GEÇTİĞİMİZ AY TÜRKİYE

Merkez Bankası’nın
kârı azaldı

M

erkez Bankası’nın 2016 (85. dönem) bilançosu
Resmi Gazete’de yayınlandı. Bankanın bilanço
büyüklüğü 530,1 milyar TL düzeyine geldi. Mevduat
büyüklüğü 315,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Merkez
Bankası’nın kârı, bir önceki yıla göre azalarak 9 milyar
555 milyon TL oldu. Bankanın 2015 kârı 13,9 milyar dolar
seviyesindeydi. Merkez Bankası’nın yurt dışı bankalar
düzeyindeki mevduatı ise 317,7 milyar TL oldu. Bunun
286,4 milyar TL’si menkul kıymet olarak bulunuyor. Merkez Bankası’nın sahibi olduğu yurt içi menkul kıymet
stoku da 13,9 milyar TL oldu.

Meleklerin
yatırımları

İnternet
kullanımına

kanatlandı

T

ürkiye’de melek yatırımcıların ve
girişim fonlarının sayısı giderek
artarken, girişimlere yapılan yatırımlar
katlanarak büyüyor. Geçen yıl Güney
Doğu Avrupa ve Ortadoğu bölgesinde yeni yatırımlarda en çok yatırım
yapılan ülke İsrail’den hemen sonra
Türkiye oldu. Girişimlere, 2015 yılında
36 milyon dolar yatırım yapılırken,
2016 yılında bu rakam neredeyse ikiye katlanarak 67 milyon doları aştı.
İlk sırada 22 milyon dolardan fazla
yatırım miktarıyla Fintech yer alırken,
onu 5 milyon dolarla emlak ve pazaryeri girişimleri takip etti.

yeni düzenleme

B

ilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), internet toplu kullanım
sağlayıcıları ve ticari amaçla internet
toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri ve sorumlulukları ile denetimlerine ilişkin esasları düzenleyen
yönetmeliği yeniledi. Resmi Gazete’de
yer alan yönetmeliğe göre, internet toplu kullanım sağlayıcıları ile ticari amaçlı internet
toplu kullanım sağlayıcıları; konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri
almak amacıyla içerik filtreleme sistemini kullanacaklar.

Zorunlu trafik
sigortasında

tavan fiyat
başladı

Z

orunlu trafik sigortasında tavan uygulaması hayata geçirildi. Hazine’nin yayınladığı genelgeyle belirlenen ortalama tavan fiyatlar ve araçların risk durumuna göre hazırlanan
indirim oranları 12 Nisan’dan itibaren uygulanmaya başlandı. Genelgeye göre 4. basamak
azami (tavan) primleri otomobilde 807 lira, taksilerde 2 bin 89 lira, motosiklette 329 lira oldu.
Hasarsız ya da en az hasarlı araçların yer aldığı 7. basamakta indirim oranı yüzde 45 olacak.
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Vergi mükellefi
sayısı arttı

T

ürkiye’deki vergi mükellef sayısı
Mart ayında bir önceki aya göre
yüzde 2,3 artışla 10,37 milyona geldi. Mükellef sayısında geçen yılın aynı
ayına göre ise yüzde 2,5 artış yaşandı.
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın açıkladığı
vergi mükellefi verilerinden derlenen
bilgiye göre, gelir stopaj, Gayri Menkul
Sermaye İradı, basit usul, kurumlar ve
katma değer vergisi faal mükellef sayısı
10 milyon 366 bin 672 olarak belirlendi.

Takibe düşen
kart borçlusu
sayısı azaldı
Suriyelilerin
Türkiye’deki
şirket sayısı
5 bini geçti

S

uriyelilerin Türkiye’de kurdukları şirket sayısı geçtiğimiz yıl sonunda 5 bin 647’e
ulaştı. Bu şirketlerin toplam sermayeleri ise 751 milyon liraya denk geliyor. Suriye,
Türkiye’de en fazla yatırım yapan ülkelerde Almanya’nın ardından ikinci sıraya yerleşti.
Türkiye’de 6 bin 846 adetle en fazla Almanya menşeli yabancı sermayeli şirket bulunuyor. Gayriresmi verilere göre üç milyonun üzerinde Suriye vatandaşı Türkiye’de yaşıyor.
2014 yılında Türkiye’de 2 bin 106 Suriye menşeli yabancı sermaye yatırımı bulunuyordu. Bu sayı 2016’da, 2014’e göre yüzde 168,5 artışla 5 bin 647’ye ulaştı.

Cari açık

2,53 milyar
dolar

Ş

ubat ayına ilişkin cari işlemler
açığı piyasa beklentileri çerçevesinde geldi. Açık bir önceki
yılın şubat ayına göre 564 milyon
dolar artarak 2 milyar 527 milyon dolar oldu. Aynı dönemde ikincil gelir dengesinden
kaynaklanan net girişler 230 milyon dolar azalarak 154 milyon dolar, hizmetler dengesinden kaynaklanan net gelirler ise 200 milyon dolar artarak 519 milyon dolara yükseldi.
Şubat ayında 84 milyon dolar da kaynağı belirsiz para çıkışı oldu.
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B

ireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal
takibe intikal etmiş kişi sayısı yılın ilk
iki ayında geçen yılın aynı dönemine
göre yüzde 8 azaldı. Aynı yıl içinde
birden fazla kaydı bulunan kişilerin
bir kez sayılmasıyla elde edilen veriler dikkate alındığında bireysel kredi
borcundan dolayı yasal takibe intikal
etmiş kişi sayısı yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde
11 oranında azalarak 132 bin kişi oldu.
Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı
ise aynı dönemde yüzde 10 oranında
azalarak 183 bin kişi oldu.

GEÇTİĞİMİZ AY DÜNYA

Euro Bölgesi’nde yatırımcı
güveni beklentilerin üzerinde

E

uro Bölgesi’nde yatırımcı güveni nisan ayında beklentilerin üzerinde artış göstererek 10 yılın en yüksek seviyesinde kalmaya devam etti. Sentix tarafından
açıklanan verilere göre, Euro Bölgesi’nde
mart ayında 20,7 seviyesinde yatırımcı güven endeksi nisan ayında 23,9 puana çıktı.
Öte yandan cari endeks 23,8 puandan
28,8 puana yükselirken, yatırımcı beklenti
endeksi de 17,8 puandan 19,3 puana çıktı.
Her iki endeks de 2008 Ocak ayından bu
yana en yüksek seviyesini gördü.

Japonya’da

şirket iflas
sayısı arttı

J

apon Araştırma Şirketi Teikoku
Databank’ın yaptığı açıklamaya
göre, iflas eden şirket sayısı yıllık yüzde 9,2 artışla 807 oldu. Buna göre geçen yılın aynı ayında iflas eden şirket
sayısı 739 seviyesinde bulunuyordu.
Aylık bazda iflas eden şirket sayısında
yüzde 21,5 artış kaydedildi. Bir önceki ayda iflas eden şirket sayısı 664
olmuştu. Batık borçlar yıllık yüzde 8,2
artışla 169,5 milyar yene geldi. Geçen
yılın aynı ayında batık borç miktarı
156,7 milyar yen olmuştu.

IMF’ten

‘düşük faiz’
uyarısı

I

MF gelişmiş ülkelerde uzun süredir
devam eden düşük faiz ortamının
finansal kuruluşlar için önemli zorluklara neden olabileceğini açıkladı. IMF
en büyük zararı küçük ve mevduata
dayalı bankaların görebileceğini bildirdi. Uluslararası Para Fonu (IMF), yılda iki kez hazırlanan “Küresel Finansal İstikrar Raporu”na
göre gelişmiş ekonomilerin küresel finansal krizden bu yana düşük büyüme ve düşük faiz
çıkmazından çıkamadığına işaret edildi.

ABD’de tarım
dışı istihdam
beklenenden
kötü geldi

A

BD’de mart ayında tarım dışı istihdam beklentilerin çok altında gelirken, işsizlik
oranı tahmincileri yanıltarak düşüş gösterdi. ABD Çalışma Bakanlığı’ndan yapılan
açıklamaya göre, tarım dışı istihdam 98 bin arttı. Ekonomistlerin beklentisi istihdamın 175
bin artması yönündeydi. İşsizlik oranı yüzde 4,7'den yüzde 4,5'e indi. Piyasa beklentisi
oranın aynı kalacağı yönündeydi. Fed’in son projeksiyon raporunda işsizlik oranı beklentisi
önümüzdeki 3 yıl için yüzde 4,5 olarak açıklanmıştı.
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“Ekonomide
canlılık artıyor”

A

vrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu
Üyesi Peter Praet, Frankfurt’taki Finansal
Araştırmalar Merkezi’nin düzenlediği “ECB ve Takipçileri” konulu konferansta yaptığı konuşmada,
bankanın para politikasının çalıştığını, karşılıklı
olarak birbirini güçlendiren para politikası önlemleriyle desteklenen Euro Bölgesi’nin ekonomik canlanmasının istikrarlı bir şekilde arttığını
söyledi. Praet, Euro Bölgesi’nde döngüsel toparlanmanın ivme kazandığını ve genişlemenin,
sektörler ve ülkeler arasında yayıldığını belirtti.

En az vergiyi
Şilili ödüyor

E

konomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) raporuna göre, OECD üyesi ülkeler arasında en fazla vergiyi Belçikalı, en az vergiyi ise Şilili işçiler ödüyor. OECD
ülkelerinin tamamı göz önüne alındığında bir işçinin ödediği vergi oranı yüzde 36
olurken, Türkiye’de ise ortalama yüzde 38,1 olarak gerçekleşti. En çok vergi veren işçiler
sıralamasında Belçika’nın ardından yüzde 49,4 ile Almanya ikinci sırada gelirken, yüzde
48,2 ile Macaristan üçüncü, yüzde 48,1 ile Fransa dördüncü sırada yer aldı. ABD’de ise bu
oran yüzde 31,7 oldu.

Brezilya Merkez
Bankası faizi 100
baz puan düşürdü

B

rezilya Merkez Bankası, büyümeyi
desteklemek için borçlanma maliyetlerinde yaklaşık sekiz yılın en büyük indirimini yaptıktan sonra ilave agresif faiz indirimlerinin gelebileceğini işaret etti. Brezilya Merkez Bankası Başkanı Ilan Goldfajn öncülüğünde
politika yapıcılar, iki 75 baz puanlık faiz artırımının ardından, gösterge faizi 100 baz puan
düşürerek yüzde 11.25’e çekti. Banka, böylelikle, Ekim ayında başlayan gevşeme döngüsü
dahilinde faizi toplam 300 baz puan indirmiş oldu.
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Yellen:
Kademeli faiz
artışları olabilir

A

BD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen, kademeli faiz
artışlarının olası olduğunu belirterek,
Fed’in enflasyon seviyesinin gerisinde
kalmak istemediğini söyledi. Yellen,
Michigan Üniversitesi’nde yaptığı
konuşmada, Amerikan ekonomisi
ve Fed’in para politikasına dair değerlendirmelerde bulundu. Yellen
ayrıca olağanüstü teşvik edici para
politikası döneminin sonuna gelinmekte olduğunu söyledi. Yellen, “Kademeli faiz artışları büyük ihtimalle
izleyeceğimiz yol olarak gözüküyor.
Enflasyon eğrisinin gerisinde kalmak
istemiyoruz” dedi.

