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Muhasebe Haftası

er yıl 1-7 Mart tarihlerinde Muhasebe Haftası’nı çeşitli
etkinliklerle kutluyoruz. Muhasebe haftası etkinliğimiz,
mesleki dayanışmaya, mesleği kamuoyu gündemine
taşımaya ve mesleki sorunları gündeme getirmeye vesile olma
işlevi görmektedir.

H

Bu yılda Muhasebe Haftasını çeşitli etkinliklerle kutladık. Başta
meslek yasamızın anti demokratik hükümleri olmak üzere,
Odalarımızda büyük sıkıntı yaratan nispi temsil sisteminin
seçimler başlamadan kaldırılmasını bir kez daha talep ettik.
Mesleğin uygulamasında yaşadığımız sıkıntı ve sorunlar ile her
geçen gün daha da artan iş yükünün geldiği boyutları
kamuoyunun ve ilgililerin gündemine taşıma gayreti içerisinde
olduk.
Meslek örgütümüz üzerine düşen sorumlulukları yerine
getirirken, mesleğin gelişimi için diğer kurum ve kuruluşların da
bu anlamda üzerlerine düşenleri yapması gerekiyor.
Maliye Bakanlığımız, Gelir İdaresi Başkanlığımız tarafından her
yıl Şubat ayının son haftası Vergi Haftası olarak kutlanıyor. Bu
etkinliklere de elimizden geldiğince katılıp destek olma gayreti
içerisindeyiz.
Etkin vergi idaresi ile etkin bir mali müşavirlik kurumunun
işbirliği sağlıklı bir vergi sistemi için zorunludur. İşbirliği
herkesin çıkarınadır. Mükellefle Hazine arasında ki ilişkiyi inşa
eden ve köprü görevi gören, muhasebe meslek mensupları ile
Gelir İdaresi çalışanlarının peş peşe gelen bu etkinliklerinin en
az bir iki gününü ortak etkinliklerle kutlamaları anlamlı bir mesaj
oluşturacaktır.
Bu önerimizi yıllardır her platformda
dile getirdik. Umarım önümüzdeki
yıllarda bu işbirliğini hayata geçiririz.
Tüm zorluklara karşın mesleğini
büyük bir fedakarlıkla yapan tüm
meslektaşlarımın bir kez daha
Muhasebe Haftasını
kutluyorum.
Gelecek say›m›zda buluﬂmak
dile€iyle...

NailSANLI

/GenelBaşkan
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1-7 Mart Muhasebe Haftası kutlandı

Sanlı “Mesleki sorunlar
bir an önce çözülmeli”
TÜRMOB Genel Başkanı Nail Sanlı, 1-7 Mart Muhasebe Haftası
dolayısıyla yayınladığı mesajda “muhasebe ve denetim alanında çalışan
meslektaşlarımızın yaşadıkları sorunların ortadan kaldırılacağı, kurum ve
kuruluşlarımızın camiamızın sorunlarına daha da duyarlı olacağı bir yıl
olması dileğiyle, meslektaşlarımızın Muhasebe Haftası'nı kutlarım” dedi

T

ÜRMOB Genel Başkanı Nail Sanlı’nın
Muhasebe Haftası
açıklaması şöyle:
"TÜRMOB çatısı altında örgütlenen, ülke genelindeki 77
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Odası ile 8 Yeminli Mali
Müşavir Odasına kayıtlı, 101
bin meslek mensubu, 21 bin
stajyer, büro çalışanları ve aileleriyle birlikte sayısı 1 milyona yaklaşan muhasebe camiası çeşitli etkinliklerle Muhasebe Haftasını kutlayacak.
Başta Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba2

kanlığı, Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı olmak
üzere bir çok kurum ve kuruluşa vergi ve sosyal güvenlik
bildirimleri ve diğer mali bildirimler ile ilgili veri akışı,
beyanların tanzimi ve gönderimi meslek mensuplarımız
tarafından yapılmaktadır. Ayrıca TÜİK, BDDK, SPK,
EPDK ve Hazine Müsteşarlığı
gibi, ekonomideki diğer düzenleyici ve denetleyici kamu
kurumları da meslek mensuplarımızdan hizmet almaktadırlar. Sistemin başarılı çalışmasında kamu görevlilerinin

olduğu kadar meslektaşlarımızın payının en üst seviyelerde olduğu bütün kamuoyunca bilinmektedir. Meslektaşlarımızın yaptıkları görevler,
kamu maliyesine ve ekonominin gelişimine önemli katkı
ve enformasyon sunmaktadır.
TÜRMOB ve Odalarımız
kamu yararına, sürekli yüksek
kalitede hizmet sağlayan standartlarla, muhasebe ve denetim
mesleğinin dünyadaki gelişmelere paralel olarak ilerletilmesi ve geliştirilmesi için
çalışmakta, gerek stajyerlerimizin ve meslek mensuplarımızın eğitimi noktasında, ge-
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rekse mesleğin uygulanmasına
yönelik üzerine düşen sorunların çözümü konusunda büyük bir özveri ile çalışmaktadır.
TÜRMOB yıllardır, mesleki
çıkarlarından ziyade, ülke ve
toplum çıkarlarını gözeterek
taleplerini belirlemektedir. Taleplerimiz ve beklentilerimiz
kamu maliyesinin ve ekonomimizin daha da güçlenmesi,
işletmelerimizin gelişmesi, ülkemizin ve insanlarımızın refah seviyesinin yükselmesi
içindir.
Bugüne kadar olduğu gibi
bundan sonrada sorunlarımızın
çözümünde ilk tercihimiz diyalog ve uzlaşma olacaktır.
Türk Ticaret Kanunu 10 yılı
aşkın hazırlık sürecinin ardından yasalaşmış daha sonra yapılan değişikliklerle amaç ve
ruhundan uzaklaştırılmıştır.
Mutlaka başta denetim olmak
üzere amaç ve hedeflerine kavuşması sağlanmalıdır.
Bağımsız denetim, ülkemizde
muhasebe mesleği içinde oluşmuş köklü geleneklere sahiptir.
Bağımsız denetim Türkiye’de
de, dünyada olduğu gibi muhasebe mesleğinin bir parçası
ve uzmanlık alanıdır. İlke olarak, denetimsiz işletme düşünülemez. Bağımsız denetimi
hayatın her alanında yaşama
geçirmek zorundayız. Yerel

yönetimlerde, kamu idarelerinde, işletmelerde, tüm şirketlerde, siyasi partilerde, vakıflarda, kısaca güvenlik ve
yargı dışında hayatın her alanında en etkin bir şekilde bağımsız denetim uygulanmalıdır. Denetimin olmadığı her
yerde suistimaller yaşanır, yolsuzluk yaşanır, karanlık işler
yaşanır. Yolsuzluğun, suistimalin, karanlık işlerin panzehiri denetimdir. Bu nedenle
en kısa zamanda tüm sermaye
şirketlerinin bağımsız denetime tabi tutulması gerekmektedir.
Meslek Yasamız günümüz koşulları ve mesleki ihtiyaçlarımız göz önüne alınarak değiştirilmeli ve anti demokratik

maddelerden arındırılmalıdır.
Meslek Yasamızın uygulamalarına yönelik Tek Tebliğ Taslağına ilişkin düzenlemede
TÜRMOB'un görüş ve önerileri mutlaka yer almalıdır.
TÜRMOB'un hazırladığı, Türkiye genelinde Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın kamuoyu tarafından
bilinen ve tanınan yüzü olan
vergi dairelerinde meslek mensuplarımızın karşılaştıkları
farklı uygulamalar ve çözüm
önerilerimizi içeren 'Vergi Daireleri Uygulama Birlikteliği
Rehberi' taslak çalışmamıza
Gelir İdaresi Başkanlığı ile
birlikte nihai şekli verilmeli
ve her iki kurum tarafından
3
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ortak yayın olarak bastırılmalıdır.

Dördüncü Dönem Geçici Vergi beyannamesi kaldırılmalıdır.

TÜRMOB Genel Kurulu tarafından kabul edilen ve yayınlanması için Maliye Bakanlığı’na gönderilen, 'Sürekli
Mesleki Gelişim Yönetmeliği'
bir an önce yayınlanmalıdır.

1 ve 2 No'lu KDV Beyannameleri ile Muhtasar Beyannameler birleştirilmelidir.

Maliye Bakanlığı, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile
diğer kurumlarca son yıllarda
istenen bilgi, beyan ve formların sayısı oldukça artmıştır.
Devlet bizden ne kadar bilgi
ve belge isterse mesleğe talep,
güven ve kıymet artacaktır
bunun bilincindeyiz. Ancak
bu bedelsiz kalmamalı ve artan
is yükü külfet olmaktan çıkarılmalı ve mutlaka ekonomik
karşılığını bulmalıdır.
Mali Tatil döneminde inceleme ve denetim yapılmamalıdır.
1-20 Temmuz Mali Tatil uygulaması amacına uygun hale
getirilmeli, Temmuz ayında
verilmesi gereken beyannameler ve bildirimlerin Ağustos
ayı içinde verilecek bildirim
beyannamelerle birleştirilerek
beyan edilmesi sağlanmalıdır.
Son zamanlarda vergi incelemelerinde gerekli özen gösterilmeden, meslek mensuplarına sorumluluk yükleme
konusunda oldukça cömert
davranılmaktadır. Bu konuda
daha hassas davranılmalıdır.
İnceleme kriterleri çok net belirlenmelidir.
4

Serbest meslek faaliyetlerinde
KDV %18'den %8'e indirilmelidir.
Mesleki faaliyette KDV'yi doğuran olay tahsilâta bağlanmalıdır.
Serbest meslek yıpranma indirimi (beyin amortismanı)
getirilmelidir.
Stajyerlerimiz için sosyal güvenlik primi ve vergi muafiyeti
sağlanmalıdır.
Bilgisayar ve yazılım giderleri
2 yıl içinde amorti edilmelidir.
Serbest meslek giderleri genişletilerek yeniden düzenlenmelidir.
Eğitim ve öğretim hizmetleri
ile sınırlı olmak üzere, Birliğimiz ve Odalarımız gibi kamu
kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşları ve bunların iktisadi
işletmeleri için, Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi
istisnası getirilmelidir.
Kurumlar arası işbirliğine gidilerek devlet kurumları tarafından mükerrer bilgiler istenmemeli, TÜİK, SGK, Ticaret Sicili ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve diğer kurumlar ile GİB arasında iş-

birliği etkin olarak sağlanmalıdır. Bilgiye ihtiyaç varsa
meslek mensubunun zamanının etkin ve verimli kullanılması teminen verilenlerin tek
bir merkezde toplanması ve
ilgili kurumların bu merkezden
bilgileri alması sağlanmalıdır.
Hükümetimizin ve ilgili kurum-kuruluşların haklı taleplerimize cevap vermesini bekliyoruz.
TBMM’nin beklentimiz olan
yasal düzenlemeleri yapmasını, mesleğimizle ilgili düzenlemelerde görüş ve önerilerimizi değerlendirmesini istiyoruz.
TÜRMOB camiası şimdiye
kadar olduğu gibi yarınlarda
da tüm kurum ve kuruluşlarımızla işbirliği içinde çalışmaya
devam etme arzusu içindedir.
Bu iyi niyetli sesimize kulak
verilmelidir. İşbirliği herkesin
çıkarınadır.
Bugüne kadar olduğu gibi
bundan sonrada sorunlarımızın
çözümünde ilk tercihimiz diyalog olacaktır. Diyalogla sorunların çözümü için mücadelemizi devam ettireceğiz.
Aynı zamanda, sivil toplum
kuruluşu da olan meslek örgütümüz, üyelerimizden aldığı
güçle, demokratik tepkimizi,
taleplerimiz kabul görene kadar yaşamın her alanında gösterecektir.

Vergi daireleri uygulama birlikteliği sağlanmalı

T

Gelir İdaresinin Mükellef Hizmetleri Uygulamalarına Yaklaşımı Panelinde
konuşan TÜRMOB Genel Başkanı Sanlı, vergi daireleri arasında
uygulama birlikteliği sağlanmasını istedi.

ÜRMOB Genel Başkanı Nail Sanlı, Gelir
İdaresi Başkanlığı,
Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı ve Ankara Yeminli
Mali Müşavirler Odası'nın ortaklaşa düzenlediği "Gelir İdaresinin Mükellef Hizmetleri
Uygulamalarına Yaklaşım"
Paneline katıldı.
Panelin açılış konuşmalarını,
Ankara YMM Odası Başkanı
Halil Başağaç, Ankara Vergi
Dairesi Başkanı Mahmut Sütcü, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, TÜR-

MOB Genel Başkanı Ymm.
Nail Sanlı, Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Rıza Çelen
yaptı.
TÜRMOB Genel Başkanı
Nail Sanlı, konuşmasına vergi
sisteminin üç ayaklı bir yapıyı
içerdiğini belirterek, bunların
Maliye Bakanlığı, mükellefler
ve meslek mensupları olduğunu belirterek başladı.
Anayasa göre herkesin vergi
ödemekle yükümlü olduğuna
işaret eden Sanlı, "Ancak mükellef sözcüğünün anlamı; Gelir İdaresi Başkanlığı ile mü-

kellef ilişkilerinde hiyerarşik
bir ilişki olduğu şeklinde anlaşılmamalıdır. Müşteri velinimettir anlayışıyla özel sektörde olduğu gibi mükellef,
bir müşteri gibi algılanmalıdır.
Çağdaş demokratik ülkelerde
mükellefler eşitler arası ilişkiden de ötede, kamu gelirlerinin büyük bir kısmını sağlayan temel grup olması nedeniyle el üstünde tutulmaktadır. Bu kapsamda mükelleflerin ve mükelleflerin vergi
işlemlerini gerçekleştiren meslek mensuplarımızın Gelir İda5
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resi ile bu şekilde bir ilişki
içinde olma beklentisi günümüz demokrasisinin bir gereğidir" dedi.
Sanlı, "Maliye Bakanlığı ve
Gelir İdaresi Başkanlığı son
yıllarda elektronik vergisel
uygulamalar konusunda çok
önemli başarılara imza attılar.
Ülkemiz için öncü bir rol de
üstlenmiş oldular. Vergi dairesine uğramadan hemen hemen tüm iş ve işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirme
imkanına kavuştuk" dedi.
Söz konusu hizmetleri kullananların, mükellef adına bu
işleri gerçekleştiren mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler olduğunu belirten Sanlı, "Hazine ile mükellef arasında köprü görevi gören, sayıları 100 bini aşan serbest
muhasebeci mali müşavirler
ve yeminli mali müşavirler,
mali idaremizin en büyük destekçisidir. Bu köprü ne kadar
güçlü, ne kadar sağlam olursa
mükellefle idare arasındaki
bağda o kadar kuvvetli olur.
Vergi gelirlerimizi artırmak,
adil ve etkin bir vergi sistemi
için birlikte hareket etmek,
vergisel hedeflere ulaşmada
ülkemizi başarıya götürecek
temel yoldur. TÜRMOB camiası şimdiye kadar olduğu
gibi yarınlarda da mali idare6

mizle işbirliği içinde çalışmaya
devam etme arzusu içindedir"
ifadelerini kullandı.
Ülkemizde, teknolojiyi en iyi
şekilde mükelleflerin kullanımına sunan kurumların başında Gelir idaresi Başkanlığı'nın geldiğine işaret eden
Genel Başkan Sanlı, "Bu durum doğal olarak mükellef
adına is yapan mali müşavir
ve yeminli mali müşavirlerin
işlerini azaltmasını gerektirirken, maalesef gelişen teknolojinin faydasından ziyade gazabına uğrayarak işlerimizin
artmasına neden olan gelişmeler yaşadık. Gelir İdaresi
Başkanlığı'nın yanı sıra bir
çok kurum bizden bilgi ve
belge istemektedir. Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
başta olmak üzere tüm devlet
birimlerine vergi ve sosyal
güvenlik bildirimleri ve diğer
mali bildirimler ile ilgili veri
akışı, beyanların tanzimi ve
gönderimi meslek mensuplarımız tarafından yapılmaktadır.
Ayrıca TÜİK, BDDK, SPK,
EPDK ve Hazine Müsteşarlığı
gibi, ekonomideki diğer düzenleyici ve denetleyici kamu
kurumları da meslek mensuplarımızdan hizmet almaktadırlar. Sistemin başarılı çalışmasında kamu görevlilerinin

olduğu kadar meslektaşlarımızın payının en üst seviyelerde olduğu bütün kamuoyunca bilinmektedir.
Maliye Bakanlığı, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile
diğer kurumlarca son yıllarda
istenen bilgi, beyan ve formların sayısı oldukça artmıştır.
Yasal düzenlemelere bakıldığında bu bildirimlerin muhatabı mükellefler görülmektedir.
Ancak uygulamada, bu tür
düzenlemelerin muhatabı biz
meslek mensupları olmaktadır.
Devlet bizden ne kadar bilgi
ve belge isterse mesleğe talep,
güven ve kıymet artacaktır
bunun bilincindeyiz. Ancak
bu bedelsiz kalmamalı ve artan
is yükü külfet olmaktan çıkarılmalı ve mutlaka ekonomik
karşılığını bulmalıdır" dedi.
Genel Başkan Sanlı, "Ülkemizin ve ticari hayatın rekabetçi koşulları ve kendi iç dinamikleri nedeniyle yaptığımız
çalışmaların karşılığını ücrete
dönüştüremediğimiz gibi, bu
yıl asgari ücret tarifemiz sıfır
artışla yayınlanmıştır" dedi.
Genel Başkan Sanlı, konuşmasında Vergi Haftası dolayısıyla TÜRMOB olarak beklentilerini de paylaştı. Maliye
Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın kamuoyu tarafından
bilinen ve tanınan yüzünün
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taşra teşkilatları kapsamındaki
vergi daireleri olduğunu belirten Sanlı, "Devamlı konuşulduğu ve gündemde olduğu
halde vergi dairelerinde uygulama birlikteliği sağlanamamaktadır. Bir vergi dairesi
tarafından uygun görülen herhangi bir işlem, diğeri tarafından kabul edilmemektedir.
Hatta bazen aynı vergi dairesi
içinde birimler arasında bile
farklı uygulamalar olmakta
ve meslek mensubu ile daire
çalışanı arasında istenmeyen
olaylar yaşanabilmektedir.
TÜRMOB olarak, Türkiye genelinde vergi dairelerinde meslek mensuplarımızın karşılaştıkları farklı uygulamalar ve
çözüm önerilerimizi içeren
'Vergi Daireleri Uygulama
Birlikteliği Rehberi' taslak ça-

lışmamızı hazırladık ve sunduk. Bu çalışmaya, Gelir İdaresi Başkanlığı ile birlikte
nihai şekli verilmeli ve her
iki kurum tarafından ortak yayın olarak bastırılmalıdır" dedi.
1-7 Mart tarihlerinin Muhasebe Haftası olarak kutlandığını anımsatan Sanlı, "Vergi
Haftası ile Muhasebe Haftası’nın bir, iki gününü birlikte,
ortak etkinliklerle kutlayalım.
Bu talebimizi sürekli gündeme
getiriyoruz, ancak bir karşılık
görmedik. Mükellefle idare
arasında köprü olduğunu söylediğimiz, etle tırnak olarak
gördüğümüz bu iki kurumun,
ayrı ayrı yaptığı organizasyonların en azından bir iki
gününün birlikte gerçekleştirilmesi, hiç değilse bu söy-

lemlerin altını anlamlı bir şekilde dolduracaktır" ifadelerini
kullandı.
Sanlı, "Etkin vergi idaresi ile
etkin bir meslek kurumunun
işbirliği, sağlıklı bir vergi sistemi için zorunludur. İşbirliği
her kesin çıkarınadır" dedi.
Açılış konuşmalarının ardından Ankara YMM Odası Başkan Yardımcısı Nurettin Çekici'nin Oturum Başkanlığını
yaptığı panel gerçekleşti. Panelde Limak Holding Yönetim
Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, GİB Daire Başkanı İlhan
Karayılan, AYMMO Yönetim
Kurulu Koordinatör Üyesi Ali
Alıç ve Ankara Vergi Dairesi
Başkanlığı Grup Müdürü Yüksel Duman birer konuşma yaptı.
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Dünya Bankası Türkiye için iyimser
Banka, Türkiye için 2015 büyüme tahminini yüzde 4,2’ye yükseltirken,
2016 ve 2017 için yüzde 3,5'te tuttu. Banka, geçen yıl için daha önce Gayri
Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 5,5'i olarak açıkladığı cari açık
tahminini de yüzde 5 olarak değiştirdi.
ünya Bankasının

D

önceki çeyreğe göre yıllık-

termektedir. Stoklardaki erime

"Türkiye Düzenli

landırılmış olarak yüzde 5,2

üçüncü çeyrekte de devam etti

Ekonomik Notu"

oranında artış kaydetti. So-

ve büyümeyi aşağı çekti" ifa-

yayınlandı. Banka, 2015'in

nuçsuz kalan haziran seçimi

deleri yer aldı.

üçüncü çeyreğinde beklenen-

sonrasında zayıflayan tüketici

Bankanın notunda, Türk lira-

den daha hızlı gerçekleşen

güvenine ve artan seçim be-

sındaki değer kaybının ulaşım,

büyüme sebebiyle Türkiye

lirsizliğine rağmen, özel tü-

mobilya ve hazır giyim gibi

için 2015 yılı büyüme tahmi-

ketim şaşırtarak hızlandı.

sektörlerde fiyatları önemli öl-

nini yüzde 3,2'den yüzde 4,2'ye

Kamu harcamaları da büyü-

çüde arttırdığına işaret edildi.

yükseltti. Dünya Bankası,

meyi desteklemeye devam etti.

Notta, "Aralık ayında 12 aylık

2016 ve 2017 için büyüme

Bununla birlikte, ikinci çey-

çekirdek enflasyon yüzde 9,5'e

tahminini yüzde 3,5'te sabit

rekte büyümeyi destekleyen

yükselirken, çekirdek enflasyon

tuttu.

özel yatırımlar üçüncü çey-

momentumu yüzde 10,5'in üze-

Dünya Bankasının notunda,

rekte sert bir şekilde düştü.

rinde kalmıştır. Önümüzdeki

"İthalattaki önemli düşüş ve

Bu durum haziran seçiminin

dönemde, 1 Ocak 2016'dan

dirençli özel tüketim sayesinde

belirsizlikleri çözmemesi üze-

itibaren asgari ücrette yapılan

mevsim etkisinden arındırılmış

rine özel sektörün sermaye

yüzde 30'luk artışın enflasyonu

GSYH üçüncü çeyrekte bir

harcamalarını kıstığını gös-

hedef bandının üzerinde tut-
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ması olasıdır" değerlendirmesi

artış sayesinde özel tüketimin,

2016 Eylem Planı'ndan baş-

yapıldı.

büyümenin ana sürükleyicisi

layarak reform taahhütlerinin

Geçen yılın ilk 11 ayında mer-

olmaya devam etmesini bek-

zamanlı ve muntazam uygu-

kezi yönetim bütçesinin

liyoruz. Bununla birlikte, kur-

lanması kritik önem taşıya-

GSYH'nin yüzde 0,3'ü ora-

daki değer kaybının gecikmeli

caktır" değerlendirmesine yer

nında açık verdiği, faiz dışı

etkisi ve yükselen enflasyon

verildi.

fazlanın ise GSYH'nin yüzde

özel tüketim artışını 2015 yılı

Dünya Bankası notunda de-

seviyelerinde tutacaktır. Kamu

ğinilen diğer konulardan ba-

harcamalarının yavaşlasa da

zıları şöyle:

2,3'üne ulaştığı aktarılan notta,
şu değerlendirmelere yer verildi:

olumlu katkıda bulunmasını
bekliyoruz. Özel yatırımlar

"Yıllık bazda yüzde 12,3 artan
toplam harcamalar büyümeyi
desteklemeye devam ederken,
güçlü vergi geliri performansı

2016 yılında sınırlı ölçüde toparlanarak büyümeye olumlu
katkıda bulunacaktır. AB'de
güçlenen ekonomik faaliyet

sayesinde söz konusu dönem-

ihracata yardımcı olmaktadır,

de gelirler yıllık bazda yüzde

ancak ithalatın toparlanması

14,2 oranında arttı. Özellikle,

ile birlikte net ihracat negatife

yıl boyunca gerçekleşen güçlü

dönecektir. Düşük petrol fi-

tüketim harcamaları yurt içi

yatları, cari açığın GSYH'nin

KDV ve özel tüketim vergisi

yaklaşık yüzde 4,6’sı düze-

gelirlerini yükseltti. Ayrıca,

yinde dengelenmesine yar-

liranın değer kaybetmesi se-

dımcı olmaktadır" denildi.

bebiyle, ithalattan elde edilen
KDV gelirleri de önemli ölçüde artış kaydetti. 2016 yılında seçim vaatlerinin gerçekleştirilmesi ile birlikte mali

"Hükümet, reformlar için iyi
konumda "Türkiye ekonomisinin ihtiyatlı bir orta vadeli
görünüme sebep olan zorluklar

“-Liranın değer kaybı enflasyonu ateşledi. Liradaki önemli
oranda değer kaybı ulaşım,
mobilya ve hazır giyim enflasyonunu önemli ölçüde arttırarak enflasyonu hedef bandının üzerine çıkardı. Öte yandan, gıda enflasyonu yüksek
oynaklığını sürdürerek enflasyon için yukarı yönlü riskler
oluşturmaya devam etti. Önümüzdeki dönemde, 1 Ocak
2016 tarihinden itibaren asgari
ücrette yapılan yüzde 30'luk
artışın 2016 yılında enflasyonu
hedef bandının üzerinde tutması olasıdır.

yaşamaya devam ettiğine işaret

-Enerji ve altındaki olumlu

edilen notta, "Ekonomik Re-

baz etkisi sayesinde dış den-

form Programı açıklanmış ve

gedeki düzelme hızlandı.

Bu yıl için ülkedeki iç talep

Orta Vadeli Programı revize

-Giderek daha zorlaşan küresel

hızının korunacağına, ithalat-

edilmiştir. Yeni hükümet, bü-

finansal koşullar nedeniyle

taki toparlanmanın büyümeyi

yümeyi artırmak amacıyla ya-

sermaye akımları kesildi. Yaz

yavaşlatarak yüzde 3,5'e çe-

pısal reform programını uy-

aylarında piyasalarda yaşanan

keceğine değinilen notta, "As-

gulamaya devam etmek için

çalkantı gelişmekte olan ülke

gari ücretteki yüzde 30'luk

iyi bir konumda. 64. Hükümet

varlıklarında sert satışlara ve

dengeye ilave yük binmesi
olasıdır."
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bu ekonomilere sermaye gir-

selen enflasyon özel tüketim

koşulları altında büyük mik-

işlerinin azalmasına yol açtı.

artışını 2015 yılı seviyelerinde

tarda sermaye girişlerine du-

-ABD Merkez Bankası'nın

tutacaktır. Kamu harcamala-

yulan ihtiyaç bir endişe kay-

faiz oranlarını arttırmasına

rının yavaşlasa da olumlu kat-

nağı oluşturmaktadır.

rağmen, Türkiye Cumhuriyet

kıda bulunmasını bekliyoruz.

Merkez Bankası'nın para po-

Özel yatırımlar 2016 yılında

litikasını sadeleştirme adımları

sınırlı ölçüde toparlanarak bü-

beklemede.

yümeye olumlu katkıda bulunacaktır. AB'de güçlenen

-Tüketim harcamalarındaki
kuvvetli artışın gelirleri yükseltmesi ile birlikte, mali dengeler sağlamlığını koruyor.
Özellikle, yıl boyunca gerçekleşen güçlü tüketim harcamaları yurt içi KDV ve özel
tüketim vergisi gelirlerini yükseltti. Ayrıca, liranın değer
kaybetmesi sebebiyle, ithalattan elde edilen KDV gelirleri
de önemli ölçüde artış kaydetti.
2016 yılında seçim vaatlerinin
gerçekleştirilmesi ile birlikte
mali dengeye ilave yük binmesi olasıdır.

- Büyümeyi canlandırmanın
yollarından birisi sektörler
içinde kaynak dağılımını düzelterek verimliliği arttırmaktır.

ekonomik faaliyet ihracata

Kaynak dağılımındaki bozuk-

yardımcı olmaktadır, ancak

lukları ortadan kaldırabilecek

ithalatın toparlanması ile bir-

ve kaynakların daha az verimli

likte net ihracat negatife dö-

şirketlerden daha verimli şir-

necektir.

ketlere tahsis edilmesine ola-

-Türkiye ekonomisi ihtiyatlı

nak tanıyacak reformlar özel-

bir orta vadeli görünüme sebep

likle faydalı olacaktır. Daha

olan zorluklar yaşamaya de-

esnek sözleşmelere olanak ta-

vam ediyor. Liradaki değer

nıyarak ve kıdem tazminatı

kaybı, büyük döviz riski bu-

yükümlülüklerini azaltarak iş-

lunan şirketler kesiminin bi-

gücü piyasasının esnekliğinin

lançolarını olumsuz etkilerken

arttırılması, düzenleyici ku-

borç servisi yükünü de ağır-

rumların kalitesinin yüksel-

laştırdı. Yatırım ortamındaki

tilmesi, hukukun üstünlüğünün

mevcut zayıflıklar ile birlikte

güçlendirilmesi ve yerli ve ya-

bu faktörler özel sektör yatı-

bancı yatırımcılar için daha

-2016 yılında iç talep hızını

rımlarını ve büyümeyi olum-

korusa da ithalattaki topar-

suz etkileyecektir. Ayrıca, Rus-

lanmanın büyümeyi yavaşla-

ya'nın yaptırımlarının ve hayal

tarak yüzde 3,5'e çekmesini

kırıklığı yaratan küresel bü-

öngörüyoruz. Asgari ücretteki

yümenin 2016 yılında ihracat

yüzde 30luk artış sayesinde

artışını bir miktar sınırlaması

katkıda bulunacaktır. 64. Hü-

özel tüketimin büyümenin ana

muhtemeldir. Aynı zamanda,

kümetin 2016 Eylem Planın-

sürükleyicisi olmaya devam

özellikle Merkez Bankası'nın

dan başlayarak reform taah-

etmesini bekliyoruz. Bununla

net rezervlerinin mütevazı se-

hütlerinin zamanlı ve munta-

birlikte, kurdaki değer kaybı-

viyede olduğu düşünüldüğün-

zam uygulanması kritik önem

nın gecikmeli etkisi ve yük-

de zorlu küresel finansman

taşıyacaktır.”
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Ekonomide

kritik yıl 2016
Deloitte'un Ekonomik Görünüm raporu yayımlandı. Raporda Türkiye’nin
doğru politika ve reformlar ile kendi hikayesini oluşturmasının elzem hale
geldiği ifade edildi.

D

eloitte’un Ekono-

bir şekilde düşen petrol fiyat-

olabileceği belirtiliyor. Bunun

mik Görünüm Ra-

ları da raporda yer alıyor.

ardında ise başlıca küresel

poruna göre, Tür-

Tüm olumsuz iç ve dış dina-

çalkantının devam etmesi ve

kiye’nin doğru politika ve re-

miklere rağmen, 2015 yılında

dış finansman tarafındaki gö-

formlarla kendi hikayesini

kaydedilen büyümenin yüzde

rece zayıflık yatıyor.

oluşturmasının elzem hale gel-

3,5’in üzerinde olduğu öngö-

diği ifade edildi.

Raporda 2015 yılını Merkez

rülen rapora göre, Türkiye di-

Rapora göre, 2015’in özellikle

rençli büyüme seyrini sürdü-

ikinci yarısında baş gösteren

rüyor, ancak bu seyrin sürdü-

risklerin etkisi sürüyor. Yatı-

rülebilirliği pek mümkün gö-

rımcıları tedirgin eden en bü-

rünmüyor. Her ne kadar revize

yük riskler arasında Fed’in

edilen Orta Vadeli Programa

faiz artırım sürecine girmiş

(OVP) göre 2016 yılında yüz-

olması, Çin’de devam eden

de 4,5 gibi bir büyüme bek-

yönlü olduğu vurgulanıyor.

“dengelenme” süreci ve sert

lense de bu oranın daha düşük

Asgari ücrette yapılan yüzde

Bankasının tahmin aralığının
üzerinde yüzde 8,8 ile kapatan
enflasyonun, 2016’da OVP’de
öngörülen yüzde 7,5 seviyelerinde gerçekleşeceği tahmin
ediliyor. Ancak risklerin yukarı
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30’luk zam sonrası bu artışın

cek dönemde uygulama süre-

tunun küresel piyasaları ge-

ne kadarının tüketime dönerek

cinin yakından takip edilmesi

lecek dönemde de dalgalan-

büyüme ve cari açığın yanı

gerekiyor.

dırmaya devam edeceği ol-

sıra enflasyonu da etkileye-

Öte yandan, Türkiye yıla diğer

dukça açık olduğu belirtili-

ceğinin ise takip edilmesi ge-

gelişmekte olan ülkelerden

yor.

rektiği ifade edilen raporda,

görece olumlu ayrışarak baş-

Rapora göre Fed'in faiz artı-

artışın önemli bir kısmının ta-

ladı. Örneğin; Türk lirası diğer

rımlarının nasıl ilerleyeceği

sarruf ve borç ödemesine gi-

gelişmekte olan ülke para bi-

konusunda bu yıl enflasyon

debileceği belirtiliyor.

rimlerinin birçoğuna (Brezilya,

tarafı daha yakından takip edi-

Geçen yıl cari açık daraldı

Çin, Macaristan, Hindistan,

lecek. Beklentiler ise FED’in

ama bunda enerji faturası ile

Endonezya vb.) oranla, daha

4 yerine en fazla 2 ya da 3 ar-

altın ticareti etkili oldu. Diğer

iyi bir performans gösterdi.

tırım yapması yönünde bulu-

bir ifadeyle, "çekirdek denge"

Türkiye, her ne kadar petrol

nuyor.

denilen enerji ve altın hariç

fiyatlarının düşüşünden olumlu

Petrol fiyatlarında kısmi bir

açık, belirgin bir bozulma kay-

etkilense de sadece petrol fiyatı

toparlanma ihtimali olmakla

detti. Rapora göre, 2016’da

üzerinden bir hikaye oluştu-

birlikte, düşük seviyelerin de-

cari açıkta 2015’e kıyasla be-

rulamayacağı görülüyor. Bu

vam etmesi bekleniyor. Kü-

lirgin bir daralma beklenmiyor.

kapsamda da Türkiye’nin doğ-

resel arz fazlasını oluşturan

Finansman tarafında ise 2015

ru politikalar ve reformlar ile

etmenlerin etkisini sürdürmesi

yılı küresel krizden bu yana

kendi hikayesini oluşturması

temel faktör olarak ortaya çı-

en zayıf yıl oldu. 2016’da cari

elzem hale geldi.

kıyor.

açığın finansmanı tarafının

Çin’in dönüşüm sürecini ciddi

Gelişmekte olan ülkelerde ge-

uzun bir aradan sonra bir sı-

bir sarsıntı olmadan devam

nele yayılan ve dönemsel ol-

kışma yaratabileceği ve bü-

ettirip

ettiremeyeceği,

duğu kadar yapısal özellikler

yümeyi zorlayabileceği de-

2016’nın en önemli gündem

de taşıyan yavaşlamanın de-

ğerlendiriliyor.

maddelerinden biri konumun-

vam etmesi bekleniyor. Hali-

2016 Eylem Planı ve OVP ile

da bulunuyor. Her ne kadar

hazırda genele yayılacak bir

hükümet reformlar başlığında

uluslararası kuruluşlar ve önde

gelişmekte olan ülkeler krizi

önemli bir irade ortaya koydu

gelen ekonomistler şu aşamada

beklenmese de bu ülkelerin

ancak açıklanan bu eylem pla-

Çin kaynaklı bir kriz veya

kritik bir eşiğe geldiği de açık.

nı, henüz yatırımcılar ve piyasa

böylesi bir krizin küresel eko-

Rapora göre, artık doğru eko-

nezdinde Türkiye için yeni

nomiyi resesyona sürükleme-

nomi politikaları uygulayan,

bir hikaye oluşturduğu algısını

sini beklemese de dönüşümün

reform perspektifi veren ge-

yaratamadı. Bu nedenle gele-

karmaşık ve çetrefilli boyu-

lişmekte olan ülkeler olumlu
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ayrışacak, diğerleri zorlanma-

neticisi Hüseyin Gürer, gerek

yandan büyüme dinamikleri

ya hatta yer yer daralmaya

dünya gerekse Türkiye eko-

zayıf, bilinen kırılganlıklarımız

devam edecek.

nomisinin kritik bir eşikte ol-

ise devam ediyor. Enflasyonun,

1988’den bu yana en yüksek

duğunu belirterek şunları kay-

yılı yüzde 9’a yakın bir oranda

sermaye çıkışını 2015’te ya-

detti:

bitirmesi, cari açıktaki daral-

şayan gelişmekte olan ülkeler

"Türkiye tarafında piyasaların

gelecek dönemde sermaye

yıla görece olumlu bir baş-

akımlarındaki dalgalanmanın

langıç yaptığını gözlemledik.

baskını hissetmeye devam ede-

Petrol ihracatçısı olmamamız,

yesi’ oluşturulamadığı ve al-

cek. Bu noktada riskli ülkeler

büyümede görece dirençli gö-

gının kalıcı olarak değiştiri-

arasında Brezilya, Güney Af-

rünüm ve reformlarla ilgili

lemediği durumda, Türkiye

rika ve Türkiye yer alıyor.

umutların devam etmesi, bu-

ekonomisi için bir başka zor

Açıklamada görüşlerine yer

nun ardındaki en temel se-

yıl olacağını söylemek sanırız

verilen Deloitte Türkiye Yö-

bepler olarak gözüküyor. Öte

yanlış olmaz."

manın ise tamamen enerji ağırlıklı olması dikkat çekici. Bu
açıdan 2016 yılının, ‘reform
odaklı yeni bir yatırım hika-
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Türkiye öncü
Doğrudanyabancıyatırımda

B

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı, Batı Asya ülkelerine
akan “doğrudan yabancı yatırımlarda” altı yıl sonra başlayan yükselişte
öncülüğü Türkiye’nin yaptığını bildirdi.
irleşmiş Milletler Ti-

lişte öncülüğü de Türkiye’nin

faktörün gelişmiş ülkelere yö-

caret ve Kalkınma

yaptığını bildirdi.

nelen ve tüm DYY’lerin yüzde

Konferansı (UNC-

UNCTAD’ın Ocak ayı Küre-

TAD) rakamlarına göre Tür-

sel Yatırım Eğilimleri Gözlem

kiye’ye, tarihinin en sorunlu

Raporu yayımlandı. Raporda

yıllarından biri olan 2015’te

küresel doğrudan yabancı ya-

Afrika’nın toplamına akan

tırım (DYY) akışının 2015’te

doğrudan yabancı yatırımın

önceki yıla göre yüzde 36 ar-

yarısına yakını geldi. Afrika

tarak, 2008-2009 küresel eko-

38 milyar dolarlık DYY çe-

nomik ve finansal krizinin

kerken Türkiye’ye 16 milyar

başladığı 2008-2009’dan bu

dolar aktı. UNCTAD, Batı

yana en yüksek düzeyine yani

Asya ülkelerine akan “doğ-

1.7 trilyon dolara ulaştığı bil-

yüzde 55’ini çeken gelişmiş

rudan yabancı yatırımlarda”

dirildi.

ülkeler lehine eğilimli durum-

altı yıl sonra başlayan yükse-

Bu küresel geri dönüşte temel

da” denildi.
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90’ından fazlasını oluşturan
yatırımların oluşturduğu belirtildi.
Raporda, “DYY’nin en düşük
düzeyde bulunduğu 2014’e
göre olsa da dört kat arttığı
ABD’nin yanı sıra AB’de güçlü bir büyüme bildiriliyor. Sonuç olarak ekonomik gruplamalara göre DYY modeli
2015’te, küresel DYY akışının
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UNCTAD raporuna göre “Ge-

dan satın alınmasıyla yaklaşık

ları küresel anlamda ve açık

lişmekte olan ekonomiler” ka-

ikiye katlandı.”

biçimde bir dizi gelişmekte

tegorisinde bulunan Afrika’nın

Rapora göre dünyada geçiş

olan bölgede azalıyor ve bu

geneline geçen yıl 38 milyar

ekonomilerine geçen yıl 22

hali hazırdaki DYY akışların-

dolar doğrudan yabancı yatı-

milyar dolar doğrudan yabancı

daki artmanın kırılgan potan-

rım aktı. Afrika rakamları

yatırım aktı. Rakam bir önceki

siyeli bulunduğunu ve sınır

2014’e göre yüzde 31 azaldı.

yıla göre yüzde 54 düşüş an-

aşırı birleşme ve satın alma

Düşüş büyük ölçüde Sahra

lamında.

piyasasındaki önceden kesti-

altı kesime yönelik yatırım-

UNCTAD 2016 DYY görü-

rilemeyen gelişmelere açık ol-

larda azalıştan kaynaklandı.

nümünü “bulutlu” diye nite-

duğunu ortaya koyuyor.

Afrika’ya 38 milyar dolar

leyerek şöyle özetledi:

Ancak (küresel büyümenin

DYY gelirken Türkiye’ye ge-

“Diğer bir birleşme ve satın

2015’teki yüzde 2.4’lük artış

çen yıl 16 milyar dolar, yani

alma dalgası ve şirket yeniden

sonrası 2016’da yüzde 2.9’a

Afrika kıtasına yönelen top-

yapılandırmaları hariç DYY

çıkışı tahminiyle) gelişmiş ül-

lamın yarısına yakın DYY gel-

akışlarının 2016’da, küresel

kelerdeki ılımlı toparlanmaya

di. Türkiye’nin Batı Asya ka-

ekonominin hassasiyetini, kü-

bağlı makroekonomik koşul-

tegorisine gelen DYY’ye de

resel finansal piyasaların oy-

lardaki iyileşme yatırımcı gü-

öncülük yaptığı belirtilirken

naklığını, zayıf toplam talep

venini kuvvetlendirebilir ve

raporda şöyle denildi:

ve kimi büyük yükselen piyasa

“2015’te Bazı Asya kategorisi
DYY akışında yüzde 5 artış
yaşarken birbirini izleyen altı

ekonomilerinde önemli yavaşlamayı yansıtarak, azalması
bekleniyor.

onları iş planlarını güçlendirmek üzere verimli yatırımlar
için ikna edebilir. Ek olarak
yükselen piyasalar para bi-

yıldaki düşüşten sonra 45 mil-

Artan jeopolitik riskler ve böl-

rimlerinde daha ileri bir değer

yar dolarlık bir rakamla artışı

gesel gerilimler bu ekonomik

kaybı ve şirket borçlarının ye-

gördü. Ancak artışa büyük öl-

zorlukları daha da yükselte-

niden yapılandırılması amaçlı

çüde Türkiye’ye giden DYY

bilir.

olası varlık satışları da ek

akışı öncülük etti (12.4 milyar

Durgun sıfırdan yatırım alan-

DYY için teşvik edebilir.”

dolardan, yüzde 30’dan fazla
artış sağlayıp tahminen 16
milyar dolara ulaştı.) Ülkedeki
net birleşme ve satın almalar,
Türkiye Garanti Bankası
AŞ’nin 2.5 milyar dolara İspanyol Banco Bilbao tarafın15
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devlet
En büyük patron

Kamuda istihdam edilenlerin sayısı 3 milyon 528 bine ulaştı. Kamuda çalışanlara geçen yıl yaklaşık 88 bin kişi eklendi. Yüksek öğretim kurumlarında
çalışanların sayısı geçen yıl belediye personelini geride bıraktı.

K

amuda istihdam

tihdam edilenlerin sayısı geçen

Kadrolu personel olarak hiz-

edilenlerin sayısı

yıl arttı.

met verenlerin sayısı 2 milyon

3 milyon 528 bine

ulaştı. Çeşitli istihdam türlerinde kamuda çalışanlara geçen yıl yaklaşık 88 bin kişi
eklendi.

Kamuda 2014'te 3 milyon 440
bin 39 kişi çalışırken, bu sayı
geçen yıl 3 milyon 528 bin
58'e çıktı. Kamuda istihdam
edilenlerin sayısında geçen

Maliye Bakanlığı, Hazine

894 bin 91'i buluyor. Kamuda
çalışanlar arasında kadrolu
personelin oranı yüzde 82'ye
karşılık geliyor. Ayrıca geçen
yıl kamudaki kadrolu personel
sayısında yaklaşık 68 bin ki-

yıl 88 bin 19 artış oldu.

şilik artış kaydedildi.

kanlığı verilerine göre, ortaya

İstihdam türlerine göre dağı-

Kamudaki istihdamda ikinci

çıkan yeni ihtiyaçlar ve su-

lıma bakıldığında kamuda ça-

sırayı sürekli işçilik aldı. Sü-

nulan hizmetlerinin kalitesini

lışanlar arasında en geniş ke-

rekli işçi olarak kamuda

artırılmasına yönelik çalışma-

simi kadrolu personel olarak

2014'te 343 bin 706 kişi görev

lar doğrultusunda kamuda is-

görev yapanlar oluşturuyor.

yaparken, bu sayı geçen yıl

Müsteşarlığı ve İçişleri Ba-

16

B‹LANÇO
328 bin 701'e geriledi. Ka-

çalışanların sayısını geride bı-

rumlarda çalışanların sayısı 5

mudaki sürekli işçi sayısı ge-

raktığı görülüyor.

bin 717, sosyal güvenlik ku-

çen yıl 15 bin 5 azaldı.

Yüksek öğretim alanında

Sözleşmeli personel olarak

2014'te kamuda 223 bin 694

çalışanlara geçen yıl 27 bin

kişi görev yaparken geçen yıl

879 kişi eklendi. Bu statüde

bu sayı 227 bin 783'ü buldu.

2014'te 121 bin 254 kişi is-

Aynı dönemde belediyeler ve

tihdam edilirken, geçen yıl

bağlı kuruluşları ile mahalli

sözleşmeli personel sayısı 149
bin 133'e ulaştı.
Kamudaki geçici işçi sayısı
da geçen yıl arttı. Geçici işçi
olarak kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanların

idari birliklerinde istihdam
edilenler sayısı 238 bin 670'ten
214 bin 275'e geriledi.

rumlarında çalışanların sayısı
36 bin 862, döner sermayeler
ve kefalet sandıklarında çalışanların sayısı 57 bin 204,
kamu iktisadi teşekkülleri ile
bağlı ortaklıklarında çalışanların sayısı 109 bin 980, kamu
bankalarında çalışanların sayısı
49 bin 567, özelleştirme programında yer alan kuruluşlarda

Kamuda geçen yıl sonunda

çalışanların sayısı 12 bin 960

düzenleyici ve denetleyici ku-

oldu.

sayısı 2014'te 28 bin 28 iken
geçen yıl bu sayı 35 bin 892'ye
yükseldi. Söz konusu statüde
çalışanlara 2015'te 7 bin 864
kişilik ilave oldu.
Kamuda geçen yıl sonu itibarıyla geçici personel olarak
istihdam edilenlerin sayısı 22
bin 741, diğer statülerde çalışanların sayısı ise 97 bin 500
olarak gerçekleşti.
Kamuda istihdam edilenlerin
kurumlara dağılımına bakıldığında YÖK, üniversiteler
ve yüksek teknoloji enstitülerinde çalışanların sayısının
bir önceki yılın aksine 2015'te
belediyeler ve bağlı kuruluşları
ile mahalli idare birliklerinde
17
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18 ayda yüzde 42 azaldı
Türkiye'ninpetrolfaturası

Türkiye'nin petrol faturasının, son 18 ayda aşağı yönlü seyreden fiyatlar
nedeniyle yüzde 42 azalışla öngörülenden yaklaşık 15 milyar dolar daha
düşük gerçekleşerek, 20 milyar dolar civarında kaldığı hesaplandı.

T

ürkiye'nin günlük ortalama 601 bin varil
(82 bin ton) petrol
ve petrol ürünleri tüketimi bulunuyor. Bu tüketimin 47 bin
varili (6,4 bin ton) Türkiye'de
üretilirken, 554 bin varili (75,6
bin ton) ithal ediliyor.

Söz konusu tarihten itibaren
fiyatların hızla gerilemesiyle
geçen yıl ortalama 54-55 dolarlar seviyesinde gerçekleşmesi sonucunda, Türkiye'nin
ham petrol faturası da aynı
dönemde 19-20 milyar dolar
aralığına kadar indi.

başına 30 doların da altını
gördüğü son bir yıl içinde gerçekleşti.

Ham petrolün varil başına fiyatının 20 Haziran 2014'teki
115 dolarda kalması durumunda, Türkiye'nin son 18
ayda ithal ettiği petrol için
yaklaşık 34,5 milyar dolar
ödemesi gerektiği belirlendi.

Verilere göre, düşen fiyatlar
nedeniyle, Haziran 2014'ten
beri petrol ithalatı için yaklaşık
15 milyar dolar daha az harcanırken, bunun yaklaşık 12
milyar doları da fiyatlardaki
düşüşün hızlandığı ve varil

Fiyatların 20 Ocak 2016'da
ise 27 dolar seviyesine inmesiyle günlük ham petrol ithalatı
15 milyon dolar seviyesine
kadar geriledi. Bu sayede,
günlük petrol ithalat faturasında ise günde 48 milyon

18

Türkiye 1,5 yıl öncesinde ithal
ettiği ham petrolün varili başına 115 dolar öderken, bu
miktar toplamda günlük 63
milyon 700 bin doları buldu.
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475 bin lirayı bulan bir düşüş
meydana geldi.
Tükettiği petrolün yaklaşık
yüzde 92'sini ithal eden Türkiye gibi enerjide dışa bağımlı
ülkeler için ham petrol fiyatlarındaki düşüş önemli bir fırsat penceresi açarken, olumlu
tablo son açıklanan Orta Vadeli
Program'a da (OVP) yansıdı.

OVP'ye göre geçen yıl daha
önce 97,5 dolar olarak öngörülen brent tipi ham petrolün
varil fiyatı ortalama 54,3 dolara revize edilirken, bu yıl
için 57,6 dolar, 2017'de de
58,3 dolar baz alındı.
Yine daha önce bu yıl toplam
enerji ithalatı için ayrılan kaynak 60,1 milyar dolar öngö-

rülürken, son açıklanan
OVP'de bu rakam 39,2 milyar
dolara indirildi. OVP'deki bu
revizyon düşen petrol fiyatlarının, içinde doğalgaz ve kömürün de yer aldığı Türkiye'nin toplam enerji ithalatının,
bu yıl 20,9 milyar dolar azalacağı beklentisini ortaya koydu.
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Körfez ülkelerini vurdu
Petrolfiyatlarındakidüşüş

Dünya ham petrol fiyatlarındaki keskin düşüş, ekonomisi petrol ihracatına
dayanan Körfez ülkelerindeki milyonlarca yabancı çalışanı işlerini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya bırakıyor.

E

konomisi petrol ge-

mesi kapsamında kamu ve

iş gücünü tercihe sevk ettiğini

lirlerine dayanan

özel sektörde birtakım görev-

dile getirdi.

Körfez ülkeleri, ge-

lerin iptali ve yaş sınırı geti-

Mısır’daki İşçi Sendikası Baş-

lirlerinin düşmesi ile birlikte

rilmesi de dahil bir dizi adım-

kanı Salah el-Ensari, "Petrol

yeni önlemler almaya başladı.

lar attı" dedi.

fiyatlarının mevcut seviyesin-

Yabancı işçilere yapılan yıllık

den daha da aşağılara düşmesi

sermaye transferinin 100 mil-

durumunda Körfez ülkelerin-

yar doların üzerinde olduğunu

deki yabancı işçilerin maruz

yaşanan süreçten yabancı iş-

belirten Delimi, bu rakamın

kaldığı baskı artacak. Enflas-

çilerin olumsuz etkilenmesinin

petrolle ilgili yaşanan geliş-

yondaki artışın ücretlere yan-

normal olduğunu belirtti. De-

meler nedeniyle külfetli bir

sımaması nedeniyle işçileri

limi, "Bazı Körfez ülkeleri,

durum olduğunu ve bazı ül-

zor günler bekliyor" dedi.

harcamaların rasyonelleştiril-

keleri yabancı işçi yerine yerli

Körfez bütçelerinin yaşadığı

Öncelikle bölgede işçi olarak
çalışanlar bu önemlerden ilk
etkilenenler oldu. Kuveytli iktisat uzmanı Adnan ed-Delimi,
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etkilenme sonucu bazı ülke-

ekonomisi büyük ölçüde petrol

Dünya Bankası'nın yayınlanan

lerin, bütçe açığını kontrol al-

gelirlerine dayanan Körfez ül-

raporuna göre, Körfez ülkeleri,

tına almak için mevcut proje-

kelerinde bütçe açıklığına ne-

yabancı iş gücü bulundurma

lerinden bir kısmını durdurmak

den olduğu ifade ediliyor. Suu-

oranı bakımından dünyada ilk

zorunda olduğu hissine kapı-

di Arabistan'ın 2016 yılı bütçe

sırada yer alıyor. Katar'daki

lacağını ifade eden Ensari,

açığının yaklaşık 87 milyar

yabancı işçilerin ülke nüfu-

özel ve kamu kuruluşlarında

dolar Kuveyt'in ise 40 milyar

sunun yüzde 91'ini oluştur-

da işçi azaltımına gidileceği

dolar olduğu kaydediliyor.

duğu belirtilen raporda, bunu

görüşünü dile getirdi.

Bu keskin düşünün Körfez

yüzde 89'la BAE, yüzde 72,1'le

Kuveytli araştırmacı İbrahim

ülkelerini daha rasyonel har-

Kuveyt'in, yüzde 54'le de Bah-

el-Filkavi de bu şartlarda tec-

camalar yapmaya, işçi sayısını

reyn'in, yüzde 48 ile Suudi

rübeli ve kalifiye elemanların

azaltmaya ve bazı projelerin

Arabistan'ın ve yüzde 24,5 ile

iş değiştirme ya da ülkeden

iptali yahut ertelenmesi gibi

de Umman'ın takip ettiği kay-

ayrılma seçeneğine başvura-

kararlar almaya ittiği dile ge-

dedildi.

bileceğini savundu.

tiriliyor. Ham petrol fiyatı,

Uluslararası Para Fonu’nun

arzdaki fazlalık ve talepteki

(IMF) Arap ülkelerinde yaptığı

azlık nedeniyle 2014 yılı or-

araştırma, işsizlik oranlarının

tasından bu yana varil fiyatı

Umman'da yüzde 7,9, Bah-

120 dolardan yüzde 70 geri-

reyn'de yüzde 7,4, Suudi Ara-

leyerek 2015 Ocak ayında 30

bistan'da yüzde 5,7, BAE'de

doların altına inmişti.

yüzde 3,8, Kuveyt'te yüzde

Suudi Arabistan, Birleşik Arap

3,1, Katar'da ise yüzde 0,5 ol-

Emirlikleri (BAE), Kuveyt,

duğunu ortaya koyuyor.

Bahreyn, Katar ve Umman'dan

KİK istatistik merkezinin 2015

oluşan Körfez İşbirliği Kon-

verilerine göre, BAE yüzde

seyi (KİK) ülkelerinde 17 mil-

3,68 oranla enflasyonun en

yondan fazla yabancı işçi ya-

yüksek olduğu ülke. Yüzde

şıyor. İşçilerin aileleri de ek-

3,21 ile Kuveyt ikinci sırayı,

lendiğinde bu sayı 23 milyonu

yüzde 2,4 ile Suudi Arabistan

geçiyor. Bu da söz konusu ül-

üçüncü sırayı, yüzde 2,3 ile

kelerin toplam nüfusu olan

Bahreyn dördüncü sırayı, yüz-

tılması bekleniyor.

48,8 milyonun yaklaşık yarı-

de 1,7 ile Katar beşinci sırayı

Petrol fiyatlarındaki düşüşün

sına tekabül ediyor.

alıyor.

Filkavi, Körfez ülkelerinin yabancı işçilerden hızlıca kurtulmasının mümkün olmadığını, çünkü bunun ekonomilerini gerçek bir problemle
karşı karşıya bırakacağını kaydetti.
Petrol fiyatlarındaki düşüş pek
çok altyapı projesinin iptaline
veya ertelenmesine neden
oldu. İnşaat şirketlerinin pek
çoğu onlarca işçi çıkarmaya
başladı. Durumun böyle devam etmesi halinde binlerce
kişinin işsizler ordusuna ka-
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Dünya Ekonomisi

Yunanistan yeniden deflasyon sürecinde
Yunanistan tüketici fiyat endeksinin düşmesiyle tekrar deflasyon sürecine
girdi. Dünya ekonomisinde giderek kötüleşen yavaşlama ve düşen petrol
fiyatlarının belirsiz sonuçları Almanya’da güven endeksinin gerilemesine
neden oldu.

Y

unanistan'da tüketici
fiyat endeksinin yıllık bazda yüzde 0,7

düşmesiyle, tekrar deflasyon
görüldü. Yunanistan İstatistik

ise yüzde 1,6 artış yaşandı.
Avrupa Birliği (AB) normlarına göre uyumlandırılmış tüketici fiyat endeksi ise ocak

ABD'de işsizlik maaşına ilk
kez başvuranların sayısı 262
binle beklentilerin altında gerçekleşti.

ayında yıllık bazda yüzde 0,1

ABD Çalışma Bakanlığının

azalırken, aylık bazda düşüş

verilerine göre, 13 Şubat ile

yüzde 1,7 olarak gerçekleşti.

sona eren haftada ilk kez iş-

fiyat endeksi aylık bazda yüzde 1,9 azalış kaydetti.

Yunanistan'da 33 ay süren def-

nanların sayısı önceki haftaya

Enflasyondaki düşüşün nedeni

lasyonun ardından, geçtiğimiz

kıyasla 7 bin kişi azalarak 262

olarak giyimde yüzde 9,5 ve

aralık ayında uyumlandırılmış

bine geriledi. Bu sonuçla,

konut fiyatlarında yüzde 3,7'lik

tüketici fiyat endeksinin yüzde

Ekim 2015'ten bu yana en dü-

gerilemeye işaret edildi. Gıda

0,4 artmasıyla artı enflasyon

şük seviyesini kaydeden baş-

ve alkolsüz içecek fiyatlarında

yaşanmıştı.

vurulara yönelik piyasa bek-

Kurumunun (ELSTAT) açıkladığı verilere göre, tüketici

22
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lentisi ise 275 bin düzeyin-

yüzde 1 artması etkili oldu.

ZEW Endeksi, Almanya'da

deydi.

Enerji fiyatlarının ise yüzde

şubatta bir önceki aya kıyasla

5 azalışla düşüş eğilimini sür-

9,2 puan azaldı. Endeks, ocak

dürdüğü görüldü. Veriler,

ayında 10,2 puan iken şubat

ÜFE'nin yıllık bazda yüzde

ayında 1 puan seviyesine indi.

0,2 azaldığını da ortaya koydu.

Üst üste iki ay gerileyen en-

ÜFE'nin yıllık yüzde 0,6 düş-

deksin şubatta 0 puana düş-

mesi bekleniyordu.

mesi bekleniyordu. Alman-

Bu arada, bir önceki haftaya
ilişkin işsizlik maaşı başvuruları, revize edilmeyerek 269
binde sabit bırakıldı. Veriler,
ayrıca, son 4 haftalık ortalama
işsizlik maaşı başvurularının

ya'da şubat ayı Cari Durum

8 bin kişilik azalışla 273 bin

Değişken gıda ve enerji fi-

250'ye gerilediğini ortaya koy-

yatlarını içermeyen çekirdek

du. İşsizlik başvuruları ise bir

ÜFE de aylık bazda yüzde

önceki haftaya göre 30 bin

0,4 ve yıllık bazda yüzde 0,6

kişi artarak 2 milyon 273 bin

ile beklenenden fazla yüksel-

oldu.

di.

Analistler, işsizlik maaşı ta-

Analistler, gıda fiyatlarının

de 9,1 puanlık azalışla 22,7'den

lebinin 270 binin altında sey-

gelecek aylarda yükselmeye

13,6 puana geriledi.

retmesini, iş gücü piyasasının

devam etmesi durumunda

güçlenmeyi sürdürdüğü şek-

manşet enflasyonun buna pa-

linde değerlendiriyor.

ralel artabileceği öngörüsünde

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi

bulunuyor.

Endeksi de azalış kaydetti.
Bir önceki ay 59,7 olan söz
konusu endeks, şubatta 7,4
puan azalarak 52,3 puana indi.
Avro Bölgesi ZEW Ekonomik
Güven Endeksi de bu dönem-

Merkezi Almanya'nın Mannheim kentinde bulunan ve kar
amacı gütmeyen ZEW, başta
Almanya olmak üzere Avrupa

(ÜFE) ocak ayında yüzde 0,2

ÜFE, üretimde kullanılan gir-

ekonomisine ilişkin anket ve

düşüş beklentisinin aksine

dilerin fiyatlarını ölçerek, nihai

araştırmalar yapıyor.

yüzde 0,1 yükseldi. ABD Ça-

ürün fiyatlarına ve enflasyona

lışma Bakanlığının açıkladığı

ilişkin önemli ipuçları veriyor.

verilerine göre, ÜFE ocakta

Avro Bölgesi'nin ihracatı geçen
yıl 2 trilyon 40,2 milyar avro,

Avrupa Ekonomik Araştırma-

dış ticaret fazlası ise 246 mil-

lar Merkezi (ZEW) Ekonomik

yar avro düzeyinde gerçekleşti.

Güven Endeksi, Almanya'da

Avrupa İstatistik Ofisinin (Eu-

şubat ayında önceki oranla

rostat) açıklanan öncü verile-

9,2 puan azalarak 1 puana

rine göre, 19 üyeli Avro Böl-

düştü. ZEW'den yapılan açık-

gesi'nde arındırılmamış ra-

Sürpriz şekilde yükselen

lamaya göre, kurumsal yatı-

kamlarla ihracat 2015 yılında

ÜFE'de, aralıkta yüzde 1,4

rımcı ve analistlerin ekono-

önceki yıla kıyasla yüzde 5

azalan gıda fiyatlarının ocakta

miye duyduğu güveni ölçen

artarak 2 trilyon 40,2 milyar

önceki aya kıyasla yüzde 0,1
arttı. Aralık 2015'te yüzde 0,2
gerileyen veriye ilişkin ocak
beklentisi yine yüzde 0,2 düşüş
yönündeydi.
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avroya, ithalat da yüzde 2’lik

ölçülmüştü. AB’nin dış ticaret

tici fiyat endeksi yıllık bazda

artışla 1 trilyon 794,2 milyar

fazlası da 2014’ün Aralık ayın-

yüzde 0,3 artış kaydetti. İn-

avroya yükseldi. Tek para bir-

da 11,4 milyar avro iken

giltere’nin Ulusal İstatistik

liğinde dış ticaret fazlası

2015’in Aralık ayında 20,5

Ofisi’nden (ONS) yapılan

2014’te 184,3 milyar avro

milyar avro olarak tespit edildi.

açıklamada, ülkede ocak ayın-

iken 2015 yılında 246 milyar
avroya ulaştı. Avro Bölgesi
içi ticaret ise 2015’te önceki
yıla oranla yüzde 3 artarak 1
trilyon 689 milyar avroya çıktı.

İngiltere'de konut fiyatları aralık ayında yüzde 6,7 artarak,
önceki aylara kıyasla hız kesti.
İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi’nden açıklanan verilere göre
ülkede aralık ayında konut fi-

Veriler ayrıca 28 üyeden olu-

yatlarındaki artış 45 aydır ara-

şan Avrupa Birliği’nde (AB)

lıksız devam eden yükselişini

ihracatın 2015’te yıllık bazda

yüzde 6,7 oranıyla sürdürdü.

yüzde 5’lik artışla 1 trilyon
789,1 milyar avroya, ithalatın

Öte yandan konut fiyatların-

da yüzde 2’lik artışla 1 trilyon

daki artış oranının kasım ayın-

724,9 milyar avroya yüksel-

da kaydedilen yüzde 7,7 se-

diğini ortaya koydu. AB

viyesinin altına inerek sert şe-

2014’te 13,3 milyar avro dış

kilde hız kesmesi dikkati çekti.

ticaret fazlası verirken 2015’te

Konut fiyatlarındaki artış hızı

64,2 milyar avro dış ticaret

2014 yılında ise yüzde 9,8 se-

fazlası verdi. Bu dönemde AB

viyesinde gerçekleşmişti.

içi ticaret ise yıllık bazda yüzde 5’lik artışla 3 trilyon 66,6
milyar avroya ulaştı. Öte yandan Avro Bölgesi’nde 2015
yılının Aralık ayında dış ticaret
fazlası, 27,5 milyar avroluk
piyasa beklentisinin altında
kalarak 24,3 milyar avro seviyesinde gerçekleşti. 2014
yılının Aralık ayında Avro
Bölgesi’nde dış ticaret fazlası
23,6 milyar avro düzeyinde
24

da tüketici fiyat endeksinin
yıllık bazda yüzde 0,3 oranında artış kaydettiği belirtildi.
Yıllık bazdaki artış geçen yılın
ocak ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaşmış olsa
da veriler açıklanmadan önceki
beklentilerle uyumlu şekilde
gerçekleşti.
Enflasyonda yıllık bazdaki artışın ana gerekçesi olarak gıda
ve petrol fiyatlarındaki düşüşün geçen senenin aynı dönemine kıyasla hız kesmiş olması
gösterildi. Öte yandan İngiltere’de tüketici fiyat endeksi
ocak ayında aylık bazda ise
yüzde 0,8 oranında azaldı.

İngiltere'de yıllık bazda konut

Beklenti azalışın yüzde 0,7

fiyatlarındaki artışa en yüksek

seviyesinde olması yönündey-

katkıyı yüzde 9,7 oranındaki

di.

artışla ülkenin doğusu, yüzde
9,4 ile Londra ve yüzde 8,8
ile ülkenin güneybatısı yaptı.
Ülkede ortalama bir konutun
fiyatı aralık ayı sonu itibariyle
288 bin sterlin olarak belirlendi.
İngiltere'de ocak ayında tüke-

Aralık ayında Noel sebebiyle
perakende sektöründe başlayan
indirimler ve havayolu şirketlerinin bilet indirimleri ocak
ayında aylık bazda tüketici fiyat endeksinde yaşanan düşüşe
zemin hazırladı. İngiltere’de
enflasyon halen İngiltere Mer-
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kez Bankası’nın hedeflediği

di. Ekim – aralık ayları ara-

bulunan İngiltere Maliye Ba-

yüzde 2 seviyesinin altında

sındaki dönemde aynı yılın

kanı George Osborne, küresel

bulunuyor.

bir önceki üç aylık dönemine

piyasalardaki türbülansa rağ-

İngiltere’de işsizlik oranı 2015
yılının son çeyreğinde yüzde
5,1 ile son 10 yılın en düşük

kıyasla ülkedeki toplam işsiz
sayısı 60 bin azalarak 1,69
milyona düştü.

men ülkede işsizlik oranın düşük olmasının son derece
önemli olduğunu belirtti. Os-

seviyesine geriledi. İngiltere

İngiltere’de aralık ayında bo-

Ulusal İstatistik Ofisi’nden

nus hariç ortalama kazançlar-

(ONS) yapılan açıklamaya

daki artış da yüzde 1,8 bek-

göre ülkede işsizlik oranı geç-

lentisinin üzerine çıkarak yüz-

tiğimiz yılın ekim – aralık dö-

de 2 oldu. Aralık ayında ül-

oluşturduğu bir kokteyl söz

neminde beklentiyle uyumlu

kede ortalama haftalık ka-

konusuyken, ekonomik gü-

şekilde yüzde 5,1 seviyesinde

zançlardaki artış ise beklen-

venliğimizi sağlayacak ve di-

tiyle uyumlu şekilde yüzde

rencimizi artıracak olan pla-

1,9 seviyesinde gerçekleşti.

nımıza devam etmeliyiz” ifa-

Verilere ilişkin açıklamada

desini kullandı.

gerçekleşti. Ülkede 2014 yılının aynı döneminde işsizlik
oranı yüzde 5,7 seviyesindey-

borne, “Fakat yine de halimizden memnun olamayız.
Dünya ekonomisinde risklerin

Yİ-ÜFE: -0,20 TÜFE: -0,02
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Şubat ay›nda Yurtiçi Üretici Fiyatlar› Endeksinde bir ön-

Şubat ay›nda Tüketici Fiyatlar› Genel Endeksi bir önce-

ceki aya göre yüzde 0,20 düşüş, bir önceki yılın Aralık

ki aya göre yüzde 0,02 düşüş, bir önceki y›l›n Aral›k ay›-

ayına göre yüzde 0,34, bir önceki y›l›n ayn› ay›na göre

na göre yüzde 1,80, bir önceki y›l›n ayn› ay›na göre

yüzde 4,47 ve oniki ayl›k ortalamalara göre yüzde 5,61

yüzde 8,78 ve oniki ayl›k ortalamalara göre yüzde 7,97

art›ﬂ gerçekleﬂti. Sanayinin dört sektörünün bir önceki

art›ﬂ gerçekleﬂti. Aylık en yüksek artış 1,80 ile sağlık

aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektö-

grubunda, düşüş ise 6,16 ile giyim ve ayakkabıda yaşan-

ründe % 0,09 artış, imalat sanayi sektöründe % 0,15 artış,

dı. Yıllık en yüksek artış ise yüzde 13,12 ile lokanta ve

elektrik ve gaz sektöründe % 4,17 düşüş ve su sektöründe

oteller grubunda gerçekleşti. Endeksteki 417 maddeden;

% 0,98 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi grupları sınıf-

38 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken,

lamasına göre 2016 yılı Şubat ayında en yüksek aylık ve

245 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 134 maddenin

yıllık düşüş enerji mallarında gerçekleşti.

ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

ŞUBAT 2016
(2003=100)

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

ŞUBAT 2015
(2003=100)

-0,20

1,20

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

0,34

1,53

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

4,47

3,10

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

5,61

8,79

ŞUBAT 2016
(2003=100)

TÜFE

0,71

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

1,80

1,82

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

8,78

7,55

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

7,97

8,77

2016

2015

Ocak ﬁubat

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

Yİ-ÜFE

-0,02

Bir önceki aya göre
de€iﬂim

0,55

-0,20

1,05

1,43

1,11

0,25

-0,32

0,98

1,53

-0,20

-1,42

-0,33

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

0,55

0,34

2,60

4,06

5,22

5,49

5,15

6,19

7,81

7,59

6,06

5,71

TÜFE

Bir önceki aya göre de€iﬂim oran› (%)

ŞUBAT 2015
(2003=100)

Bir önceki aya göre
de€iﬂim

1,82

-0,02

1,19

1,63

0,56

-0,51

0,09

0,40

0,89

1,55

0,67

0,21

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

1,82

1,80

3,03

4,71

5,30

4,76

4,85

5,27

6,21

7,86

8,58

8,81
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Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri
Ocak - Ocak
(Milyon TL)

Bütçe Gelirleri Kümülatif
Gerçekleşmeleri
2015

2016

Artış
(yüzde)

Genel Bütçe Gelirleri

38.852

45.178

16.2

Vergi Gelirleri

34.877

39.685

13.7

Gelir, Kar ve Ser. Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler

8.489

9.655

13.7

Gelir Vergisi

8.226

9.443

14.7

Gelir Vergisi Tevkifatı

8.127

9.369

18.6

Kurumlar Vergisi

263

212

-19.3

KVK Göre Al›nan Geçici Vergi

150

33

-78

Mülkiyet Üzerinden Al›nan Vergiler

2.658

2.813

5.83

Motorlu Taﬂ›tlar Vergisi

2.638

2.794

5.91

15.974

19.289

20.7

Dahilde Al›nan KDV

6.091

6.966

14.3

Özel Tüketim Vergisi

8.442

10.641

26.0

948

1.185

25.0

D›ﬂ Ticaretten Al›nan Vergiler

4.805

4.773

-0.66

İthalde Alınan KDV

4.309

4.199

-2.55

871

918

5.39

36.342

42.521

17.0

Dahilde Mal ve Hizmetlerden Al›nan Vergiler

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergileri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Harcamalar

2016 Yılı
Bütçe
Hedefi
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MevzuatDe€iﬂiklikleri
02.02.2016 -

Türkiye İş Kurumu Tarafından Sunulan Hizmetler İçin İşsizlik Sigortası Fonundan
Kaynak Aktarımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

06.02.2016 -

2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 1)

-

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 43) (Hesaba Aktarma Suretiyle Ödeme)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 48)

-

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 51) (Parasal Sınırlar ve
Oranlar)

-

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 468)

10.02.2016 -

6663 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun

-

Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Alternatif Geri Ödeme Yönetmeliği

-

Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği

-

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Çalışma
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.02.2016 -

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ (Seri No: 5)

12.02.2016 -

Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

-

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ (Sıra No: 469)

16.02.2016 -

DÜZELTME 6663 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun ile İlgili

19.02.2016 -

Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Ödeme ve Tahsilat İşlemlerinin
Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar

20.02.2016 -

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ

25.02.2016 -

Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 13)

-

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 470)

26.02.2016 -

6676 Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun
ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun

-

Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-14.2.a)
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09.03.2016

- 16-29 Şubat 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
10.03.2016 - 16-29 Şubat 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi
15.03.2016 - Şubat 2016 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel
Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
- Şubat 2016 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi
- Şubat 2016 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile
Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
- Şubat 2016 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
- Şubat 2016 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
- Şubat 2016 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
21.03.2016 - Şubat 2016 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
- Şubat 2016 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve
İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
- Şubat 2016 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
- Şubat 2016 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
- Şubat 2016 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
- Şubat 2016 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
23.03.2016 - Şubat 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
- Şubat 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli
Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
24.03.2016 - Şubat 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
- 1-15 Mart 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
25.03.2016 - 2015 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilmesi
- GVK Geçici 67. Madde Kapsamında İhtiyari Beyannamenin Verilmesi
- 1-15 Mart 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
28.03.2016 - Şubat 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
- Şubat 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
- Şubat 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli
Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
31.03.2016 - 2015 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
- 2015 Yılına İlişkin Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Gelir Vergisi Mükellefleri İçin Kesin
Mizan Bildirimi
- Şubat 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
- Şubat 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
- Şubat 2016 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
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20
at

01 Şubat Diyarbakır’ın Sur
ilçesinde güvenlik güçleri ile
PKK’lılar arasında çıkan çatışmada 5 asker şehit oldu, 1 asker
ve 3 polis de yaralandı.
02Şubat Uluslararası Tahkim Mahkemesi, Türkiye’nin
İran’dan aldığı doğalgazın fayatının yüzde 15’e varan
oranda indirilmesinin önünü açtı.
03Şubat Suriye’de ordu güçleri Rus uçaklarının hava
desteği ile Halep cephesinde üstünlüğü ele geçirdi ve
muhaliflerin Türkiye’ye uzanan ana ikmal hattı koridorunu
kesti.
04Şubat Şırnak ve Sur’da çıkan çatışmalarda bir polis
ile bir asker şehit oldu.
05 Şubat Başbakan Davutoğlu, terörle mücadele için
10 maddelik yol haritasını Mardin’de açıkladı.
06 Şubat Cumhurbaşkanı Erdoğan, Obama’nın özel
temsilcisi Brett McGurk’ün Kobani’de YPG sözcüsü
ile görüşmesi ve PKK’da ele geçen silahlar konusunda
ABD’ye tepki gösterdi.
07 Şubat Antalya’ya bu yılın ilk ayında gelen Rus
turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 81
azaldı.
08Şubat Altınoluk’tan Midilli’ye giden ve mültecileri
taşıyan bot battı 11’i çocuk 27 kişi hayatını kaybetti.
09Şubat Cizre’de çıkan çatışmada 2 güvenlik görevlisi,
Şırnak’ta PKK’nın roketatarlı saldırısında 1 polis,
GATA’da tedavi olan 2 güvenlik görevlisi şehit oldu.
10Şubat ABD Büyükelçisi’nin Dışişlerine çağrılmasının
ardından, Washington, PYD’yi terör örgütü görmüyoruz
görüşünü tekrarladı.
11 Şubat Şırnak’ın Cizre ilçesinde 4 Eylül’den bu
yana devam eden operasyonların sona erdiği açıklandı.
12Şubat Genelkurmay Başkanlığı Cizre’nin tamamının
kontrol altına alındığını, 619 PKK’lının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
13Şubat Türk topçusu, Türkiye tarafına ateş açan Suriye’deki Esad güçleriyle PYD’nin silahlı gücü YPG
mevzilerine top atışında bulundu. ABD, Türkiye’ye
ateşi durdurun çağrısı yaptı.
14 Şubat Türk Silahlı Kuvvetleri, sınıra yaklaşan
PYD’nin silahlı gücü YPG’ye ait hedefleri Fırtına obisleriyle vurmaya devam etti. PYD, Ankara’nın taleplerini
reddettiklerini duyurdu.
15Şubat Hatay’da askerlerin insan kaçakçılarına müdahalesi sırasında bir asker boğazı kesilerek şehit oldu.
16Şubat AK Parti’nin önerdiği başkanlık sistemi kar30

şısında CHP parlamenter sistemden ödün vermeyiz
dedi. Bu görüş ayrılığı Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun
dağılmasına yol açtı.
17 Şubat Ankara’da askeri personeli taşıyan servis
araçlarına bombalı saldırı düzenlendi, 28 kişi hayatın
kaybetti, 61 kişi yaralandı.
18Şubat Diyarbakır’da askeri minibüsün geçişi sırasında
bomba patlatıldı, 6 asker şehit oldu, 1 asker ağır
yaralandı. Şırnak’ta ise 1 asker ve 1 polis şehit oldu.
19Şubat Sur’da bordo bereli askerlerin bulunduğu binanın çökmesi ve yakınlalardaki bir çatışmada beşi
asker, ikisi polis yedi güvenlik görevlisi şehit oldu.
20 Şubat Dünyaca ünlü İtalyan yazar, bilim insanı,
eleştirmen, düşünür Umberto Eco, 84 yaşında hayata
gözlerin yumdu.
21 Şubat ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Rusya
Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşüp çatışmaların
durdurulması için koşullu anlaşmaya vardıklarını açıkladı.
22Şubat Koç Holding’te, Ömer M. Koç holdingin yönetim kurulu başkanlığına getirildi.
23 Şubat Yunanistan, Ege’de yaşanan göçmen akını
nedeniyle Türkiye’yi NATO’ya şikayet etti.
24Şubat MHP Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ,
Bahçeli’ye olağanüstü kurultayı toplama çağrısında bulunarak görevinden istifa etti.
25Şubat Anayasa Mahkemesi, Can Dündar ve Erdem
Gül’ün MİT TIR’ları haberleri nedeniyle tutuklanmasının
hak ihlali olduğuna karar verdi, bu karar üzerine Dündar
ve Gül tahliye edildi.
26Şubat Cumhurbaşkanı Erdoğan, bankacılık sistemi
ve faiz uygulamalarını eleştirerek, faiz sistemi adil
değildir dedi.
27Şubat Suriye’deki hasas ateşkes ihlal suçlamalarıyla
başladı. Muhalifler ile rejim karşılıklı olarak birbirlerini
ateşkesi bozmakla suçladı.
28 Şubat Anayasa Mahkemesi’nin Can Dündar ve
Erdem Gül’ün tahliyesini sağlayan ihlal kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan, uymuyorum, saygıda duymuyorum
dedi.
29Şubat Yunanistan - Makedonya sınırındaki mülteciler
tel örgüleri yıkarak sınırı geçmeye çalıştı, polis mültecilere
gazla müdahale etti.

