

Genel Kurulu’nu gerçekleşti-

Serbest Muhasebeci Mali Mü-

deki dönemlerde uygulanacak

receğiz. Yeni bir döneme hep

şavirlik ve Yeminli Mali Mü-

politika ve stratejileri de gö-

birlikte merhaba diyeceğiz.

şavirlik Kanunu ile yasal sta-

rüşülecek.

Dün olduğu gibi, yeni dönem-

tüsüne kavuşan meslek örgütü

Genel Kurulun ikinci gününde

de de birliğimizi, dayanışma-

22 inci Olağan Genel Kuru-

Türkiye’nin dört bir yanından

mızı koruyacağız, güçlendi-

lunu gerçekleştirecek.

gelen bin 627 delegenin oyları

receğiz. Mesleğimizi, TÜR-

Ülke genelinde 77 Serbest

ile önümüzdeki üç yıl boyunca

MOB’umuzu yarınlara elbir-

Muhasebeci Mali Müşavir ve

görev alacak olan Yönetim,

liğiyle taşıyacağız.

8 Yeminli Mali Müşavir odası

Denetim, Disiplin kurulu üye-

Bu birliktelik, bu dayanışma

olmak üzere 85 odamızda 103

leri seçilecek.

devam ettiği sürece mesleği-

bin ruhsatlı meslek mensu-

TÜRMOB Genel Başkanı

mizin yarınlarına umutla bak-

bumuz temsilen Genel Kurula

Nail Sanlı Genel Kurula ilişkin

maya devam edeceğiz” dedi.
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MaliyeBakanıAğbal;

Eskidenetimanlayışıdeğişecek
Maliye Bakanı Ağbal vergi denetiminde anlayış değişikliğine
gideceklerini, yoruma dayalı rapor yazmanın ortadan kalkacağını ve
Damga vergisi uygulamasın da birer birer kaldırılacağını söyledi.

V

ergi sistemine ilişkin
değerlendirmelerde
bulunan Maliye Bakanı Naci Ağbal, damga vergisinin düzenlenmesinde yapılacaklarının henüz bitmediğini belirterek, "Kayıt dışılığa
iten, girişimcilik üzerinde maliyet oluşturan, adeta işi yapılamaz hale getiren damga
vergisi uygulamalarını bir bir
kaldırmamız lazım" dedi.
Ağbal, damga vergisi ve harçlar açısından önemli düzenlemeler yaptıklarını hatırlatarak, şöyle konuştu: "Damga

vergisinde yapacaklarımız bitmedi. Hayatın içinde karşılaştığımız, kayıt dışılığa iten,
girişimcilik üzerinde maliyet
oluşturan, adeta işi yapılamaz
hale getiren damga vergisi
uygulamalarını bir bir kaldırmamız lazım. Burada çok seçici olarak selektif bir yaklaşım ile birçok damga vergisi
düzenlemesini hayata geçirdik
ama buna devam etmeye ihtiyacımız var."
Maliye Bakanı Naci Ağbal,
eski vergi denetim anlayışını
ortadan kaldıracaklarını be-

lirterek,"Mükellef haklarını
güçlendiriyoruz. Her mükellefe
potansiyel suçlu gibi bakan
anlayışı tümüyle reddediyorum, her mükellef masumdur.
Geriye dönük yoruma dayalı
vergi raporu yazma meselesi
ortadan kalkacak. Eski vergi
denetim anlayışını ortadan kaldırıyoruz, mükellef haklarını
güçlendiriyoruz. Her mükellefe
potansiyel suçlu gibi bakan
anlayışı tümüyle reddediyorum, her mükellef masumdur.
Geriye dönük yoruma dayalı
vergi raporu yazma meselesi
3

BİLANÇO
ortadan kalkacak. Eskiden rapor yazılırdı vatandaşın bundan haberi olmazdı. Şimdi hazırlıklar yapıldı, yakında yönetmelikler çıkacak. İncelemenin başladığı andan itibaren
şeffaf bir şekilde hangi aşamada olduğunu mükellefle
paylaşacağız. Böylece vergi
denetiminde mükellef haklarını güçlendireceğiz. Öte yandan, işletme kayıtlarında düzeltme imkanı da sağlıyoruz."
Şirket kuruluşlarına kolaylıklar
getirdiklerinin altını çizen Ağbal, şirketlerin tek bir noktada
kurulabileceğini ve kuruluş
işlemlerinde çeşitli ücretlerde
ve harçlarda indirimler yapıldığını anlattı.
Ağbal, tasfiye, çek kanunu,
iflas ertelemeyle ilgili de düzenlemeler yaptıklarını, ArGe ve inovasyona yönelik
önemli destekler getirdiklerini
anlattı.
Bütçe performansının son 6
ay itibarıyla son derece güçlü
olduğunu ifade eden Ağbal,
"Hepimiz açısından gelinen
noktada ekonomi ile ilgili ortamın belirgin hale gelmesi,
öngörülebilirliğin artması son
derece önemli. Son 1 yıldır
ekonomide atılan adımlar sayesinde Türkiye'nin gelişmekte
olan ülkelerden olumlu ayrış4

tığını göstergeler ortaya koyuyor." diye konuştu.
Ağbal, ekonominin istihdam
tarafının iyi gittiğini dile getirerek, işsizlik oranlarının
belli bir noktada devam ettiğini, ancak iş gücüne katılım
oranının arttığını, özellikle de
kadınların iş gücüne katılım
oranındaki artışın gelecek için
çok önemli olduğunu söyledi.
Kadın istihdamının daha da
artırılması gerektiğinin altını
çizen Ağbal, kadınların toplam
iş gücüne katılım oranını yüzde 60-70'e çekmek gerektiğini
belirtti.
Ağbal, kreş açan işletmelere
5 yıl süreyle vergi teşviki getirdiklerini hatırlatarak, "Başka
şeyler de yapmamız lazım.
Kadın istihdamının önünde
engel oluşturan gerek idari
düzenlemeler gerekse diğer
faktörleri ortadan kaldırmamız
lazım. Devlet olarak elimizi
taşın altına sokmamız lazım.
Bu anlamda işveren daha fazla
kadın istihdamı için ne teşvik
istiyorsa onun için mutlaka
harekete geçmemiz lazım."
ifadelerini kullandı.
Enflasyon gelişmelerine bakıldığında gıda fiyatlarına bağlı
olarak ivmenin yukarı yönlü
hareket ettiğini kaydeden Ağbal, bu konuyu çok önemse-

diğini, enflasyon gelişmesi
içerisinde gıdanın dalga boyunu belirleyen faktör olmaktan çıkarılması gerektiğini söyledi.
Ağbal, enflasyonun aşağı yönlü de yukarı yönlü de gelirken
en önemli faktörün gıda olarak
karşılarına çıktığına dikkati
çekerek, "Burada da mutlaka
hükümet olarak yapısal tedbirler almamız gerekiyor. Bu
konuda çalışmalarımız var.
Mutlaka gıda kaynaklı enflasyon volatilitesini ortadan kaldırmamız lazım. O zaman enflasyon faiz ilişkisinde bu kadar risk ve belirsizlik ile karşı
karşıya kalmayız" değerlendirmesinde bulundu.
Borç çevirme oranlarının özellikle kamu açısından iyi durumda olduğunu dile getiren
Ağbal, reel sektörde borç oranlarında bir artış yaşandığını,
bunun halen yönetilebilen seviyelerde bulunduğunu, ancak
dikkat etmek gerektiğini söyledi.
Ağbal, bankacılık sektörünün
ekonominin en güçlü yanlarından birini oluşturduğunu
ifade ederek, "Ülke ekonomisinin uzun vadeli büyümesini,
kalkınmasını sürdürülebilir kılacak olan ve büyüme potansiyelini yukarıya çekecek olan
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esas itici güç yapısal reformlar" dedi.
Yapısal reformlara önem verdiklerini ve devam ettireceklerini belirten Ağbal, yatırımların teşviki, uluslararası iş
gücünün Türkiye'deki üretime
katılması konusunda önemli
düzenlemeler yaptıklarını hatırlattı.
Tasarrufların artırılması için
otomatik katılıma dayalı bireysel emeklilik ile ilgili yasayı
Meclis'ten geçirdiklerini anımsatan Ağbal, yatırım teşviki
için de maliyetleri azaltacak
önemli düzenlemeler getirdiklerini vurguladı.
Ağbal, "Gelir Vergisi Kanunu,
yatırımı, üretimi, tasarrufu,
inovasyonu, Ar-Ge'yi desteklemeli. Kayıtlı ekonomiyi desteklemeli. Kayıtlı ekonomiyi
de daha cazip hale getirmeliyiz. Bu konuda hep beraber,
iş dünyası ile ortak çalışmalarımızın olması lazım" diye
konuştu.
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanuna değinen Ağbal, "Kanun
ile özellikle vergi ve sosyal
güvenlik borçlarının çok uzun
vadede taksitle ödenmesinin
önünü açtık, bu son derece
önemli bir düzenleme ama
burada özellikle söylüyorum,

hangi taksit seçeneğini seçerseniz seçin, ilk iki taksiti mutlaka ödeyin. Bu konuda yasada
bir düzenleme yaptık. Önceki
yeniden yapılandırmalardan
farklı olarak peşin ödemeyi
cazip kılacak şekilde düzenlememizi yaptık. Ayrıca matrah artımı imkanı getirdik"
değerlendirmesinde bulundu.
Ağbal, yurt dışındaki varlıkların Türkiye'ye getirilmesi
konusundaki düzenlemeye ilişkin ise bu kapsamda getirilen
varlıklardan vergi alınmayacağını söyledi. Ağbal, "Parama
güvenli liman arıyorum, istikrarlı, demokrasisi güçlenen
bir ülke arıyorum diyenleri
Türkiye'ye davet edin. Çünkü
bu yasa sadece vatandaşlarımızla sınırlı değil. Diğer ülke
vatandaşları da paralarını getirebilir." ifadelerini kullandı.
Yatırım teşvik sistemine bazı
yenilikler getireceklerini belirten Ağbal, bu kapsamda yatırım ortamının iyileştirilmesini
amaçladıklarını dile getirdi.
Ağbal, yeni teşviklerin “süper
teşvik” olarak nitelendirildiğini
belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bizim 2009'da
uygulamaya koyduğumuz teşvik sistemimiz vardı. Burada
en son Meclisten geçen yasal
düzenlemeyle burada verilen
teşvikleri önemli ölçüde ar-

tırma konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verdik. İlave olarak yeni teşvikler getirdik.
Türkiye, eğer kalkınacaksa,
büyüyecekse, rekabet edecekse
global ölçekli büyük yatırımlara, stratejik yatırımlara ihtiyacı var. Burada artık standart
bir teşvik paketini yatırımcının
önüne koyamayız. Proje bazlı
yeni bir teşvik sistemine Türkiye kavuşuyor.”
Yeni teşvik mekanizmasıyla
kritik yatırımların önünü açacaklarını vurgulayan Ağbal,
“Kritik, stratejik ülkeyi çok
ileri taşıyacak yatırımlarda
devlet gerekiyorsa bizzat ortak
olacak ama en fazla yüzde 49
oranında olacak. Belirli süre
ya devlet ortaklığını diğer yatırımcıya satıp çıkacak ya da
halka arz edecek.” diye konuştu.
Kamu alımları yoluyla stratejik
yatırımların ülkeye çekileceğini belirten Ağbal, bunun
için önemli adımların atıldığını
söyledi. Ağbal, uzun vadede
kalkınmanın yatırımla sağlanacağını belirterek, tüketimin
kalıcı bir büyüme kaynağı olamayacağının altını çizdi.
Ağbal, Türkiye'nin global değer zinciri içerisinde yer alan
bir üretim yapısına kavuşması
gerektiğini de sözlerine ekledi.
5
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Yenidenyapılandırmanın

uygulamaesaslarıbelirlendi
Vergi ve sosyal güvenlik prim borçlarından trafik cezalarına kadar birçok
borcun yapılandırmasını içeren kanunun uygulanmasına yönelik
açıklamaları içeren tebliğ yayımlandı.
ergi ve sosyal gü-

V

Maliye Bakanlığına bağlı tah-

sağlık sigortası prim alacakları

venlik prim borçla-

sil dairelerince takip edilen

ile bu alacaklara ilişkin her

rından trafik ceza-

vergi ve bunlara bağlı vergi

türlü faiz, zam, gecikme zam-

larına kadar birçok borcun

cezaları, askerlik, seçim, nüfus,

mı, gecikme faizi, cezai faiz

yapılandırmasını içeren ka-

karayolu geçiş ücreti ve RTÜK

ve gecikme cezaları yeniden

nunun uygulanmasına yönelik

idari para cezaları, gümrük

yapılandırılacak.

açıklamaları içeren tebliğ, Res-

vergileri, taşınmaz kültür var-

Ayrıca belediyelerin idari para

mi Gazete'nin mükerrer sayı-

lıklarının korunmasına katkı

cezaları, su, atık su ve katı

sında yayımlandı.

payı, sigorta primleri, topluluk

atık ücreti alacakları, beledi-

Maliye Bakanlığının, Bazı

sigortası primleri, emeklilik

yelere ödenmesi gereken paylar

Alacakların Yeni̇den Yapılan-

keseneği ve kurum karşılığı,

hariç, beyana dayanan vergi-

dırılmasına İli̇şki̇n 6736 Sayılı

işsizlik sigortası primi, sosyal

lerde ve 2016'ya ilişkin 30 Ha-

Kanun Genel Tebli̇ği̇'ne göre,

güvenlik destek primi, genel

ziran'dan önce tahakkuk eden
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vergi ve bunlara bağlı vergi

yapılandırma imkanı sağla-

çek ve tüzel kişiler söz konusu

cezaları, gecikme faizleri, ge-

nırken, 31 Aralık 2011'den

varlıkları serbestçe tasarruf

cikme zamları da yeniden ya-

(bu tarih dahil) önce olan ve

edebilecek. Ayrıca gelir veya

pılandırma kapsamında yer

50 lirayı aşmayan alacakların

kurumlar vergisi mükellefle-

alacak.

da tahsilinden vazgeçilecek.

Mükellefler, belirlenen şartlar

Yapılandırmalar, 30 Haziran

cak kanuni defter kayıtlarında

dahilinde gelir ve kurumlar

2016'dan önceki dönemi kap-

yer almayan para, altın, döviz,

vergisi matrahlarını artırdıkları

sayacak. Düzenlemeden ya-

takdirde, kendileri hakkında

rarlanmak için 31 Ekim'e ka-

artırımda bulunulan yıllar için

dar başvuru yapılması gere-

yıllık gelir ve kurumlar vergisi

kiyor.

incelemesi ve bu yıllara ilişkin

Yurt dışında bulunan para,

olarak bu vergi türleri için

döviz, altın, menkul kıymet

daha sonra başka bir tarhiyat

ve diğer sermaye piyasası araç-

Tebliğle yapılandırmanın, ko-

yapılmayacak.

larını, 31 Aralık 2016 tarihine

nular itibarıyla nasıl uygula-

Spor kulüplerine borçlarını

kadar Türkiye’ye getiren ger-

nacağı örneklerle anlatıldı.

rince, Türkiye’de bulunan an-

menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlarda söz konusu tarihe
kadar kanuni defterlere kaydedilebilecek.
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Vergiödemelerinin

yarısıinternetten
Vergi ödemelerinin yarısı internet üzerinden kredi kartı ile gerçekleştirildi.
2,1 milyar TL’lik vergi ödemesinin 1,1 milyar TL’lik bölümü internetten
kredi kartı ile gerçekleştirildi.
redi kartları ile

K

kullanıldı. Önceki yılın aynı

milyar TL'lik ödeme yapıldı.

kamu-vergi ödeme-

dönemine göre büyüme oranı

Söz konusu tutar, kredi kartları

lerinde Temmuz

banka kartı ile ödemelerde

ile yapılan ödemelerin yaklaşık

ayında 2,1 milyar TL'lik ödeme

yüzde 31, kredi kartı ile öde-

yüzde 5'ini oluşturdu.

yapılırken, bu tutarın yarısı in-

melerde ise yüzde 2 oldu.

Verilere göre, kamu ve vergi

Geçen yılın temmuz ayında

ödemelerinin yüzde 53'ü geçen

kredi kartları ile 43,1 milyar

ay internetten yapıldı. 1,1 mil-

TL ve banka kartları ile 3,3

yar TL'lik ödeme tutarı ile

milyar TL ödeme yapılırken,

kamu-vergi, temmuz ayında

kartı olmak üzere 170,9 milyon

toplam kartlı ödeme tutarı 46,4

internetten en fazla ödeme ya-

adet kart bulunuyor.

milyar TL düzeyinde gerçek-

pılan alan oldu.

leşti.

Kredi kartları ile yapılan kamu

ile temmuz ayında toplam 48,5

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin

ve vergi ödemelerinde ortalama

milyar TL'lik ödeme yapıldı.

(MTV) ikinci taksit ödemesinin

tutar 409 TL olurken, 2,1 mil-

Söz konusu tutarın 44,1 milyar

yapıldığı temmuz ayında, bu

yar TL’lik ödemenin yüzde

TL’sinde kredi kartları, 4,4

ödemeleri de kapsayan kamu-

54'ünde kart sahipleri taksit

milyar TL'sinde banka kartları

vergide kredi kartlarıyla 2,1

avantajından yararlandı.

ternetten gerçekleştirildi. Motorlu taşıtlar vergisi ödemeleri
bu oranın artışında etkili oldu.
Türkiye’de 57,8 milyon kredi
kartı ve 113,1 milyon da banka

Banka kartları ve kredi kartları

8
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Vergigelirleri

yüzde9,5arttı
Merkezi yönetim bütçesinden, ocak-temmuz döneminde 316 milyar 266
milyon lira harcama yapıldı, bütçe gelirleri ise 317 milyar 544 milyon lira
oldu. Bu dönemde vergi gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5
arttı, 31,9 milyar lira da faiz dışı fazla verildi.
erkezi yönetim

M

nemine kıyasla yüzde 14,4

yon lira oldu. Geçen yılın aynı

bütçe gelirleri

artarak 317,5 milyar lira, bütçe

ayında faiz dışı denge 350

temmuzda 42,5

giderleri de yüzde 12,1 artarak

milyon lira açık vermişti. Söz

milyar lira, bütçe giderleri ise

316,3 milyar lira oldu. Böy-

konusu ayda faiz giderleri,

42,4 milyar lira olarak hesap-

lece, merkezi yönetim bütçesi

geçen yılın aynı ayına göre

landı. Temmuzda ayında büt-

temmuzda 129 milyon lira,

yüzde 16,9 azalarak 4 milyar

çe gelirleri, geçen yılın aynı

ocak-temmuz döneminde de

198 milyon liraya geriledi.

ayına göre yüzde 6,1 artarak

1,3 milyar lira fazla verdi.

Temmuzda 2016 yılı merkezi

42,5 milyar liraya çıkarken,

Geçen yılın temmuz ayında

yönetim bütçe giderleri için

bütçe giderleri ise yüzde 6,8

5 milyar 403 milyon lira açık

öngörülen 570 milyar 507 mil-

azalarak 42,4 milyar liraya

veren bütçe, bu yılın aynı

yon lira ödeneğin, 42 milyar

geriledi.

ayında ise 129 milyon lira

414 milyon lirası kullanıldı.

Bütçe gelirleri ocak-temmuz

fazla verdi. Faiz dışı fazla

Bu ayda faiz hariç giderler

döneminde, 2015'in aynı dö-

temmuzda 4 milyar 328 mil-

için öngörülen 514 milyar 507
9
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milyon lira ödeneğin de yüzde

ve sosyal yardım giderleri için

yon lira, düzenleyici ve de-

7,4'ü kullanılarak 38 milyar

8 milyar 708 milyon lira trans-

netleyici kurumların gelirleri

215 milyon lira harcama ya-

fer yapıldı. Sosyal güvenlik

ise 215 milyon lira oldu.

pıldı.

primi işveren hissesinin 5 pu-

Vergi türleri itibarıyla temmuz

Personel giderleri de geçen

anlık kısmının Hazine tara-

ayı gerçekleşmelerine bakıl-

yılın aynı ayına göre yüzde

fından ödenmesi amacıyla ya-

dığında, geçen yılın aynı ayına

15,1 artarak 12 milyar 384

pılan transfer tutarı ise 1 milyar

göre, kurumlar vergisi yüzde

milyon lira oldu. Böylece tem-

808 milyon lirayı buldu. Geçen

347,7, dahilde alınan katma

muzda personel giderleri için

ay cari transferler içinde yer

değer vergisi yüzde 38,9, ban-

bütçede öngörülen 147 milyar

alan tarımsal destekleme öde-

ka ve sigorta muameleleri ver-

826 milyon lira ödeneğin yüz-

meleri 53 milyon lira, mahalli

gisi yüzde 18,5, damga vergisi

de 8,4'ü kullanıldı.

idare payları ise 3 milyar 769

yüzde 5,8 artarken, harçlar

milyon lira olarak gerçekleş-

yüzde 15,8, ithalden alınan

ti.

katma değer vergisi yüzde

derleri geçen yılın aynı ayına

Temmuzda 2 milyar 910 mil-

12,1, özel tüketim vergisi yüz-

göre yüzde 20,3 artışla 2 mil-

yon lira sermaye gideri, 317

de 3,7, gelir vergisi binde 2

yar 42 milyon lira oldu ve

milyon lira da sermaye trans-

ve diğer vergiler tahsilatı yüzde

bütçede öngörülen 24 milyar

feri yapıldı. Borç verme gi-

9,2 azaldı.

895 milyon lira ödeneğin yüz-

derleri ise 794 milyon lira

de 8,2'si söz konusu ayda har-

oldu.

candı.

Faiz giderleri de geçen ay,

1 milyar 278 milyon lira fazla

Mal ve hizmet alım giderleri

2015 yılının aynı ayına göre

verdi. Aynı dönemde faiz dışı

de geçen yılın aynı ayına göre

yüzde 16,9 azalarak 4 milyar

fazla 31 milyar 867 milyon

yüzde 8,6 azalarak 3 milyar

198 milyon lira olarak hesap-

lira olarak gerçekleşti.

669 milyon lira olarak ger-

landı.

çekleşti.

Temmuzda vergi gelirleri tah-

282 milyar 167 milyon lira

Bu yılın temmuz ayında cari

silatı, geçen yılın aynı ayına

olan bütçe giderleri, bu yılın

transferler, geçen yılın aynı

göre binde 3 artarak 36 milyar

aynı döneminde yüzde 12,1

ayına göre yüzde 6 azaldı ve

112 milyon liraya yükseldi.

artarak 316 milyar 266 milyon

16 milyar 99 milyon liraya

Aynı dönemde genel bütçe

lirayı buldu. Aynı dönemde

geriledi. Böylece bütçede ön-

vergi dışı diğer gelirleri ise

faiz hariç bütçe giderleri de

görülen 217 milyar 674 milyon

yüzde 78,6 artarak 4 milyar

yüzde 15,5 arttı ve 285 milyar

lira ödeneğin yüzde 7,4'ü söz

911 milyon liraya ulaştı. Tem-

677 milyon lira olarak hesap-

konusu ayda kullanılmış oldu.

muzda özel bütçeli idarelerin

landı. Diğer taraftan, söz ko-

Temmuzda sağlık, emeklilik

öz gelirleri 1 milyar 305 mil-

nusu dönemde faiz giderleri,

Temmuzda sosyal güvenlik
kurumlarına devlet primi gi-

10

Merkezi yönetim bütçesi, bu
yılın ocak-temmuz döneminde

Geçen yılın aynı döneminde
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geçen yılın aynı dönemine
göre yüzde 12 azalarak 30
milyar 588 milyon liraya geriledi.
Personel giderleri, ocak-temmuz döneminde geçen yılın
aynı dönemine göre yüzde
21,1 artışla 89 milyar 288 milyon liraya çıktı. Aynı dönemde
sosyal güvenlik kurumlarına
devlet primi giderleri ise yüzde
20,9 arttı ve 14 milyar 559

payları ise 28 milyar 947 milyon lira olarak hesaplandı.
Ocak-temmuz döneminde 18
milyar 636 milyon lira sermaye
gideri, 3 milyar 234 milyon
lira sermaye transferi gerçekleşti. Borç verme giderleri bu
dönemde 6 milyar 550 milyon
lira oldu. Faiz giderleri de bu
dönemde yüzde 12 azalarak
30 milyar 588 milyon liraya
geriledi.

diğer gelirleri, geçen yılın aynı
dönemine göre yüzde 44 arttı
ve 52 milyar 223 milyon lira
olarak hesaplandı. Özel bütçeli
idarelerin öz gelirleri 9 milyar
597 milyon lira, düzenleyici
ve denetleyici kurumların gelirleri ise 3 milyar 59 milyon
lirayı buldu.
Vergi türleri itibarıyla bu yılın
ocak-temmuz dönemi gerçekleşmelerine bakıldığında geçen

milyon lira olarak kaydedildi.
Söz konusu dönemde mal ve
hizmet alım giderleri, yüzde
16,9 artarak 26 milyar 27 milyon lira olarak gerçekleşti.
Aynı dönemde, cari transferler
yüzde 21,5 artışla 127 milyar
383 milyon lira oldu. Sağlık,
emeklilik ve sosyal yardım
giderleri için geçen yılın aynı
dönemine göre yüzde 32,1 artışla 61 milyar 299 milyon liralık transfer yapıldı.
Aynı dönemde sosyal güvenlik
primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 9 milyar
768 milyon lira oldu. Ocaktemmuz döneminde cari transferler içinde yer alan tarımsal
destekleme ödemeleri 8 milyar
304 milyon lira, mahalli idare

Geçen yılın ocak-temmuz döneminde 277 milyar 568 milyon lira olan bütçe gelirleri,
bu yılın aynı döneminde yüzde
14,4 artışla 317 milyar 544
milyon lira olarak gerçekleşti.
Bu yılın ocak-temmuz dönemi
vergi gelirleri tahsilatı ise geçen yılın aynı dönemine göre
yüzde 9,5 artarak 252 milyar
665 milyon lira oldu. Bu dönemde genel bütçe vergi dışı

yılın aynı dönemine göre, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 22,9, kurumlar vergisi yüzde 22,5, dahilde alınan
katma değer vergisi yüzde 13,
gelir vergisi yüzde 12,1, damga vergisi yüzde 11,9, özel
tüketim vergisi yüzde 9,9,
harçlar yüzde 2,1, ithalde alınan katma değer vergisi binde
1 ve diğer vergiler tahsilatı
yüzde 5,6 arttı.
11
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geriledi
Şirketkuruluşları

2016 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde
43,60, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 48,28, kurulan
kooperatif sayısı yüzde 50,59 azaldı.

T

ürkiye Odalar ve
Borsalar
Birliği
(TOBB), 2016 yılı
Temmuz ayına ilişkin kurulan
ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre bir
önceki aya bakıldığında kurulan şirket sayısında yüzde
43,60, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde
48,28, kurulan kooperatif sayısında yüzde 50,59 azalış
oldu.
Bir önceki aya göre kapanan
şirket sayısında yüzde 34,86,
kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 19,94,
12

kapanan kooperatif sayısında
yüzde 2,17 azalış oldu. Kapanan şirket sayısında geçen
yılın aynı ayına göre yüzde
41,35 azalış oldu. 2016 yılı
Temmuz ayında, 2015 yılı
Temmuz ayına göre kurulan
şirket sayısında yüzde 34,24,
kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 40,88,
kurulan kooperatif sayısında
yüzde 23,64 azalış oldu.

panan kooperatif sayısı yüzde

2016 yılı Temmuz ayında, kapanan şirket sayısı 2015 yılının
aynı ayına göre yüzde 41,35,
kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 34,84, ka-

şirket sayısı yüzde 23,26, ka-

50 azaldı.
2016 yılının 7 aylık döneminde, 2015 yılının aynı dönemine
göre kurulan şirket sayısı yüzde 0,20 artış, kurulan gerçek
kişi ticari işletme sayısında
yüzde 14,89 ve kurulan kooperatif sayısında yüzde 17,46
azalış oldu.
Aynı dönemler için kapanan
panan gerçek kişi ticari işletme
sayısında yüzde 8,97 ve kapanan kooperatif sayısında
yüzde 22,61 azalış gözlendi.
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2016 yılı Temmuz ayında kurulan toplam 3 bin 136 şirket
ve kooperatifin yüzde 77,01’i
limited şirket, yüzde 21,59’i
anonim şirket, yüzde 1,34’i
ise kooperatif oldu. Şirket ve
kooperatiflerin yüzde 37,57’si
İstanbul, yüzde 10,94’ü Ankara, yüzde 5,65’i İzmir’de
kuruldu. Temmuz’da sadece
Sinop ve Bartın ilinde şirket
kuruluşu gerçekleşmedi. 2016
yılının ilk 7 ayında Sinop’ta
25 Bartın'da 21 şirket kuruldu,
Sinop'ta 3 şirket Bartın'da 2
şirket kapandı.
2016 yılı ilk 7 ayında toplam
40 bin 363 şirket ve kooperatif
kuruldu. Bu dönemde kurulan
toplam 32 bin 75 limited şirket,
toplam sermayenin yüzde
34,83’ünü, 7 bin 791 anonim
şirket ise yüzde 65,14’ünü
oluşturmaktadır. Temmuz
ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Haziran
ayına göre yüzde 76 azaldı.

nin; 541’i inşaat, 524’ü toptan
ve perakende ticaret, motorlu
taşıtların ve motosikletlerin
onarımı, 179’u imalat sektöründe yer aldı.
Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 180’i toptan ve
perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 136’sı inşaat, 65’i imalat
sektöründen oldu.
Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 479’u toptan
ve perakende ticaret, motorlu
taşıtların ve motosikletlerin
onarımı, 185’i inşaat, 107’si
imalat sektöründen oldu.
2016 Temmuz ayında kurulan
42 Kooperatifin 24’ü Konut
Yapı Kooperatifi, 7’si Tarımsal
Kalkınma Kooperatifi, 3’ü
Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi olarak kuruldu. Yılın ilk
7 ayında kurulan 487 kooperatifin 215’i Konut Yapı Kooperatifi, 67’ü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 39’u Mo-

torlu Taşıyıcılar Kooperatifi
olarak kuruldu.
2016 Mayıs ayında kurulan
230 yabancı ortak sermayeli
şirketin 9’u Almanya, 3’ü Suriye, 2’si Kuveyt ortaklı olarak
kuruldu. 2016 yılı ilk 7 ayında
kurulan yabancı ortak sermayeli şirket sayısı 2 bin 786
oldu. Bu şirketlerin bin 102'si
Suriye, 177’si Irak, 177’si
Alman ortaklı kuruldu.
Kurulan 2 bin 786 yabancı
ortak sermayeli şirketin 383’i
anonim, 2 bin 403’u limited
şirket oldu. Bu şirketlerin 288’i
ikamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların
inşaatı, 249’u belirli bir mala
tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret ve 187’si
gayrimenkul acenteleri sektöründe kuruldu. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin
yüzde 89,53’i yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu.

2016 Temmuz ayında kurulan
toplam şirket ve kooperatiflerin; 932’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların
ve motosikletlerin onarımı,
585’i inşaat, 383’ü imalat sektöründe yer aldı.
2016 Temmuz ayında kurulan
gerçek kişi ticari işletmeleri13
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Bankacılık internete taşındı
İnternet bankacılığı müşteri sayısı 50 milyonu aştı

İnternet bankacılığı yapmak üzere sistemde kayıtlı olan ve en az bir kez
giriş işlemi yapmış toplam bireysel müşteri sayısı 50 milyon 64 bin kişiye
ulaştı. Bu yılın ikinci çeyreğinde internet bankacılığı hizmeti kullanılarak
yapılan finansal işlemlerin toplam adedi yaklaşık 145 milyon, tutarı ise 931
milyar TL'ye çıktı.

İ

nternet bankacılığı yapmak üzere sistemde kayıtlı olan ve en az bir
kez giriş işlemi yapmış toplam
bireysel müşteri sayısı Haziran
2016 itibarıyla, 50 milyon 64
bin kişi oldu. Türkiye Bankalar
Birliği (TBB) "İnternet Bankacılığı ve Mobil Bankacılık
İstatistikleri - Haziran 2016"
verilerini yayımladı.
İstatistikler, TBB üyesi bankalardan internet bankacılığı
hizmeti veren 28 banka ile
mobil bankacılık hizmeti veren
19 banka verisinden oluşuyor.
14

Buna göre internet bankacılığı
yapmak üzere sistemde kayıtlı
olan ve en az bir kez giriş işlemi yapmış toplam bireysel
müşteri sayısı Haziran 2016
itibarıyla, 50 milyon 64 bin
kişiye ulaştı. Son bir yıl içerisinde en az bir kez giriş işlemi yapmış toplam bireysel
müşteri sayısı ise 26 milyon
113 bin kişi düzeyinde gerçekleşti.
Nisan-Haziran 2016 döneminde 17 milyon bireysel müşteri
en az bir kez internet bankacılığı giriş işlemi yaptı. Bu

miktar, toplam kayıtlı bireysel
müşteri sayısının yüzde 34'ünü
oluşturuyor. Yılın ikinci çeyreğinde aktif bireysel müşteri
sayısında bir önceki yılın aynı
dönemine göre 2 milyon 553
bin kişi artış olurken, bir önceki üç aylık döneme göre
211 bin 660 kişi düşüş yaşandı.
İnternet bankacılığı yapmak
üzere sistemde kayıtlı olan ve
en az bir kez giriş işlemi yapmış kurumsal müşteri sayısı
Haziran 2016 itibarıyla, 2 milyon 800 bin kişi oldu. Bunların
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1 milyon 282 bini (yüzde
46’sı) Nisan-Haziran 2016 dönemi içerisinde en az bir kez
giriş işlemi yaptı. Son bir yıl
içerisinde en az bir kez giriş
yapmış kurumsal müşteri sayısı ise 1 milyon 625 bin kişi
oldu.
İnternet bankacılığı için kayıt
yaptıran ve en az bir kez giriş
yapmış toplam (bireysel ve
kurumsal) müşterilerin yüzde
35'i Nisan-Haziran 2016 döneminde en az bir kez internet
bankacılığı işlemi yaptı. Toplam aktif müşteri sayısında
bir önceki yılın aynı dönemine
göre 2 milyon 643 bin kişi
artış yaşanırken, bir önceki
üç aylık döneme göre ise 210
bin kişi azalış oldu.
Bu yılın ikinci çeyreğinde internet bankacılığı hizmeti kullanılarak yapılan finansal işlemlerin toplam adedi yaklaşık
145 milyon, tutarı ise 931 milyar TL'ye çıktı. EFT, havale
ve döviz transferi işlemlerini
kapsayan para transferleri işlemleri, finansal işlem hacminin yüzde 73'ünü oluşturdu.
İnternet bankacılığı hizmeti
kullanılarak yapılan finansal
işlemlerin toplam işlem adedi
bir önceki yılın aynı dönemine

göre 4 milyon 164 bin adet
artarken, bir önceki üç aylık
döneme göre ise 1 milyon 94
bin adet yükseldi. Toplam işlem hacmi ise bir önceki yılın
aynı dönemine göre 177 milyar TL, bir önceki üç aylık
döneme kıyasla 114 milyar
TL arttı.
Nisan-Haziran 2016 döneminde internet bankacılığı ile gerçekleştirilen yaklaşık 11 milyon adet yatırım işleminin
hacmi 156 milyar TL oldu.
Ocak-Mart 2016 dönemine
göre işlem adedi 135 bin artarken, işlem hacminde 111
milyon TL tutarında bir azalış
gerçekleşti.
İkinci çeyrekte gerçekleştirilen
yatırım işlemleri hacminde birinci sırayı 45 milyar TL tutarı
ile (1 milyon adet işlem) vadeli
hesaplar aldı. Bunu, döviz işlemleri, yatırım fonları ve gerçekleşen hisse senedi işlemleri
izledi.
En yüksek ortalama işlem hacmi 51 bin TL ile VİOP işlemlerinde gerçekleşti. Repo
işlemleri, 46 bin TL’lik ortalama işlem hacmi ile ikinci
sırayı aldı. Vadeli hesaplar
için ortalama işlem hacmi ise
45 bin TL oldu.
İnternet bankacılığı hizmet-

lerini kullanan aktif bireysel
müşterilerin yüzde 31’i ile aktif kurumsal/tüzel müşterilerin
yüzde 35’i İstanbul'da yer aldı.
Bunu her iki müşteri grubunda
da Ankara ve İzmir takip etti.
Mobil bankacılık yapmak üzere sistemde kayıtlı olan ve en
az bir kez giriş yapan müşteri
sayısı Haziran 2016 itibarıyla
yaklaşık 25 milyon kişi oldu.
Bunların 15 milyonu (yüzde
61’i) Nisan-Haziran 2016 dönemi içerisinde en az bir kez
giriş yaptı. Son bir yıl içerisinde en az bir kez giriş işlemi
yapmış mobil bankacılık müşteri sayısı ise yaklaşık 20 milyon kişiye ulaştı.
Bu yılın ikinci çeyreğinde mobil bankacılık ile gerçekleştirilen yaklaşık 7 milyon yatırım
işleminin hacmi 62,4 milyar
TL düzeyinde gerçekleşti.
Aynı dönemde mobil bankacılık hizmeti kullanılarak yapılan finansal işlemlerin toplam adedi 118 milyon 343
bin, tutarı ise 234 milyar 472
bin TL oldu. EFT, havale ve
döviz transferi işlemlerini kapsayan para transferleri işlemleri, finansal işlem hacminin
yüzde 61’ini oluşturdu.
15
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gelirleri çakıldı
OPEC'in petrol

A

OPEC ülkelerinin geçen see petrol ihracından elde ettiği toplam net gelir
2004'ten bu yana en düşük seviye geriledi. Düşük petrol fiyatlarının OPEC
üyesi ülkelerin ekonomileri üzerinde farklı etkileri.

BD Enerji Enfor-

2004'ten bu yana en düşük

112 dolardan Aralık 2015'te

masyon

seviye olduğu kaydedildi.

38 dolara kadar gerilediğine

(EIA), Petrol İhraç

OPEC üyelerinin petrol ihra-

dikkati çekerek, düşük petrol

Eden Ülkeler Örgütü (OPEC)

cından elde ettiği toplam net

fiyatlarının OPEC üyesi ül-

üyelerinin petrol ihracından

gelirin 2014'te 753 milyar do-

kelerin ekonomileri üzerinde

elde ettikleri toplam net gelirin

lar olduğu bilgisinin payla-

farklı etkileri olduğunu vur-

2004'ten bu yana en düşük

şıldığı açıklamada, toplam ge-

guladı.

seviyeye gerilediğini bildirdi.

lirdeki söz konusu gerilemenin

Suudi Arabistan, Kuveyt, Ka-

EIA'dan yapılan açıklamada,

nedeni olarak petrol fiyatla-

tar ve Birleşik Arap Emirlikleri

OPEC ülkelerinin geçen sene

rındaki düşüşe işaret edildi.

gibi Körfez ülkelerinin büyük

petrol ihracından elde ettiği

EIA, küresel piyasalarda en

mali varlıkları sayesinde düşük

toplam net gelirin 404 milyar

geçerli kullanılan Brent türü

petrol fiyatlarından daha az

dolar olduğunun tahmin edil-

ham petrolün aylık ortalama

etkilendiğini bildiren EIA,

diği belirtilirken, bu miktarın

varil fiyatının Haziran 2014'te

Irak, Nijerya ve Venezuela
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gibi büyük finansal rezervlere
sahip olmayan OPEC ülkelerinin ise düşük petrol fiyatlarından daha çok etkilendiğini
ifade etti.

üretimi olumsuz etkilediği

ayında yüzde 0,1 küçüldü.

kaydedildi.

Ekonomideki küçülmenin ana

EIA, OPEC ülkelerinin petrol

nedeni olarak üretimdeki ge-

ihracından elde ettikleri toplam

rileme, elektrik ve gaz üretimi

net gelirin bu sene de azalmaya

ve dağıtımındaki azalma gös-

EIA, ayrıca, bazı OPEC ülkelerinde öngörülemeyen petrol üretim kesintilerine de işaret ederek, bu durumunda üye
ülkelerin petrol ihracını ve
petrol ihracından elde ettikleri
net gelirleri olumsuz etkile-

devam ederek 341 milyar do-

terildi. Rusya Merkez Bankası,

lara gerilemesinin tahmin edil-

geçtiğimiz yıl yüzde 3,7 kü-

diğini belirterek, toplam gelirin

çülen ülke ekonomisinin bu

2017'de 427 milyar dolara çık-

yıl sonu itibarıyla yüzde 0,7

masının öngörüldüğünü bil-

gerileceğini tahmin ediyor.

dirdi.

Brent petrolün varil fiyatı, 49

Petrol fiyatlarının düşük sey-

dolar seviyelerinde dengelendi.

retmesinden en çok etkilenen

ABD'de dayanıklı tüketim malı

ülkelerden biri olan Rus eko-

siparişlerinin beklentilerden

nomisi temmuz ayında yüzde

iyi gelmesinin ardından yük-

0,1, yıllık bazda ise yüzde 0,7

selişe geçen petrol fiyatları

düşüş kaydetti.

50 dolar sınırının altında kal-

Rusya Ekonomik Kalkınma

maya devam etti.

Bakanlığı verilerine göre, ül-

Analistler, ABD ve İngiltere'de

kenin Gayri Safi Yurtiçi Ha-

açıklanacak büyüme verileri-

sılası (GSYH) son iyi aylık

nin de petrol fiyatlarının yönü

istikrar döneminden sonra tek-

üzerinde belirleyici olabile-

rar düşüşe geçerek temmuz

ceğini kaydediyor.

diğini vurguladı.
Ödemelerde yapılan eksiklikler nedeniyle Venezuela'da petrol hizmeti veren şirketlerin
çalışmayı durdurması örneğinin paylaşıldığı EIA açıklamasında, 2011 ve 2016 yıllarında İran üzerindeki yaptırımlar nedeniyle de ülkenin
petrol ihracının çok kısıtlı olduğu hatırlatıldı.
Açıklamada, Libya'da çatışan
grupların ülkenin
petrol ihraç terminallerini ele geçirmek için üretim ve ihracatta
aksaklıklar olduğuna dikkat çekilirken, Nijerya'da
petrol boru hatlarına yapılan saldırıların da ülkede
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G20’ninbüyümebeklentisinerevizyon
Moody's'in "Küresel Makro Görünüm 2016-17" raporunda, G20'deki
gelişmekte olan ekonomilerin 2016 ve 2017 için büyüme öngörüsü yüzde
0.2 arttırıldı. Revizyon, Rusya ve Brezilya'daki ekonomik daralmanın hız
kaybetmesi ve Çin'de büyümenin bir miktar artması nedenleriyle yapıldı.

U

luslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Investors Service, G20'de bulunan
gelişmekte olan ülkelerin büyüme beklentisini 2016 ve
2017 için "yukarı yönlü" revize ettiğini duyurdu.

yüzde 4.4 ve 2017'de yüzde
5.0 büyümesini tahmin ediyor.

Moody's'in "Küresel Makro
Görünüm 2016-17" adlı raporunda, G20'deki gelişmekte
olan ekonomilerin bu yıl ve
gelecek sene için büyüme öngörüsünün yüzde 0.2 arttırıldığı belirtildi.

Çin'deki önemli mali politikaların ekonomiye olumlu etki
ettiğine dikkatin çekildiği raporda, ülkenin büyüme öngörüsünün bu sene için yüzde
6.3'den 6.6'ya, gelecek yıl için
de yüzde 6.1'den 6.3'e yükseltildiği kaydedildi.

Japonya'nın büyüme tahmininin yüzde 0.4 artırılarak, bu
yıl ve gelecek sene için sırasıyla yüzde 0.7 ve yüzde 0.9
olmasının beklendiğinin belirtildiği raporda, söz konusu
revizyonla ilgili olarak ülkedeki mali teşviklere ve parasal
genişleme politikalarına işaret
edildi.

Raporda, G20'deki gelişmiş

Öte yandan, ABD'deki düşük

Buna göre Moody's, söz konusu ekonomilerin 2016'da
18

Raporda, söz konusu revizyonların, Rusya ve Brezilya'daki "ekonomik daralmanın
hız kaybetmesi" ve Çin'de "büyümenin bir miktar artması"
nedeniyle yapıldığı bildirildi.

ülkelerin ekonomilerinin
2015'de yüzde 1.9 büyüdüğü
bilgisi paylaşılırken, bu ülkelerin 2016'da yüzde 1.6 ve
2017'de yüzde 1.9 büyümesinin tahmin edildiği ifade edildi.
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ekonomik büyüme ölçütlerine
işaret edilen raporda, ülkenin
gayrisafi yurtiçi hasıla öngörüsü bu yıl yüzde 2.0'dan 1.7'ye
indirilirken, gelecek sene için
ise yüzde 2.3'de sabit bırakıldı.
Moody's, İngiltere'nin 2016'da
yüzde 1.5 ve 2017'e yüzde
1.2 büyümesinin öngörüldüğünü bildirirken, İngiltere'nin
Avrupa Birliği'nden ayrılmasının (Brexit) Avro Bölgesi
üzerindeki etkisinin "sınırlı"
olacağını beklediğini kaydetti.
Buna göre, Avro Bölgesi'nin
gayrisafi yurtiçi hasılası değiştirilmeyerek bu yıl yüzde
1.5 ve gelecek sene yüzde 1.3
artması tahmin ediliyor.
Raporda, Türkiye için ise "politik risklerin yatırım üzerindeki artan riski" ifadesi kullanılarak, büyüme beklentisi
2016 için yüzde 3.2'ye, 2017
için yüzde 2.9'a düşürüldü.
Moody's, şubat ayında yayımladığı raporda Türkiye'nin için
2016 ve 2017 için büyüme
beklentisini yüzde 3.5 olarak
açıklamıştı.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard &
Poor's (S&P), Avrupa'dan gelen
verilerin, negatif faiz oranının
banka kredilerinin büyümesini
teşvik etmek ve avronun değerini düşürmek yoluyla eko-

nomik faaliyetler üzerinde istenilen olumlu etkiyi yarattığını gösterdiği bildirdi.
S&P'nin negatif faiz oranı politikasının sektör, pazar ve
ekonomiler üzerindeki etkisini
incelediği rapor yayımlandı.
Raporda, küresel finansal krizin ardından dünya çapında
politika yapıcılar ile Merkez
Bankalarının, deflasyonist baskılarla mücadele etmek ve
ekonomik büyümeyi canlandırmak için geleneksel olmayan birçok para politikalarını
takip ettiği belirtildi.
Negatif faiz oranının, en son
para politikası setine eklenen
araçlardan olduğu anımsatılan
raporda, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yanı sıra, Danimarka, Japonya, İsveç ve
İsviçre Merkez Bankalarının
da bu politikayı benimsediği
kaydedildi.
Raporda, negatif faiz oranının
etkilerine yönelik bulgulara
ilişkin şu ifadelere yer verildi:
"Avrupa'dan gelen veriler, negatif faiz oranlarının banka
kredilerinin büyümesini teşvik
etmek ve avronun değerini
düşürmek yoluyla ekonomik
faaliyetler üzerinde istenilen
olumlu etkiyi yarattığını gösteriyor. Japonya'nın ekonomik

performansı açısından benzer
etkiyi bulmak için ise çok küçük kanıt var ve Japon yeni
istenildiği gibi performans sergileyemedi. Negatif faiz oranı
politikası uzun bir süre devam
ederse ekonomide finansal aktivitenin canlanmasına yardımcı olan bankaların karlılığına zarar verebilir ve kredi
aktarım mekanizmasını zayıflatabilir. Siyasi koşullar, ekonomileri canlandırmak için
uygulanan mali politikaların
kullanımını güçleştirmekte,
bu durum da negatif faiz oranları gibi para politikası araçlarının artmasına yol açmaktadır."
Raporda, negatif faiz politikasının etkisinin, İngiltere'nin
Avrupa Birliğinden ayrılma
kararı alması, bu kararın ardından sterlindeki değer kaybı
ve İngiltere Merkez Bankasının ağustos ayı başında duyurduğu parasal gevşeme gelişmeleriyle daha da belirsizleştiğine vurgu yapıldı.
ECB'nin negatif faiz politikası
uygulamasındaki hedefin, öncelikle dolara odaklanma olduğu aktarılan raporda, "Dolara kıyasla sterlinin değerinde
başka bir dalgalanma yaşanması ECB'nin hedeflerini zorlaştırabilir." değerlendirmesi
yapıldı.
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Avrupaekonomisinin

performansıdüştü
Siyasi belirsizlikler, bankacılık sektöründeki çalkantı, zayıf büyüme hızı ve
çok düşük enflasyon oranı gibi göstergelerle Avrupa ekonomisi, yılın ilk
yarısında kötü bir performans gösterdi.

vrupa ekonomisi,

A

Avrupa İstatistik Ofisinin (Eu-

durum, bölgede büyümenin

yılın ilk yarısında,

rostat) son açıkladığı öncü

yavaşladığına ilişkin endişelere

siyasi belirsizlikler

tahminlere göre, 19 üyeli Avro

yol açtı.

ve zayıf makroekonomik gös-

Bölgesi'nde mevsimsellikten

tergelerle düşük bir perfor-

arındırılmış Gayrisafi Yurt içi

mans gösterdi.

Hasıla (GSYH) bu yılın ikinci

Avrupa ekonomisinde ilk 6

çeyreğinde bir önceki çeyreğe

ayda siyasi belirsizlikler, ban-

kıyasla yüzde 0,3 arttı.

kacılık sektöründeki çalkantı,

Ancak Avro Bölgesi'nin öncü

büyüme ivmesinin zayıf hızı

büyüme verisi, daha önce açık-

ve bir türlü toparlanamayan

lanan ilk tahmin verisini kar-

çok düşük enflasyon oranı

şılasa da birinci çeyrekteki

Son verilere göre, Avro Böl-

gibi göstergeler dikkati çek-

yüzde 0,6’lık büyümeye oranla

gesi'nde yıllık enflasyon ha-

ti.

daha düşük gerçekleşti. Bu

ziran ayında yüzde 0,1 iken,
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Bu arada, Avrupa Merkez Bankası’nın enflasyonla mücadelesi sürüyor. Bankanın aldığı
radikal tedbirlere karşın, Avro
Bölgesi'nde bir türlü toparlanamayan çok düşük enflasyon
sorun olmaya devam ediyor.
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temmuz ayında yüzde 0,2

rındaki stres testini açıklama-

Bank ve Credit Suiesse his-

oldu.

sının ardından yaşanan dal-

selerinin, Avrupa’daki 50 en

Uzun süreli çok düşük enflas-

galanma nedeniyle zor günler

değerli

yonla mücadele eden ECB,

geçirdi. Bölgenin büyük ban-

STOXX Europe 50 endeksin-

Avro Bölgesi'nde fiyat istik-

kaları ciddi kayıplar yaşadı.

den çıkarılmasına karar verildi.

rarını sağlamak için yüzde

Bankaların kriz durumlarında

2'ye yakın seviyede enflasyon

dayanıklılığını ölçen testin so-

hedefliyor. Ancak enflasyon

nuçları, Avrupa bankalarının

oranı, bankanın aldığı cesur

kriz durumunda yeterli ser-

Öte yandan, Birleşik Krallık’ın

tedbirlere karşın hala hedef-

maye bulundurabileceğine işa-

Avrupa Birliği'nden (AB) ay-

lenen seviyenin oldukça al-

ret etse de yatırımcıların, Av-

rılma (Brexit) kararı sonra-

tında seyrediyor.

rupa bankalarının geleceği ve

Geçen yılın başlarında Avru-

stres testinin yeterliliği konu-

pa'da yatırımcılar açısından

sundaki kaygılarını ortadan

ekonomik büyüme ve enflas-

kaldırmadı.

yonun hedeflenen seviyeye

Sonuçların açıklanmasının ar-

veninde de olumsuz etkiler

geleceği gibi beklentiler ne-

dından Almanya'nın en büyük

yaptı.

deniyle en güvenilir yatırım

bankası Deutsche Bank, İtal-

araçlarından biri olarak kabul

ya'nın en büyük bankalarından

edilen Avrupa bankacılık sek-

UniCredit ve İsviçre'nin önem-

töründe ise sular durulmadı.

li bankalarından Credit Suisse

Avrupa bankacılık sektörü,

gibi bankaların hisseleri ciddi

küresel ekonominin zayıfla-

oranda etkilendi.

ması, Brexit kararı ve Avrupa

Azalışların ardından önemli

sine olası etkilerinin piyasalar

Bankacılık

Otoritesi’nin

bir karar açıklandı. Avrupa'nın

ve yatırımcılar tarafından ya-

(EBA) temmuz ayının sonla-

iki önemli bankası Deutsche

kından izlenmesi bekleniyor.

hisseden

oluşan

Karar sonrasında da iki banka
da ciddi kayıplar yaşamaya
devam etti.

sında ortaya çıkan birliğin dağılma riski, terör olayları ve
mülteci krizi Avrupa'nın gündemini meşgul ederken, söz
konusu etkenler yatırımcı gü-

Avrupa ekonomisinin yılın
ikinci yarısında nasıl bir performans ortaya koyacağı merak konusu olurken, Brexit
kararı ve küresel ekonomideki
gelişmelerin bölge ekonomi-
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DünyaEkonomisi

Küresel ekonominin faiz bilmecesi
Küresel ekonominin rotasını belirleyen kurum olan Amerikan Merkez
Bankası üyelerinin faiz artırımının zamanlaması konusunda ayrışıyor
olmalarına karşın bu yıl içinde muhtemel faiz artırımı beklentisi finansal
piyasaları yönlendirdi.
BD Merkez Banka-

A

zamanlaması konusunda üçe

kımından umut verici oldu-

sının (Fed) temmuz

ayrıldı.

ğuna dikkat çekilirken, bunun

toplantısına ait tu-

Üyelerin çoğu bir sonraki faiz

tanaklar, Fed'in faiz artırım

artırımından önce daha fazla

zamanlamasına ilişkin fikir

veri için beklenmesini des-

ayrılıklarına rağmen seçenek-

teklerken, bazı üyeler ekono-

Faiz politikasının verilere bağlı

lerini açık tutmak istediğini

mik şartların kısa süre içinde

kalmayı sürdüreceğine vurgu

gösterdi.

faiz artırılmasına izin verece-

yapılan metne, FOMC üyele-

Federal Açık Piyasa Komite-

ğini savundu.

rinin seçeneklerini açık tutma

sinin (FOMC) üyelerinin po-

Tutanaklarda, ayrıca finansal

litika faizini oy çokluğuyla

şartlarının İngiltere'nin AB'den

sabit tutma kararı aldığı top-

ayrılma kararını (Brexit) ta-

lantının tutanaklarına göre,

kiben çabuk iyileşmesinin kü-

Fed üyelerinin faiz artış zam-

üyeler bir sonraki faiz artışının

resel piyasaların direnci ba-

anlaması konusunda anlaşa-
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ABD ekonomisine yönelik belirsizliklerin azalmasına yardım ettiği kaydedildi.

ve esnekliği koruma konusunda aynı fikirde olduğu da yansıdı.
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madıklarını ortaya koyan tu-

yasla 4 bin kişi azalarak 262

yaller alındı. Almanya'da mev-

tanaklar, piyasaların hareket-

bin oldu. Başvurulara yönelik

simsellikten arındırılmış is-

lenmesine neden oldu.

piyasa beklentisi 265 bindi.

tihdam, bu yılın 2. çeyreğinde

Atlanta Fed Başkanı Lockhart

Almanya'da bu yılın ikinci

ve New York Fed Başkanı

çeyreğinde Gayrisafi Yurtiçi

Dudley, faiz artırımı için uygun

Hasıla (GSYH), bir önceki

koşulların oluşmaya başladı-

çeyreğe oranla yüzde 0,4 arttı.

ğını ifade ederken, verilerin

Almanya Federal İstatistik

iyileşmenin sürdüğüne işaret

Ofisinin açıkladığı nihai ve-

etmesi durumunda bu artışın

rilere göre, Almanya’da 2016

Eylül ayında dahi gerçekle-

yılının 2. çeyreğinde mevsim-

şebileceğini belirttiler.

sellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH artışı,

Avrupa Merkez Bankası’nın
(ECB), gerçekleştirdiği para
politikası toplantısının tutanakları da yayımlandı. Tuta-

önceki çeyreğe kıyasla yüzde
0,4 düzeyinde gerçekleşti.
GSYH, yılın ilk çeyreğinde
bir önceki yılın aynı çeyreğine

naklara göre, toplantıda Bre-

oranla ise yüzde 1,8 artış gös-

xit’in etkilerinin tartışıldığı

terdi. Böylece daha önce açık-

ve enflasyona ilişkin değer-

lanan öncü veri, nihai GSYH

lendirmelerin ön planda yer

verisini onayladı.

aldığı görüldü. Tutanaklarda
ayrıca, Brexit kararı sonrasında
piyasalarda gözlenen oynaklığın azaldığı ve yaşanan kayıpların bir ölçüde telafi edildiği belirtildi.

Avrupa'nın lokomotif ülkesinde GSYH artışı birinci çeyrekteki yüzde 0,7'lik artışa
oranla daha zayıf gerçekleşti.
Bu durum, ülkede büyümenin
yavaşladığına işaret etti. Bu

önceki çeyreğe kıyasla yüzde
0,3 arttı. Bu dönemde istihdama katılan kişi sayısı 122
bin arttı. Almanya’da istihdam,
arındırılmamış rakamlarla değerlendirildiğinde ikinci çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla
yüzde 1,1 yükseldi. Söz konusu artışta, yılın ikinci çeyreğinde görülen mevsimsel
faktörler etkili oldu. Ülkede
istihdam ikinci çeyrekte bir
önceki yılın aynı çeyreğine
kıyasla yüzde 1,2 artış gösterdi. Bu dönemde istihdama
katılan kişi sayısı 529 bin artarken, toplam istihdam edilen
sayısı 43,5 milyona ulaştı.
Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) açıkladığı tahmin verilerine göre, 19 üyeli Avro
Bölgesinde mevsimsellikten
arındırılmış inşaat üretimi bu
yılın haziran ayında mayıs
ayına kıyasla değişmedi. İnşaat

ABD'de işsizlik maaşına ilk

arada, Almanya'da 2. çeyrek

kez geçen hafta başvuranların

düzeltilmemiş GSYH ise yıllık

sayısı 262 bine gerileyerek

yüzde 3,1 artış kaydetti. Ül-

beklentinin altında gerçekleşti.

kede çeyrek bazda kıyaslan-

ABD Çalışma Bakanlığının

dığında, büyümeye pozitif kat-

Avro Bölgesinde inşaat üreti-

verilerine göre, ilk kez işsizlik

kılar çoğunlukla ihracat ve it-

minin haziranda bir önceki

maaşı talebinde bulunanların

halat dengesinden geldi. İç

aya kıyasla değişmemesinde

sayısı, bir önceki haftaya kı-

talep tarafında ise karışık sin-

inşaat mühendisliğinin yüzde

üretimi, geçen yılın haziran
ayına kıyasla ise yüzde 0,6
arttı.
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1,2 yükselmesi etkili olurken,

lan ülke yüzde 16,2 ile Ma-

muzda yüzde 0,2 olarak öl-

inşaat yapımı ise yüzde 0,2

caristan oldu. En fazla artış

çüldü. Avrupa Birliğinde (AB)

azaldı.

ise yüzde 16,3’le İsveç’te kay-

temmuzda 12 ülkede negatif

Yıllık bazdaki yükseliş ise in-

dedildi.

yıllık enflasyon belirlenirken

şaat mühendisliğinin yüzde

Avro Bölgesinde yıllık enflas-

1,5 ve inşaat yapımının da

yon temmuz ayında beklentiler

1,1’le Bulgaristan ve Hırva-

yüzde 0,3 artmasından kay-

doğrultusunda yüzde 0,2 se-

tistan’da kaydedildi. Bunu

naklandı.

viyesinde gerçekleşti. Avrupa

eksi 0,9 ile Slovakya izledi.

Veriler ayrıca, 28 üyeden olu-

İstatistik Ofisinin (Eurostat)

AB’de bu dönemde en yüksek

şan Avrupa Birliğinde (AB)

açıkladığı nihai verilere göre,

yıllık enflasyona sahip ülkeler

ise inşaat üretiminin haziranda

19 üyeli Avro Bölgesinde yıllık

yüzde 2 ile Belçika, yüzde

önceki aya oranla yüzde 0,3,

enflasyon haziran ayında yüz-

1,1’le İsveç ve yüzde 0,9’la

önceki yılın aynı ayına kıyasla

de 0,1 iken temmuz ayında

Malta olarak kaydedildi. Bir

da yüzde 0,6 azaldığını ortaya

yüzde 0,2 olarak ölçüldü. Böy-

önceki ayla kıyaslandığında

koydu.

lece nihai veri, 29 Temmuz’da

AB’de temmuz ayında yıllık

açıklanan öncü yıllık enflasyon

enflasyon 9 ülkede azalırken,

verisini doğruladı.

12 ülkede arttı, 7 ülkede de-

AB’nin inşaat üretiminde haziran ayında önceki aya kıyasla

en düşük yıllık enflasyon eksi

ğişmedi. Öte yandan enflasyon

görülen azalışta, inşaat yapı-

Tek Para Birliğinde temmuz

mının yüzde 0,5 azalması etkili

ayında nihai çekirdek enflas-

olurken, inşaat mühendisliği

yon ise yıllık yüzde 0,9 artış

yüzde 0,2 artış kaydetti. Yıllık

kaydetti. Avro Bölgesi enflas-

bazdaki azalışa ise inşaat mü-

yonunun ana bileşenlerine ba-

hendisliğinin yüzde 3,6 ve in-

kıldığında, temmuzda yıllık

şaat yapımının da yüzde 0,1

enflasyona en fazla artış etkisi

azalması neden oldu.

restoran ile kafelerden, sebze

İngiltere’de işsizlik oranı nisan

Verisi bulunan AB ülkeleri

ve meyveden geldi. Taşıt ya-

- haziran döneminde beklen-

içinde, haziranda inşaat üre-

kıtları ise bu dönemde yıllık

tiyle uyumlu şekilde yüzde

timinde önceki aya oranla en

enflasyona en fazla olumsuz

4,9 seviyesinde gerçekleşti.

fazla azalış, yüzde 3,9’la Çek

etkiyi yaptı. Bunu ısınmada

Cumhuriyeti’nde, en fazla artış

kullanılan yakıt ve gaz takip

da yüzde 7,6 ile Macaristan’da

etti. -12 ülkede negatif yıllık

ölçüldü.

enflasyon belirlendi.

Yıllık bazda ele alındığında

28 üyeli Avrupa Birliğinde

ile bir önceki dönemdeki se-

ise inşaat üretimi en fazla aza-

(AB) de yıllık enflasyon tem-

viyesini korudu.
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rakamları, Avrupa Merkez
Bankasının (ECB) fiyat istikrarını sağlamak için aldığı radikal tedbirlere karşın yüzde
2'ye yakın enflasyon hedefinin
oldukça altında gerçekleşti.

İngiltere’nin Ulusal İstatistik
Ofisi (ONS) verilerine göre
ülkede nisan - haziran döneminde işsizlik oranı yüzde 4,9
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ONS’nin açıklamasında İn-

Hasıla'ya (GSYH) oranı yüzde

Hükümet, ekonomik istikrar

giltere’de toplam işsiz oranının

100,9'a yükselerek ülke tari-

programı kapsamında kamu

üç aylık dönemde bir önceki

hindeki rekor seviyeyi gördü.

borcunun GSYH'ye oranını

döneme kıyasla 52 bin sevi-

İspanya'da kamu borcunun

2016 yılı sonunda yüzde 99,1'e

yesinde gerileyerek 1,64 mil-

GSYH'ye oranı en son 1909

indirme hedefini koysa da AB

yona düştüğü belirtildi. Son

yılında yüzde 100,2 seviye-

Komisyonu'nun tahminlerinde

verilerle birlikte İngiltere’de

sinde gerçekleşmişti.

bu oran yüzde 100,3 olarak

işsizlik oranı 2015 yılının ortasından bu yana kaydettiği

Bu arada Aralık 2015 ve bu

belirtiliyor.

yılın haziran ayında art arda

Son yıllarda ciddi mali kriz

iki genel seçim geçiren İs-

yaşayan İspanya'da kamu bor-

panya'da halen hükümet ku-

cu 2009 yılından bu yana

İngiltere’de temmuz ayında

rulamazken, mevcut siyasi

alarm veriyor. Kamu borcunun

toplam işsizlik başvuruları ise

krizde ülkeyi yönetmeye de-

GSYH'ye oranı, 2008 yılında

bir önceki aya göre 8 bin

vam eden Halk Partisi iktida-

yüzde 39,4 düzeyinde bulu-

600 kişi azalırken, haziran

rının ekonomi öngörüleri de

nurken, bu rakam 2009'da yüz-

ayında haftalık ortalama saatlik

gerçekçi görülmüyor.

de 52,7'ye çıkmış ve 2013'ten

en düşük seviyesini korumuş
oldu.

kazançlar beklentiyle uyumlu

itibaren de yüzde

şekilde yüzde 2,3 artış kay-

90'ın üzerinde

detti.

seyret-

İspanya'nın toplam kamu

mişti.

borcu, haziranda 1 trilyon 107 milyar avroya yükselerek tarihi zirvesine ulaştı.
İspanya Merkez
Bankası'nın açıkladığı

verilere

göre, ülkenin kamu
borcu haziran ayında 18 milyar 549 milyon avro artarak toplamda 1 trilyon 107 milyar avroya çıktı.
Böylece ülkede kamu borç
stokunun Gayrisafi Yurt içi
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Ağustos ay›nda Yurtiçi Üretici Fiyatlar› Endeksinde bir
önceki aya göre yüzde 0.08, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3.49, bir önceki y›l›n ayn› ay›na göre yüzde 3.03 ve oniki ayl›k ortalamalara göre yüzde 4.51 art›ﬂ
gerçekleﬂti. Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya
göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe
yüzde 1,53 düşüş, imalat sanayi sektöründe yüzde 0,38
artış, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 2,91 düşüş ve su
sektöründe yüzde 0,67 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2016 yılı Ağustos ayında
aylık ve yıllık en fazla artış dayanıklı tüketim mallarında
gerçekleşti.

Ağustos ay›nda Tüketici Fiyatlar› Genel Endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,29 düşüş, bir önceki y›l›n Aral›k
ay›na göre yüzde 4.53, bir önceki y›l›n ayn› ay›na göre
yüzde 8.05 ve oniki ayl›k ortalamalara göre yüzde 7.98
art›ﬂ gerçekleﬂti. Aylık en yüksek artış 3,44 ile alkollü
içecekler ve tütün grubunda, düşüş ise 4.69 ile giyim ve
ayakkabı da yaşandı. Yıllık en yüksek artış ise yüzde
23,03 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti.
Endeksteki 417 maddeden; 60 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 211 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 146 maddenin ortalama fiyatlarında ise
düşüş gerçekleşti.

AĞUSTOS 2016 AĞUSTOS 2015
(2003=100)
(2003=100)

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

0,08

0,98

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

3,49

6,19

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

3,03

6,21

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

4,51

6,14

AĞUSTOS 2016 AĞUSTOS 2015
(2003=100)
(2003=100)

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

-0,29

0,40

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

4,53

5,27

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

8,05

7,14

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

7,98

7,88

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

0.08

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

3,49

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

-0,29

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

4,53

6.21

7.86

8.58

8.81
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MerkeziYönetimBütçeGerçekleşmeleri
Bütçe GelirleriKümülatif
Gerçekleşmeleri

Ocak-Temmuz
(MilyonTL)

2015 2016 Artış
 (yüzde)

2016 Yılı
Bütçe
Hedefi

Genel Bütçe Gelirleri

268,298

304,887

13,6

528.317

Vergi Gelirleri

233,414

252,664

8,24

459.150

Gelir ve Kazançlar Üzerinden Alınan Vergiler

66,091

75,854

14,7

135.736

Gelir Vergisi

49,242

55,197

12,0

98.944

Gelir Vergisi Tevkifatı

44,787

50,614

13,0

92.388

Kurumlar Vergisi

16,070

20,657

28,5

36.792

KVK Göre Al›nan Geçici Vergi

16,131

20,018

24,0

36.024

Mülkiyet Üzerinden Al›nan Vergiler

7,562

7,891

4,35

10.355

Motorlu Taﬂ›tlar Vergisi

7,331

7,582

3,42

9.865

Dahilde Mal ve Hizmetlerden Al›nan Vergiler

92,657

103,020

11,1

183.800

Dahilde Al›nan KDV

25,922

29,285

12,9

51.247

Özel Tüketim Vergisi

58,242

63,914

9,73

116.309

5,299

6,514

22,9

10.495

D›ﬂ Ticaretten Al›nan Vergiler

47,168

47,682

1,08

96.659

İthalde Alınan KDV

42,497

42,520

0,05

86.895

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

11,944

17,929

50,1

18.911

282,167

316,265

12,0

570.507

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergileri

Harcamalar
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MevzuatDe€iﬂiklikleri
03.08.2016

-

2016/9021 Genel Aydınlatma Giderlerine İlişkin Olarak Belediyeler ve İl Özel İdarelerinin Genel Bütçe Vergi Gelirleri Payından İller Bankası Anonim Şirketi Tarafından Yapılacak Kesintiler Hakkında Karar

-

2016/9023 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanununa Ekli Telsiz Ücretleri Tarifesinde Yer Alan Hizmet Kalemleri Hakkında Karar

-

2016/9028 2016 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik
Yapılması Hakkında Karar

-

Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği (VII-128.2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(VII-128.2a)

-

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(Sıra No: 473)

-

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(Seri No: 10)

09.08.2016

-

6728 Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

10.08.2016

-

Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve
Denetim Yönetmeliği

-

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği

-

2016/9091 Ar-Ge veya Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Çalışan
Ar-Ge veya Tasarım Personelinin Merkez ya da Bölge Dışındaki Faaliyetlerine İlişkin
Ücretlerin Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Kapsamında Değerlendirilmesi Hakkında Karar

-

2016/9093 Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam Edilecek Ar-Ge Personeli Sayısının Tespiti
Hakkında Karar

-

2016/9094 Tasarım Faaliyeti Alanları Hakkında Karar

13.08.2016

-

6735 Uluslararası İşgücü Kanunu

18.08.2016

-

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: 2016/8)

-

Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında
Tebliğ (Seri No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6)

19.08.2016

-

6736 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun

23.08.2016

-

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği
(Seri No: 1)

25.08.2016

-

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

-

6736 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ

-

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 68)

-

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

05.08.2016

11.08.2016
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09.09.2016 - 16-31 Ağustos 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere
Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
16.09.2016 - Ağustos 2016 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
- Ağustos 2016 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi
ve Ödemesi
- 16-31 Ağustos 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim
Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
- Ağustos 2016 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine
İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
- Ağustos 2016 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim
Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
- Ağustos 2016 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin
(Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
- Ağustos 2016 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
20.09.2016 - Ağustos 2016 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
- Ağustos 2016 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili
Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
- Ağustos 2016 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
- Ağustos 2016 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve
Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
- Ağustos 2016 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
- Ağustos 2016 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
23.09.2016 - Ağustos 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre
Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
- Ağustos 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi
ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga
Vergisinin Beyanı
26.09.2016 - Ağustos 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
- 1-15 Eylül 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait
Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
- 1-15 Eylül 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim
Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
- Ağustos 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre
Yapılan Tevkifatların Ödemesi
- Ağustos 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi
ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga
Vergisinin Ödemesi
30.09.2016 - Ağustos 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form
Bs)
- Ağustos 2016 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
- Ağustos 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form
Ba)
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01Ağustos Bingöl’de polisleri
taşıyan zırhlı aracın geçişi sırasında PKK’lılar bomba yüklü
aracı patlattı. Patlamada 6 polis şehit
oldu, 2’si ağır 4 polis yaralandı.

yesinde A101 marketler zinciri bulunan şirketlere operasyon
düzenlendi.
17Ağustos Olağanüstü hal kapsamında çıkarılan 671 sayılı
KHK ile koşullu salıverilme ve ceza infaz süresi şartları değişti. 93 bin hükümlünün serbest kalması bekleniyor.

02 Ağustos Ankara’da 2011’de Deniz Baykal ile bazı
MHP’lilere ait olduğu ileri sürülen görüntülerle ilgili 89 kişi
için gözaltı kararı alındı.

18Ağustos Van, Elazığ ve Bitlis’te düzenlenen bombalı saldırılar sonucu 12 kişi şehit oldu, 222 kişi yaralandı.

03 Ağustos Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, FETÖ’nün
gerçek yüzünü çok daha önceden ortaya dökmemiş olmanın
üzüntüsü içinde olduğunu söyledi.

19Ağustos İçişleri Bakanı Ala, 81 il müdürünün 74’ünün,
emniyet istihbaratta 7 bin çalışanın 6 bin 500’ünün FETÖ’cü
olduğunu söyledi.

04Ağustos Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 9 gün
süren gözaltının ardından çıkarıldığı mahkemede terör suçlamasıyla tutuklandı.

20Ağustos Gaziantep’te bir sokak düğününe IŞİD tarafından düzenlenen bombalı saldırı sonucu 29’u çocuk, 13’ü
kadın 51 sivil şehit oldu.

05Ağustos Hakkari ve Bitlis’te PKK’nın düzenlediği saldırılar sonucunda 3 asker şehit oldu.

21Ağustos Terör örgütü IŞİD’in Gaziantep’te düğüne düzenlediği ve 51 sivilin öldüğü saldırının 12-14 yaşlarında bir
canlı bomba ile gerçekleştirildiği açıklandı.

06Ağustos Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe girişiminin boşa
çıkarılmasına rağmen sorunun sürdüğünü söyledi.
07Ağustos Kanlı darbe girişimini protesto etmek amacıyla
düzenlenen Demokrasi ve Şehitler mitingine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan, CHP ve MHP Genel Başkanları ile
milyonlarca vatandaş katıldı.
08Ağustos Hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş, kamu görevlilerine getirilen izin yasağının kaldırıldığını açıkladı.
09Ağustos Uçak krizinden 8 ay sonra, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Lideri Putin kopma noktasına gelen ilişkileri eski haline getirmek için uzlaştı.
10Ağustos Mardin, Diyarbakır ve Şırnak’taki saldırılarda 4
asker, bir polis, 7 sivil şehit oldu, 19’u güvenlik görevlisi 46
kişi de yaralandı.
11Ağustos 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet savcıları hakkında müebbet hapis cezası istendi.
12 Ağustos FETÖ soruşturması çerçevesinde haklarında
gözaltı kararı çıkarılan eski milli futbolcu ve AK Parti milletvekili Hakan Şükür ile babası Selmet Şükür’ün tüm mal
varlıklarına el konuldu.
13Ağustos Suriye’nin Menbiç kenti 73 günlük operasyonun
ardından IŞİD’in işgal ve baskısından kurtarıldı.
14Ağustos Menbiç’in alınmasının ardından peşmerge güçleri IŞİD’in kontrolündeki bölgeleri almak için üç cepheden
saldırıya geçti.
15Ağustos PKK’lı teröristler Diyarbakır’da Bölge Trafik
İstasyon Amirliği’ne bomba yüklü araçla saldırı düzenledi.
5 polis şehit oldu, 1’i çocuk 2 sivil yaşamını yitirdi.
16Ağustos FETÖ/PDY finans yapılandırılması soruşturmasında, Akfa Holding ve sermayesi altındaki 51 şirket ile bün-
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22Ağustos Darbe girişimi sonrası alınan karar gereği kışlaların kent merkezlerinden taşınma süreci başladı.
23 Ağustos IŞİD’in kontrolündeki bölgelerden Kilis’e 3
roket, Karkamış’a 9 havan mermisi atıldı. Şırnak ve Bingöl’de 2 asker ve 2 korucu şehit oldu.
24Ağustos Özgür Suriye Ordusu güçlerine destek olan Türk
tankları Cerablus’a girerek bölgeyi IŞİD’den temizledi. Diyarbakır Lice’de PKK’nın düzenlediği saldırı sonucu 6 asker
şehit oldu.
25Ağustos Artvin Şavşat’ta PKK’lı bir grup terörist CHP
Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na suikast için roketatarlı pusu
kurdu. jandarma teröristleri fark edince çatışma çıktı bir
asker şehit. oldu.
26Ağustos Dünyanın en geniş ve İstanbul boğazının üçüncü
köprüsü olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü törenle açıklıd.
PKK saldırısı sonucu Cizre’de 11 polis şehit oldu.
27Ağustos Silahlı Kuvvetlerin Suriye’ye başlattığı Fırat
Kalkanı Operasyonu’nda YPG saldırısı sonucu bir asker
şehit oldu.
28Ağustos Kahramanmaraş’ın Elbistan İlçesi’nde sudan 15
bin kişi zehirlendi.
29 Ağustos Türk edebiyatının büyük ismi, şair ve yazar
Vedat Türkali 96 yaşında vefat etti.
30Ağustos FETÖ soruşturması kapsamında eski İstanbul
Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın gözaltına alındı.
31Ağustos İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın istifasıyla boşalan
bakanlığa Çalışma Bakanı Süleyman Soylu, Çalışma Bakanlığı’na Bursa Milletvekili Mehmet Müezzinoğlu atandı.

