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Zaman, ondan
yararlan›labilecek 
kadar uzundur...
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2006 y›l›n›n ilk aylar› her sene oldu¤u gibi so¤uk havalar eflli¤inde geçti. Ya¤an kardan dolay› kimi
zaman yollar kapand›, kimi zamanda e¤itime ara verilmek zorunda kal›nd›. Bu arada bütün bu
aksamalara ve zorluklara ra¤men hayat›n ak›fl› ise devam etti. F›r›nlar yine ekmek ç›kard›, çarfl›
pazar normal zamanlardaki boyutunda olmasa bile yine de kuruldu. Gerçi bir çok iflyeri erken
saatlerde mesaiyi b›rakt›ysa da, kepenkleri mümkün oldu¤unca uzun süre aç›k tutmak için
ola¤anüstü bir gayret de gösterildi.
Nihayetinde günler haftalar›, haftalarda aylar› kovalay›nca önce yaz›n müjedecisi konumundaki
ilkbahara, onun ard›nda da bizzat yaz›n kendisine ulafl›ld›. Karl› ve so¤uk günler geride kal›rken,
s›cak günlere do¤ru da ilk ad›mlar at›ld›. Koyu renklerden oluflan k›fll›k giysiler dolaplardaki
yerlerine kald›r›l›rken, yazl›klar insan›n içini ›s›tan, heyecanland›ran renkleriyle ortaya ç›k›verdi.
Evet k›saca söylemek gerekirse, yaz geldi, kap›m›za dayand›.
Bu noktadan hareketle ayn› günlerde baflta ekonomi olmak üzere, ülkenin tüm sorunlar› itibar›yla
hangi mevsimi yaflad›¤›m›z ve bundan sonraki günlerde de hangi mevsimleri yaflayaca¤›m›z sorular›
da akl›m›za düflüverdi. 1999 Marmara depremi ve onun arkas›ndan gelen 2001 y›l›ndaki ekonomik
kriz ile çok ciddi iki travmay› yaflayan Türkiye’de, acaba ekonomik anlamda da yaza do¤ru ad›m
atmak üzere miyiz? Yoksa yaflad›klar›m›z kimilerinin iddia etti¤i gibi yalanc› bir bahar m›? Bu
göstermelik bahar›n ard›ndan so¤uk k›fl rüzgarlar› ekonomi dünyam›z›n üstünde esmeye devam
edecek mi?
Bunlar›n cevaplar›n› çok kesin bir flekilde verebilmek elbette flu an itibar›yla mümkün görünmüyor.
En az›ndan elimizdeki veriler, makro ekonomik düzeyde ilkbahar› hatta yaz› yaflamakta oldu¤umuzu
gösteriyorsa da, mikro düzeyde henüz so¤uk günleri tam anlam› ile atlatamad›¤›m›z› ve dolay›s›yla
da bu noktada biraz daha sab›r göstermemiz gerekti¤ini ortaya koyuyor.
‹hracatç›lar›n de¤erli Türk liras› ve uzun süredir belirli bir noktaya sabitlenmifl döviz kuru ile
yaflad›¤› s›k›nt›lar, uygulanan ekonomik politikalar dolay›s›yla piyasalarda yaflanan nakit darl›¤› ve
düflük enflasyonlu ortamlarda ifl ve hizmet yapabilme yetisinin fazla geliflmemifl olmas› gibi
hususlar bafll›ca sorunlar olarak kendisini gösteriyor. Cari dengedeki aç›k bir yana konulursa, düflen
enflasyon, liradan at›lan alt› s›f›r, artan kapasite kullan›m›, yükselen ihracat rakamlar› ve tüm
elefltirilere ra¤men geçen y›l 1.3 milyon insana istihdan sa¤layan kaynaklar› ile Türkiye, baflka bir
boyutta kendisini düzeltmeye ve geliflmifl dünya ile uyumlu olmaya do¤ru yönlendirmifl bulunuyor. 
‹lk bak›flta çeliflki gibi görünen bu durumun afl›labilmesi ve Türkiye’nin makro dengeler ile mikro
dengeler aras›nda bütüncül bir yap›y› gerçekletirerek refah› ve geliflmiflli¤i tüm ülke taban›na
do¤ru yayabilmesi ise belli ki, bir parça daha zaman isteyecek. Bu da sadece ç›kar›lacak kanun ve
kararnamelerle ya da hükümetlerin alacaklar› bir tak›m kararlarla bugünden yar›na çok k›sa vadede
olabilecek tarzda bir geliflme de¤il. Hiç flüphesiz ki, zaman gerektiriyor. Elbette o zamanla birlikte
sab›r ve ayn› kararl›l›kla çal›flmay› da gerektiriyor. 
Evet flu aflamada ekonomimizin bir bütün olarak durumuna bakt›¤›m›zda so¤uk k›fl ortam›ndan
bahar›n ve yaz›n s›cak günlerine do¤ru yöneldi¤imiz görülüyor. Her ne kadar so¤uklar hala
hissediliyor ve havada gri bulutlar dolaflmaya devam ediyor olsa da. 
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‹
‹çinde bulundu¤umuz ça¤, herkesin
de malumu oldu¤u üzere bilgi ça¤›
olarak tan›mlan›yor. Bu durumda da,
bilgiye dayal› sektörler giderek da-
ha fazla ön plana ç›k›yor. Yüksek
katma de¤erli ürünlerin dünya tica-
retindeki pay›n›n her geçen gün art-
mas› dolay›s›yla yüksek teknoloji
içeren ürünleri üreten ülkelerin re-
kabet gücü ve ihracatlar› da art›yor. 
Türkiye 80’li y›llara de¤in düflük
teknoloji ürünlerinin üretimini ve
ihracat›n› yaparken, 80’lerden sonra
yaflanan de¤iflime paralel olarak yüksek teknoloji ürünlerini daha
fazla üretir ve ihraç eder hale gelmifl bulunuyor. Ancak bu olumlu
de¤iflime ra¤men henüz toplam sanayi üretiminin yüzde 30’u yük-
sek teknoloji ürünlerinden oluflan Türkiye’nin önünde bu noktada
katedilmesi gereken uzun bir yol bulunuyor. 
Türkiye’de ilk etapta montaj sektörü olarak bafllam›fl bulunan
Elektrik-Elektronik sektörü alt› ayr› alt sektörden olufluyor. Bu sek-
törler ve ürettikleri bafll›ca ürünler ise flu flekilde.
a) Bileflenler: Di¤er alt sektörlerin girdi olarak kulland›¤› devre ele-
manlar›, resim tüpü, bobin, transformatör, akustik eleman, elektro-
nik role gibi ürünler bu alt sektörde üretiliyor. Türkiye henüz bile-
flenler üretiminde yetersiz olup, bu alt sektörün tüm elektrik-elekt-
ronik sektörü içindeki üretim pay› yüzde 5 civar›nda bulunuyor. 
b) Tüketim cihazlar› alt sektörü: Renkli TV, elektronik hesap maki-
neleri, anten santralleri, elektronik tart› gibi ürünler bu alt sektör-
de üretiliyor. Bu alt-sektör elektrik-elektronik sektörünün  piyasa-
lardaki itici gücünü oluflturmakta.
c) Telekominikasyon alt sektörü: Otomatik telefon santralleri, ana-
log dijital cihazlar, TV aktar›c›lar›, telefon ve faks cihazlar› gibi
ürünlerin üretildi¤i bu alt sektör ayn› zamanda ar-ge harcamalar›-
na en fazla kaynak ayr›lan sektör durumundad›r. 
d) Profesyonel ve endüstriyel cihazlar alt sektörü: Ses ve görüntü
sistemleri, statik çeviriciler, otomasyon cihazlar›, alarm cihazlar›
bu alt sektörde üretiliyor. Bu sektördeki firmalar›n ço¤unlu¤u kü-
çük ölçekli firmalar olup, yabanc› firmalar ile rekabet
edebilme imkan›ndan uzak bulunuyorlar.
e) Askeri elektronik alt cihazlar sektörü: Silah-
l› kuvvetlerin ihtiyaçlar›n› karfl›la-

mak için oluflturulmufltur. Askeri araçla-
r›n her türlü elektronik muhabere ve sa-
vafl sistemleri bu sektör taraf›ndan üre-
tilir. 
f) Bilgisayar alt sistemleri: Bilgisayar
donan›m›,yaz›l›m hizmetleri, tüketim
malzemesi üreten bu alt sektörün en
önemli özelli¤i çok h›zl› de¤iflen teknolo-
ji ve oluflturdu¤u yüksek katma de¤erdir.
Üretimdeki en büyük pay da bu alt sektö-
re ait bulunuyor. 
Elektrik-Elektronik sektörü 1994 ile
2003 y›llar› aras›nda ortalama yüzde 75

kapasite kullan›m› ile Türkiye ortalamas›n›n üzerinde bir seyir izle-
mifl durumda. Yabanc› sermayenin üretimdeki pay› ise yüzde 2’ler
seviyesindedir ki, bu da, Elektrik-Elektronik sektörünün yabanc›
sermayenin en düflük oranda yerald›¤› sektör oldu¤unu gösterme-
si aç›s›ndan dikkat çekici bir durum.
2003 y›l› üretim ve ihracat verileri itibar›yla Türkiye’nin lokomotif
sektörlerinden biri haline gelmifl olan elektrik-elektronik sektörü,
ayn› zamanda 60 civar›nda sektörü de etkiliyor. Bu da, elektrik-
elektronik sektörünün pek çok sektör için ikinci derecede etkili sek-
tör oldu¤unu gösteriyor.
TÜS‹AD taraf›ndan 45 üretici firma aras›nda yapt›r›lm›fl olan bir an-
ketin sonuçlar›, elektrik-elektronik firmalar›n›n baflar›ya giden
yolda en büyük etken olarak kaliteyi gördüklerini ortaya koymufl
bulunuyor. fiirketler yurt d›fl›ndaki rakiplerine göre kendilerini en
fazla girdi malzemeye eriflme konusunda dezavantajl› görüyorlar.
Döviz kurlar› ve mevzuat ile ilgili sorunlarsa bu konunun hemen ar-
kas›nda yer al›yor. 
Sektörün gelece¤i aç›s›ndan bak›ld›¤›nda ise, sanayi-üniversite ifl-
birli¤inin art›r›larak ar-ge çal›flmalar›n›n gelifltirilmesi ve
dolay›s›yla da rekabet gücü ile ihracat›n art›r›lmas› gelecekte bu
sektörde söz sahibi olabilmek ad›na zorunlu görünüyor.

ELEKTR‹K-ELEKTRON‹K SEKTÖRÜ



D

DOSYA

D›fla aç›k büyüme politakalar›n›n bafllang›-
c›n› oluflturan ihracat rejimi çerçevesinde
yer alan ihracat flekillerinden birisi de
transit ticarettir. Küreselleflen dünyada
Türkiye'nin de yer almas› ba¤lam›nda ülke-
ler aras› ticarete yönelik olarak her alanda
uluslararas› kurallara ve teamüllere uygun
bir tarzda politikalar›n üretilmesi ve haya-
ta geçirilmesi gerekmektedir.  Uluslararas›
anlaflmalardan do¤an ilkelere ba¤l› kalarak
ülke ekonomisine katk›da bulunulacak dü-
zeyde transit ticaretin gelifltirilmesini de
bu ba¤lamda ele almak gerekmektedir.  
Baflbakanl›k D›fl Ticaret Müsteflarl›¤›'n›n 06
ocak 1996 tarih ve 22515 say›l› Resmi Ga-
zetede yay›nlanan 96/8 say›l› ihracat tebli-
¤ine göre transit ticaret ifllemleri afla¤›da
belirtilen esas ve usuller çerçevesinde
uluslararas› bankac›l›¤›n ticari teammülle-
rine göre yürütülür. 

Transit Ticaret Nedir?
Transit ticaret, al›fl ve sat›fl bedelleri ara-
s›nda lehte fark esas olmak üzere gerçek
veya tüzel kifli transit tacirince sat›n al›nan
yabanc› menfleli veya Türk menfleli olup da
yurt d›fl›na sat›lm›fl (serbest bölgelere ya-
p›lan sat›fllar dahil) mallar›n transit olarak
veya do¤rudan do¤ruya baflka bir ülkeye
(serbest bölgeler dahil) sat›lmas›n› ifade
eder. 
Transit ticarete konu olan mal›n sat›n al›n-
mas› ithalat, sat›lmas› da ihracat say›lma-
d›¤›ndan, 
– mal›n sat›n al›nmas›na iliflkin ifllemler, it-
halat rejimi karar› ve yönetmeli¤i hükümle-
rine,
– mal›n sat›lmas›na iliflkin ifllemler, ihracat
rejimi karar› ve ‹hracat yönetmeli¤i hü-
kümlerine tabi tutulmaz. 
Uluslararas› anlaflmalarla ticareti yasak-
lanm›fl mallar ile D›fl Ticaret Müsteflarl›¤›-
n›n madde politikas› itibariyle transit tica-
retinin yap›lmas›n› uygun görmedi¤i mallar
transit ticarete konu olamaz. ‹thalat ve ih-
racat yap›lmas› yasaklanm›fl ülkelerle
transit ticaret yap›lamaz. Transit ticarette
transfer, mahsup ve ödemelere iliflkin uy-
gulamalar Türkiye Cumhuriyeti Merkez Ban-
kas›nca belirlenecek esaslara göre yap›l›r.

Gümrük idarelerince verilebilecek izne is-
tinaden mallar›n Türk gümrük hatt›n› afla-
rak iflçilik görmek üzere fiktif depo veya
antrepolara al›nmas› "fiili ithal" hükmünde
de¤ildir. 

n Transit Taciri
Transit ticaret faaliyetinde bulunan, vergi
numaras› sahibi Türkiye’de yerleflik gerçek
veya tüzel kifli tacirler, esnaf ve sanatkar
odalar›na kay›tl› olup üretim faaliyetiyle
ifltigal eden esnaf ve sanatkarlar ve joint-
venture ile konsorsiyumlar›d›r. 
n Transit Ticaret Formu 
Transit ticaret yapabilmek için transit taci-
ri taraf›ndan banka, firma ve gümrük nüs-
has› olmak üzere üç nüsha düzenlenip ara-
c› bankaya onaylatt›r›lmas› gereken belge-
dir. ,
n Transit Ticarete Konu Olan Mal›n Sat›n
Al›nd›¤›n›n Tevsiki 
Bu mallarla ilgili ticari (ve varsa mali) bel-
gelerin transit taciri ad›na arac›l›k eden
bankaya gelmesidir. 
n Transit Ticarete Konu Olan Mal›n Sat›ld›-
¤›n›n Tevsiki 
Bu mallara iliflkin ticari (ve varsa mali) bel-
gelerin, arac›l›k eden bankaca al›c›ya veya

al›c›n›n yetkilendirdi¤i yurt d›fl›ndaki ban-
kalara transit taciri ad›na gönderilmesidir. 
n Banka 
Transit ticarete arac›l›k eden banka veya
özel finans kurumlar›d›r. 

Serbest Kullan›ma B›rak›lan Dövizler 
‹hracat bedeli dövizlerin en az %70’inin fi-
ili ihraç tarihinden itibaren 90 gün içinde
al›fl›n›n yap›lmas› halinde kalan % 30 tu-
tar›ndaki döviz, fatura ve/veya hakedifl
belgesi ile belgelendirilmek kayd›yla Tür-
kiye'deki yerleflik kiflilerin kulan›m›na b›-
rak›lan dövizi ifade eder. D›flar›daki yerle-
flik kiflilerin yurt içinde veya d›fl›nda yap-
t›klar› hizmet karfl›l›¤› sa¤lad›klar› döviz-
leri veya d›flar›daki yerleflik kiflilerin ken-
di nam ve hesab›na ait TL gider karfl›l›¤›
dövizleri de, yap›lan transit ticaret faali-
yetinden elde edilip transit tacirinin ser-
best kullan›m›na b›rak›lan dövizleri ifade
eder. 

Transit Ticarette Uygulanacak
‹stisnalar 
Transit ticaretle ilgili bütün ifllemlere ve
bu ifllemler sebebiyle düzenlenen ka¤›tla-
ra Transit Ticarete ‹liflkin 96/8 Say›l› Tebli-

TÜRK‹YE'N‹N DIfi T‹CARET‹N‹N
GEL‹fi‹M‹NDE TRANS‹T T‹CARET‹N ÖNEM‹ 
Hayati Öztürk/Gümrük Müflaviri



DOSYA

birlikte toplam›ndan az olmamak kayd›y-
la döviz tutar›n›n yurda getirilerek ban-
kalara sat›lmas› zorunludur. Eksik getiril-
mesi halinde gerçekleflmeme oran›nda is-
tisna edilen BSMV gecikme faizi ve cezas›
ile birlikte ilgili vergi dairesine yat›r›l›r. 
Kredi taahhüt hesab›n›n kapat›lmas›nda,
bankalarca DAB’›n (Döviz Al›m Belgesi)
firma ve banka nüshas› ile al›fl ve sat›fl
faturas› üzerine gerekli not konularak
birbirleriyle irtibatland›r›l›r. 
Kredinin verilmesi s›ras›nda TPTB (Türk
Paras› Transfer Belgesi) veya DSB (Döviz
Sat›fl Belgesi) düzenlenmez. Kredinin
transit ticaretten elde edilen sat›fl bede-
liyle ödenmesi halinde döviz al›fl›n›n ya-
p›ld›¤› (DAB'›n düzenlendi¤i) tarihte TPTB
veya DSB de düzenlenir. 
Döviz olarak kulland›r›lan kredinin TL ola-
rak geri ödenmesi halinde geri ödeme ta-
rihinde döviz sat›fl› yap›larak DSB düzen-
lenir. 
Kredinin transit tacirinin DTH'sinden
ödenmesi halinde ise DSB düzenlenmez.

Sonuç olarak; yukar›da izah edilmeye ça-
l›fl›ld›¤› gibi Transit ticaret kapsam›ndaki
ifllemlerin her ortamda yap›labilmesini
teminen daha esnek politikalar yürütül-
mesi halinde ülke ekonomisine daha fazla
yararlar sa¤lanaca¤› bir gerçektir. fiöyle
ki, daha önceki y›llarda zaman zaman
gümrük idareleri ile tacirler aras›nda s›k›
ve dar kal›plar içerisinde kal›narak, ger-
çek ticaretten so¤utma politikalar› izlen-
mifltir. Oysa son y›llarda transit ticaretin
önemi ve ileriye yönelik uluslararas› pro-
jelerin hayata geçirilebilece¤i ba¤lam›n-
da daha radikal ve cesur uygulamalar ne-
ticesinde epey yol katetmifl bulunuyoruz.
Örnek verimesi gerekirse, Gümrükler Ge-
nel Müdürlü¤ü'nün 14.07.2004 tarihli
19755 say›l› tüm Bafl Müdürlük'lere da¤›-
t›ml› yaz›lar›n›n konusu; gümrük antrepo-
sunda tutulan serbest dolafl›mda olma-
yan yak›t›n TÜPRAfi’tan sat›n al›narak
herhangi bir flekilde serbest dolafl›ma so-
kulmadan di¤er bir ülkeye veya yabanc›
limanlara sefer yapan milli ve yabanc›
bayrakl› hava ve deniz tafl›tlar›na sat›l-
mas› iflleminin transit ticaret kapsam›nda
yap›lmas› gibi. 
Dolay›s›yla transit ticaret kapsam›nda
yap›lacak ifllemlerde ileriye yönelik ak›ll›
ve gerçekci politikalar üretildi¤i takdirde,
ülke ekonomisine katk› sa¤layacak kal›c›
istihdam sahalar› yarat›laca¤› gibi liman-
lar›m›zda da gözle görülür bir flekilde ifl
hacminin artmas› sa¤lanm›fl olacakt›r.

zenlendi¤i tarihten itibaren 180 gün veya
ülkeler itibar›yla farkl›laflt›r›lm›fl süreler
içinde yurt d›fl›ndan getirilerek bankalara
sat›lmas›, transferin yurt içinden temin
edilen dövizlerle aç›lan DTH'den (Döviz
Tevdiat Hesab›) yap›lm›fl olmas› halinde
ise sat›fl bedelinin TTF'nin düzenlendi¤i
tarihten itibaren 180 gün veya ülkeler iti-
bar›yla farkl›laflt›r›lm›fl süreler içinde
yurt d›fl›ndan getirildi¤inin tevsik edilme-
si zorunludur.
‹thalat›n birden fazla TTF düzenlenmek
suretiyle transit ticarete çevrilmesi müm-
kündür. Bu durumda 100.000 ABD dolar›
veya eflitine kadar olan terkin tutar› her
bir TTF için ayr› ayr› de¤il bir defa uygula-
n›r. Bankalarca kambiyo müdürlüklerine
yap›lacak ihbarda transfer edilen mal be-
delinin tamam› dikkate al›n›r. 
Transit Ticaret Kapsam›nda Sat›n Al›nan
Mallar›n ‹thalinde Yap›lacak ‹fllemler 
Transit ticaret kapsam›nda sat›n al›nan
mallar›n ithaline iliflkin talepler düzenle-
nen TTF'nin iptali suretiyle karfl›lan›r. Bu
durumda bankalarca istisna edilen
BSMV'nin gecikme faizi ve cezas› ile birlik-
te ilgili vergi dairesine yat›r›lmas› gere-
kir.

Transit Ticaretin Finansman›
Amac›yla Kulland›r›lacak Krediler
Sat›fl bedeli henüz tahsil edilmeden al›fl
bedelinin transferinde kullan›lmak üzere
bankalarca TTF'de kay›tl› al›fl bedelinin TL
veya döviz olmas›na ba¤l› olarak TL veya
döviz kredisi kulland›r›labilir. 
Transit tacirince bankalar arac›l›¤›yla kul-
lan›lmas› kayd›yla yurt d›fl›ndan döviz
kredisi sa¤lanabilir. 
Kredi karfl›l›¤› ilgililere TL, efektif veya
çek olarak verilmez. 
Sat›fl bedeli tahsil edilmifl ise kredi kul-
land›r›lmaz. 
Kulland›r›lan kredilere BSMV istisnas› uy-
gulan›r. 
Kredinin limiti; 
_ Kredi TL olarak kulland›r›lacak ise kre-
dinin ana paras›, 
_ Kredi döviz olarak kulland›r›lacak ise
kredinin anapara, faiz ve masraf›n›n top-
lam› sat›fl bedelini geçemez. 
Kredinin vadesi, en çok transit ticaret he-
sab›n›n kapat›lmas› için belirlenen (180
gün veya ülkeler itibar›yla fakl›laflt›r›l-
m›fl) süreler kadard›r. Kredi TL olarak kul-
land›r›lm›fl ise anapara kadar TL'nin tahsil
edilerek yurt d›fl›ndan getirildi¤inin ban-
kalara tevsiki, kredi döviz olarak kullan-
d›r›lm›fl ise kredinin faiz ve masraflar›yla

¤in 3/a maddesi ve Döviz Kazand›r›c› Faali-
yetlerde Damga Vergisi ve Harç ‹stisnas›
Uygulamas› Hakk›nda 1 Seri Numaral› Teb-
li¤in 3.1.4 maddesi gere¤ince transit tica-
retle ilgili oldu¤unun tevsiki kayd›yla ifl-
lem yapan kurulufllarca resen vergi, resim
ve harç istisnas› uygulan›r. 
Transit ticaret formu kapsam›ndaki malla-
r›n sat›n al›nmas›na iliflkin aç›lan akredi-
tiflerin iptal edilmesi veya k›smen kulla-
n›lmas› durumunda akreditifin iptal edilen
veya kullan›lmayan k›sm›na tekabül eden
BSMV (Banka ve Sigorta Muameleleri Ver-
gisi) istisnas› akreditifin iptali veya kulla-
n›lmad›¤›n›n tespitini müteakip cezas›yla
birlikte yat›r›l›r. 
BSMV istisnas› için istisna s›ras›nda vergi
dairesine herhangi bir bildirim yap›lmaz.
Ancak müeyyide uygulanmas›n›n gerekti¤i
durumlarda, bankalarca taahhüdün ger-
çeklefltirilmedi¤inin tespit edildi¤i tarihi
takip eden ay›n 15'ine kadar BSMV beyan-
namesinin bankan›n ba¤l› oldu¤u vergi da-
iresine verilmesi ve verginin de bu sürede
213 Say›l› Vergi Usul Kanunu hükümlerine
göre gecikme faizi ve cezas› ile birlikte
vergi dairesine ödenmesi gerekmektedir.
Aksi halde BSMV, mükellef bankadan 6183
Say›l› Kanun hükümlerine göre gecikme
zamm› ile birlikte tahsil edilir

Yap›lacak ‹thalat›n Transit 
Ticarete Dönüfltürülmesi ve 
Transit Ticaret Kapsam›nda Sat›n
Al›nan Mallar›n ‹thali 
Yap›lacak ithalat›n transit ticarete çevril-
mesine iliflkin talepler, yurt d›fl›na bir be-
del ödenmifl ise transfer tarihinden itiba-
ren 180 gün içinde veya aç›k olan ithalat
hesab›n›n kapat›lmas› için ilgili kambiyo
müdürlü¤ünce ithalatç› firmalara verilen
90 günlük ihtarname süresi veya Hazine
Müsteflarl›¤›nca veya kambiyo müdürlü-
¤ünce verilen ek süre içinde kambiyo mü-
dürlü¤ünün ihtarname veya ek süre yaz›-
s›n›n ibraz› kayd›yla ithalata arac›l›k eden
bankaya yap›l›r. Bankaca düzenlenecek TTF
(Transit Ticaret Formu) üzerine ithalatla il-
gili referans numaralar› kaydedilir. ‹lgili
belgeler üzerine "transit ticarete dönüfltü-
rülmüfltür" notu konulur ve ilgili kambiyo
müdürlü¤üne yaz›l› olarak bilgi verilir. Bu
durumda ilgililerden tahsil edilmifl bulu-
nan vergiler iade edilmez. 
Transit ticarete çevrilme talebinin ithalat
bedelinin transferinden sonra yap›ld›¤› ifl-
lemlerde; 
Transferin banka kaynaklar›ndan yap›lm›fl
olmas› halinde sat›fl bedelinin TTF'nin dü-
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2005 Nisan 2006 Nisan
------------------- -------------------

Cari Ay›n TÜFE Beklentisi 0.60 0.43

Gelecek Ay›n TÜFE Beklentisi 0.40

Y›l Sonu TÜFE Beklentisi 7.5 5.79

12 Ay sonras› Y›ll›k TÜFE Beklentisi 7.2 5.47

24 Ay Sonras› TÜFE Beklentisi 4.67

Gelecek Ay›n Hazine Bono ‹halesi

Bileflik Faiz Oran› Beklentisi 13.38

12 Ay Sonras›n›n Hazine Bono ‹halesi

Bileflik Faiz Oran› Beklentisi 12.08

Para Piyasas› Gecelik Y›ll›k 

Basit Faiz Oran› Beklentisi 15.4 13.38 

3 Ay Sonundaki Gecelik Y›ll›k 

Basit Fazi Oran› Beklentisi 12.93 

Gelecek 12 Ay›n Sonundaki Gecelik 

Y›ll›k Basit Faiz Oran› Beklentisi 11.71

Cari Ay  Sonu Dolar Kuru Beklentisi 1.3598 1.3415

Y›l Sonu Dolar Kur Beklentisi 1.4510 1.3894

Gelecek 12 Ay Sonunda

Dolar Kur Beklentisi 1.4204

Y›l Sonu Cari ‹fllemler Aç›¤› Dengesi - 15050.0 - 26485.0

Y›l Sonu GSMH Büyüme H›z› 5.5 5.2
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MERKEZ BANKASI N‹SAN AYI 
‹K‹NC‹ DÖNEM BEKLENT‹ ANKET‹
(2005 Nisan ay› ayn› dönem verileriyle karfl›laflt›rmal›)



HABER-YORUM

EKONOM‹ DÜNYASINDA NELER OLUYOR?
Merkez Bankas› Baflkanl›¤›na 
Durmufl Y›lmaz Atand›

Yaklafl›k 35 gün süren bekleyifl süresi ve bu süreye
iflritak eden tart›flmalar›n eflli¤inde Merkez
Bankas›’n›n yeni baflkan› belirlenmifl oldu. 1947 Uflak
do¤umlu olan Durmufl Y›lmaz lisans ö¤renimini The
City University London’da yapt›. 1980 y›l›ndan itibaren
Merkez Bankas›’nda çal›flmaya bafllayan Y›lmaz,
bankan›n de¤iflik kademelerinde görev yapt›ktan sonra
en son olarak banka meclis üyeli¤ine seçilmiflti.
Durmufl Y›lmaz’›n Merkez Bankas› baflkanl›¤›na
atanmas› piyasalarda olumlu bir geliflme olarak
alg›land›.

Yap› Kredi Koçbank’› 
devralarak birlefliyor
Koç Grubu bankac›l›kta birleflme
operasyonunu Yap› Kredi
Bankas› bünyesinde yapmaya
karar verdi. Yap› Kredi çat›s›
alt›nda gerçekleflecek birleflme
sonras›nda Koçbank’›n tüzel
kiflili¤i sona erecek. 23 milyar
866 milyon ytl.’lik aktif
büyüklü¤ü olan Yap› Kredi bu
birleflmeden sonra 38.6 milyar
ytl’lik bir büyüklü¤e ulaflacak. Bu birleflme sonras›nda
aktif çal›flan say›s› 16 bine ulaflacak olan bankan›n,
birleflme süreciyse bu y›l›n dördüncü çeyre¤inde
tamamlanacak.  

Yeni Sosyal Güvenlik Yasas› Meclis’te 
kabul edildi
Üç ayr› sosyal güvenlik kurumunu birlefltiren yeni sosyal güvenlik
yasas› mecliste kabul edildi. Bütçe aç›¤›n›n en önemli kalemlerinden
birisini oluflturan sosyal güvenlik konusunda y›llard›r beklenen
ancak çeflitli gerekçelere ba¤l› olarak ç›kar›lamayan yasa Nisan
ay›nda yasalaflarak meclisten ç›kt› ve Cumhurbaflkan›n›n onay›na
sunuldu. 
2007 y›l›ndan önceki haklara dokunmayacak olan yasa prim gün
say›s›nda kademeli art›fl getiriyor. Ayl›k ba¤lama oran›n›n 2016
y›l›na de¤in her y›l kademeli olarak yüzde 2.5 düflecek olmas›
emekli maafllar›n›n belirlenmesine ve maafllarda farkl›l›klar›n
ortaya ç›kmas›na sebep olacak. Bu yönü itibar›yla tart›flma konusu
olan yasa emekli ayl›¤›n›n belirlenmesinde TÜFE art›fl›na dikkate
al›yor. Yasaya göre yoksul vatandafllar›n primlerini ise devlet
ödeyecek.
Bunun yan›s›ra genel sa¤l›k sigortas› primi tek kifliyi de¤il tüm
aileyi kapsayacak. Genel sa¤l›k primi dolay›s› ile emekli
maafllar›nda bir azalma yaflanmayacak. 18 yafl›ndan küçüklere özel
durumlarda ücretsiz hizmet verilecek. Devlet genel sa¤l›k sigortas›
primlerine ise yüzde 3 katk› sa¤layacak. 
2007 y›l› bafl›nda yürürlü¤e girecek olan yasa iflveren çevrelerinde
genellikle olumlu karfl›lan›rken, sendikac›lar taraf›ndansa yo¤un bir
flekilde elefltirildi. Ekonomi çevreleri ise yasan›n yürürlü¤e
girmesiyle birlikte Türkiye’nin kredi notunun da artabilece¤ini dile
getirdiler. 

Yak›nda yasalaflacak olan kurumlar vergisi
tasar›s› yeni düzenlemeler getiriyor
Yeni tasar› mevcut yasadaki baz› hükümleri güncellefltirerek
korurken, baz› noktalarda ise yepyeni hükümler getiriyor. Bu
hükümlerden bir tanesi de, zararl› vergi rekabetinin önlenmesi
hükmünü içeriyor.
Küreselleflme ile dolafl›m› h›zlanan semayenin ve k›talararas›
ticaretin birden fazla ülkede vergilendirilerek zarara u¤ramas›n›n
ve dolay›s›yla da o ülkeden kaçmas›n›n önüne geçmeyi amaçlayan
maddeye göre, bilgi paylafl›m› bulunmayan ülkelerden mal al›m› ve
sat›m› yapan mükelleflerin yapt›klar› ödeme üzerinden vergi
kesintisi yap›lmas› hükme ba¤lan›yor. Bilgi paylafl›m› bulunan
ülkelerle çifte vergilendirmenin önlenmesine yönelik anlaflmalar›
bulunan Türkiye bu yeni düzenleme ile yabanc› sermayenin vergi
cenneti olarak adland›r›lan ülke ve bölgelere kaçmas›n› ve
buralardaki yerleflik kifli ve kurumlara de¤iflik adlarla yap›lan
ödemeler nedeniyle vergi matrah›nda oraya ç›kan azalman›n önüne
geçilmesini amaçl›yor.



DÜNYADAN

So¤uk günlerin geride kalmaya bafllamas› ve havalar›n giderek
›s›nmas›yla birlikte gündemimize yavafl yavafl da olsa tatil plan-
lar› yapmak da girer. Hele Haziran ay›n›n yaklaflmas›yla birlikte
ifllerin nispeten daha yavafl bir seyir takip edece¤i varsay›m›ndan
hareketle Temmuz, A¤ustos’u da içine alacak flekilde yaz aylar›na
yönelik bir planlaman›n start› da verilir. 
Y›ll›k izin süresince tatilde ne yap›lacakt›r? Dolay›s›yla da ne ya-
p›laca¤›n› sa¤l›kl› bir flekilde belirlemek için nereye gidilecektir?
Bu aflamada pek çok insan için karar vermek o kadar da kolay de-
¤ildir. Gönlünüzden geçen bir tatil için öncelikle, hele iflin içine
çoluk çoçu¤u da katarsan›z hat›r› say›l›r maddi bir kayna¤› ay›r-
man›z gerekecektir. E¤er vakti zaman›nda al›nm›fl bir yazl›¤›n›z
varsa, çevresi ve denizi eski kalitesinde olmasa da, yine de oraya
gitmek en pratik çözüm olarak görünür gözünüze. 
Öyle bir imkan yoksa o zaman uygun bir tatil beldesi ya da otel
aranmaya bafllan›r. Y›llard›r gitti¤iniz bir yer varsa bu kez de ora-
y› seçmek en ak›ll›cas›d›r. Her ne kadar y›llar önce çok fazla insan
oralar› bilmedi¤inden ötürü  sakin olan beldeler flimdiler de kala-
bal›klar›n alt›ndan ezilmeye bafllam›fl olsa bile yine de bildik bir
kente ve otele gitmek fena fikir olarak görünmez gözünüze. 
Bütün bunlar›n ötesinde farkl› bir fley
yapmak isterseniz gazete ilanlar›na göz
atmaya bafllars›n›z. Her fley dahil paket
programlardan hangisini seçece¤inizi bi-
lemezsiniz ilk anda. Ülkenin güney sahil-
lerindeki tüm belde ve tesisler önünüze
serilmifltir. Ve siz seçim yapmakta alabil-
di¤ine zorlan›rs›n›z. Kimi zaman fiyattan,
kimi zamansa tesisi tan›mamaktan yada
bütün bunlar›n ötesinde söylenilenlerin
hepsi gerçekleflebilir mi düflüncesinden,
ad›m atmakta zorlan›rs›n›z. 
E¤er imkanlar›n›z bir parça geniflse y›l-
lard›r duydu¤unuz ama bir türlü gerçek-

letirmedi¤iniz bir tatil fleklini denemeyi gündeme al›rs›n›z. Örne-
¤in mavi tura ç›kabilirsiniz. Ya da alternatif tatil önerileri ba¤la-
m›nda herkesin henüz keflfetmedi¤i bakir diyarlara ad›m atars›-
n›z. E¤er biraz maceraperestlik yan›n›z varsa, yamaç paraflütü,
kanyon geçifli veya da¤a ç›k›fl gibi etkinlikleri de gerçeklefltirebi-
lirsiniz.
E¤er bütün bu klaksikleflmifl tatil programlar›ndan b›kt›ysan›z,
kültür turlar›na kat›labilirsiniz. Ülkenin bugüne de¤in keflfedil-
memifl yörelerine gider, sakl› hazineleri görüp otantik bir dünya-
n›n s›rlar›na vak›f olursunuz.
E¤er ki, bütün bunlar da cazip görünmediyse ve imkanlar›n›z el-
veriyorsa acentan›z› arayarak ya da gazetelerdeki ilanlara baka-
rak yurt d›fl›na gitmenin yollar›n› araflt›r›rs›n›z. Zevkinize ve key-
finize göre tüm dünya elinizin alt›ndad›r art›k. ‹sterseniz Fiji Ada-
lar›na gider, egzotik bir tatil de yapars›n›z, isterseniz Roma’ya gi-
derek binlerce y›ll›k tarih ile içiçe olusunuz. Ya da isterseniz Çin’e
gidip bu son y›llar›n en çok tart›fl›lan ülkesini görüp, f›rsat olur-
sa bir iki fuara da u¤rars›n›z veya Güney Amerika’n›n s›rlarla do-
lu platolar›na gidip gizemli bir dünyan›n kap›lar›n› aralamaya
çal›fl›rs›n›z. 

Bütün bunlar›n sonunda bu kadar alternatif
içinden hala bir fley bulamad›m diyorsan›z, son
önerimiz o kadar da uzaklara gitmeyin çev-
renize bir göz at›n olacak.
Kimbilir belki bulundu¤unuz kent sizlere hiç
umulmad›k sürprizler haz›rlayabilir. Kendinizi
rastgele b›rakaca¤›n›z sokaklar, bir köfle bafl›n›
dönünce karfl›n›za ç›kabilecek umulmad›k man-
zaralar, o güne de¤in hiç ummad›¤›n›z tatlar›
müflterilerine sunan salafl bir dükkan ve daha
akla hayale gelmedik ilginçlik sizi bekliyor
olabilir. 
Seçim sizin. Bu durumda bizden de size flim-
diden söyleyecek tek fley kal›yor. ‹yi Tatiller..

YAZ GELD‹, TAT‹L YAPMA ZAMANI DA!


