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1. GĐRĐŞ
1.1. Oda Başkanının Sunuşu:

Başlatılmış olan Yeni Anayasa sürecimizin Ülkemize – insanlarımıza demokrasi, barış,
huzur ve mutlulukta katkılar sağlamasını diliyoruz. Uzun tutukluluk sürelerinin son bulmasını,
daha adil ve daha hızlı yargılamanın mümkün hale gelmesini umuyoruz. Terörün artık son
bulmasını, Ülkemiz insanlarının refah içinde huzurlu ve mutlu yaşamasını temenni ediyoruz.
54 Yıl boyunca Türk ticari hayatını düzenleyen 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu yerine
01.07.2012 tarihi itibariyle 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu yürürlüğe girmiştir. Ancak
6335 sayılı yasa ile yapılan değişiklikler 6102 sayılı yasada hayli önemli sapmalar
oluşturmuştur. Yıllarca süren hazırlık çalışmaları sonucunda büyük beklentilerle yürürlüğe
konulan 6102 sayılı yasada yapılan değişikliklerle meslektaşlarımızın bağımsız denetçi
statüsünde sorunlar belirmiş; muhasebe standartları, denetim standartları ve finansal raporlama
standartlarının uygulama alanları daraltılmıştır. Kamu Gözetim Kurumunun daha hızlı ve daha
etkin müdahalelerine umut bağlanmıştır.
Siyasi irade paralelinde gelir idaremizin sürdürdüğü kayıt dışılıkla mücadele söylemleri
devam etmektedir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 660 sayılı Kamu Gözetimi Kurumu
Kararnamesi, kayıt dışılıkla mücadelede çok daha etkin birer araç olabilirdi. Yıllarca süren
kurs, staj, sınavlar sonucu ruhsat almış serbest muhasebeci mali müşavirler; ilaveten ciddi ve
yorucu kurs, staj, refakat, sınavlar sonucu ruhsat almış yeminli mali müşavirlerden oluşan
seksen bin kişilik yetişkin meslek kitlesinden bir an önce ve daha etkin bir şekilde
yararlanılabilirdi. Serbest muhasebeci mali müşavirlerin standartlara uygun olarak oluşturduğu
belge, kayıt ve tabloların; bağımsız denetçiler tarafından standartlara uygun ve daha yaygın bir
şekilde denetlenmesi sağlanabilirdi. Yirmi yılı aşkın süredir (Gelir Đdaresi Başkanlığı,
TÜBĐTAK, RTÜK; BDDK, SPK, EPDK, vb) muhtelif kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç
duyduğu elliden fazla türde denetim ve tasdik işlemlerinde ihtisas sahibi olmuş iki binden fazla
aktif yeminli mali müşavir vardır. En az o sayıda ihtisasını ispatlamaya hazır serbest
muhasebeci mali müşavir vardır. Yetişkin meslek mensubu sıkıntısı bulunmamaktadır.
Muhasebe, denetim, raporlama standartlarının uygulanmasının yaygınlaştırılmasıyla kayıt dışı
ekonominin daha da küçültülmesi mümkündür.
Yönetim Kurulumuz tarafından onaylanmış 2012 faaliyet raporumuzu, eki bilanço ve
gelir tablosunu sunuyor; sağlıklar ve mutluluklar diliyoruz.

Sağlık, mutluluk ve başarı dileklerimizle sevgi ve saygılar sunuyoruz.
Oda Başkanı
Fehmi KARAMAN

1.2. Odamızın Misyonu ve Vizyonu:
Ülkemizdeki iktisadi faaliyetlerde mali danışman ya da mali müşavir ile çalışma
alışkanlığı Cumhuriyetin ilk dönemlerine kadar dayanmaktadır. 1950 yılından itibaren Türk
Vergi Sisteminde batılı ülkelerdekine benzer çağdaş vergileme sisteminin yürürlüğe girmesiyle
birlikte, mali müşavir ihtiyacı bu gelişmelere paralel olarak daha da artmıştır. Özel kesimin

Türkiye ekonomisi içindeki nispi önem ve ağırlığının artışı, mali müşavire duyulan ihtiyacın
yanı sıra fiili çalışma alanlarını da genişletmiştir.
Örgütsüz bir şekilde 1989 yılına kadar gelinmiş ve bu yıl içinde meslekle ilgili 3568
sayılı Yasanın yürürlüğe girmesiyle, meslekte milat sayılan köklü bir düzenleme yapılarak
hayata geçirilmiştir.3568 sayılı Yasanın yürürlüğe girmesini izleyen yıllarda, Maliye Bakanlığı
tarafından bir dizi sorumluluklar, görevler Yeminli Mali Müşavirlere verilmiştir. Bir anlamda,
kamunun vergi incelemesi yetkisi kısmen özelleştirilmiştir. Özellikle tam tasdik yetkisinin
1995 yılında düzenlenmesi ve Yeminli Mali Müşavirlere devredilmesi ile, ödenmesi gereken
verginin doğruluğunun araştırılması, tespit edilmesi ve sağlanması sorumluluğu meslek
mensuplarına teslim edilmiştir.
Yeminli Mali Müşavirlik bir kariyer mesleğidir. Bir firma için Yeminli Mali Müşavirle
çalışmak, ondan danışmanlık hizmeti almak, tam tasdik kapsamında çalışmak bir ciddiyet
göstergesidir. Diğer bir ifadeyle işini ciddiye alan, kamusal düzenlemeler karşısında zor
duruma düşmek istemeyen, hatalarını minimize etmek isteyen firmalar genelde Yeminli Mali
Müşavirle çalışmayı yeğlemektedir.
Yeminli Mali Müşavir, görevini yaparken sorumluluğunun gerektirdiği azami dikkat ve
özeni iyi niyet çerçevesinde göstermekle mükelleftir. Kariyer hizmeti alan firmaların da gerekli
titizlik ve özeni aynen meslek mensubu gibi, işin verilmesi aşamasında ve yürütülmesi
esnasında göstermeleri beklenir. Aksi halde, yasalara karşı yapılan bir yanlışlık sadece
müşavirlik hatası olmakla sınırlı kalmaz, bu hizmeti alan firmanın sahiplerinin basiretini ve
niyetlerini de tartışmalı hale getirir. Yoruma yönelik marjinal konuların dışında kalan aleni
durumlarda, meslek hatasına meydan verilmemelidir.
Yeminli Mali Müşavir; işletmelerin hesap, bilanço, defter kayıt ve belgelerini, vergi
mevzuatı ve Tek Düzen Hesap Planı ile getirilen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliğleri
yönünden inceleyen, inceleme sonuçlarını, Yeminli Mali Müşavir Đnceleme ve Denetim
Raporuna döken yarı resmi bir inceleme elemanıdır. Yeminli Mali Müşavir, incelediği
firmaların hesap ve inceleme konularını rapora aktararak, ödenmesi gereken verginin
doğruluğunu araştırmak suretiyle; bu işlemleri tasdik eden kişidir.

Yeminli Mali Müşavir Neleri Tasdik Eder
Yeminli Mali Müşavir aşağıdaki işlemleri tasdik eder, ilgili mükelleflerin bu tasdikleri
yaptırmaları bazı hallerde zorunludur.
 Đsteyen firmaların kurumlar ve gelir vergisi beyannamelerinin ekleriyle birlikte tasdik
edilerek rapora bağlanması,
 Yapılan ihraç işlemleri nedeniyle indirim konusu yapılamayan KDV nin iadesi ve mahsubu
konusunda tasdik işlemleri,

 Muhasebe sistemlerinin kurulması, geliştirilmesi; işletmecilik, muhasebe, finans, mali
mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerin düzenlenmesi ve bu konularda müşavirlik
yapılması,
 Belirtilen konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapılması, mali tablo
ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş verilmesi, rapor ve benzerlerinin düzenlenmesi,
tahkim, bilirkişilik ve benzeri işlerin yapılması,
 Yeniden değerlemeye esas alınan amortismana tabi iktisadi kıymetlerin değeri belli bir tutarı
aşan mükelleflerin yeniden değerleme ve amortisman hesaplarının tasdik işlemleri.
 KDV Kanunu nun 14. maddesi uyarınca yapılan uluslararası taşımacılık istisnası nedeniyle
KDV iadesi veya mahsubu işlemlerinin tasdiki,
 Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin yatırım teşvik belgesine bağlı olan ve proje
bedelleri toplamı belli tutarı aşan yatırımları nedeniyle yararlanılan yatırım indiriminin tasdiki.
 KDV Kanunu nun 13/a,b maddesinde yer alan mükelleflere işletmelerinde kullanacakları
deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçlarının teslimleri ile bunların
tadili, onarım ve bakımı şeklinde ortaya çıkan teslim ve hizmetler, deniz, hava taşıma araçları
için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler istisnasının KDV iade / mahsuplarının
tasdiki,
 Kaynak kullanımı destekleme primi ve KDV desteği konusunda tasdik işlemleri,
 Sermayenin ödendiğinin tespitine dair tasdik işlemleri,
 Đlişiksizlik belgesi raporu, (SSK Primleri ile ilgili)
 Bankalar tarafından müşterilere açılacak krediler ve/veya verilecek kefalet ya da teminatların
belli tutarı geçmesi halinde bilanço ve gelir tablosunun tasdik işlemi.
 Gümrük beyannamelerinin tasdiki,
 Dahilde işleme izin belgesine dayanarak yurt içinden KDV siz olarak alınan mallarla ilgili
işlemlerin tasdiki,
 Đndirimli oranda KDV ne tabi işlemlerin tasdiki,
 Sermayeye ilave edilecek işletme içi fonların tespiti (DAF, MAF, Olağanüstü yedek akçe,
özel fonlar, dağıtılmamış karlar)-Vakıfların hesaplarının incelenmesi ve tasdiki,
 Radyo - Televizyon Üst Kurul paylarının tespiti,
 Yatırım teşvik belgesi kapama işlemleri,
 Organize Sanayi Bölgelerinin hesaplarının incelenmesi.

1.3. Temel Bilgiler:
3568 sayılı meslek yasamızın on dördüncü maddesine göre Yeminli Mali Müşavirler
Odaları, meslek mensuplarının ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak,
mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının
birbiriyle ve iş sahipleri ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek
disiplini ve ahlakını korumak maksadıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip, kamu kurumu
niteliğinde meslek kuruluşlarıdır.
Bu tanımlama çerçevesinde Odamız 2012 yılı faaliyetlerini Yönetim, Denetim ve
Disiplin Kurullarıyla; Etik, Rekabet Kurullarıyla; çalışmalarını sürdürmüş ve 2012 yılı
faaliyetlerini planlamıştır. Bu çalışmalar sırasında TÜRMOB, Diğer YMM Odaları,

bölgemizdeki SMM Odaları, ilimizdeki diğer ihtisas odaları ve diğer sivil toplum örgütleri ile
gerekli temas ve işbirliği içinde olmaya özen gösterilmiştir .

1.4. Kurullarımız:
1.4.1. Yönetim Kurulu:
Başkan
Başkan Yardımcısı
Sekreter Üye
Sayman Üye
Üye

: Fehmi KARAMAN
: Yaşar BASKIN
: Arif Oruç SEZLEV
: Halil CABAR
: Ahmet Sami UYSAL

1.4.2. Denetim Kurulu:
Başkan
Üye
Üye

: Turan ÖZCAN
: Kazım SARITAŞ
: Đbrahim KORKMAZ

1.4.3. Disiplin Kurulu:
Başkan
Üye
Üye
Üye
Üye

: Bilal YÜCEL
: Zafer ÖZTÜRK
: Ali KARAKUŞ
: Münür ŞAHĐN
: Osman DENĐZ

1.4.4. Oda Organizasyon Yapısı:
Yasa ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde seçilmiş organlar yetkilerini kullanmakta ve
görevlerini bir oda personeli desteğiyle yapmaktadır.
1.4.5. Personel Durumu:
Odamızın Çalışanları;
Seval ERKUT
1.4.6. Odamızda Görev Yapmış Kurul Üyeleri:
Yönetim Kurulu Başkanı: Görev Süresi :
Prof. Dr. Akar ÖCAL 02.04.1990 – 10.06.1990 Müteşebbis Kurul Başkanı
Prof. Dr. Fethi HEPER 10.06.1990 – 12.06.1994
Prof. Dr. Đhsan ERKUL 12.06.1994 – 02.06.1996
Prof. Dr. Davut AYDIN 02.06.1996 – 10.06.2000
Prof. Dr. Fethi HEPER 10.06.2000 – 02.06.2002
Yasar BASKIN 02.06.2002 – 01.02.2010
Arif Oruç SEZLEV 01.02.2010 – 23.05.2010
Yılmaz CEZAYERLĐ 24.05.2010 – 01.12.2010
Fehmi KARAMAN 09.12.2010 – 2013

Yönetim Kurulu Üyeleri : Görev Süresi :
Müteşebbis Kurul : 02.04.1990 – 10.06.1990
Prof. Dr. Akar ÖCAL
Prof. Dr. Đhsan ERKUL
Prof. Dr. Sabri BEKTÖRE 02.04.1990 – 10.06.1990
Prof. Dr. Fethi HEPER
Prof. Dr. Fevzi SÜRMELĐ
10.06.1990 – 23.05.1992
Prof. Dr. Fethi HEPER
Turan ÖZCAN
Prof. Dr. Fevzi SÜRMELĐ
Prof. Dr. Ferruh ÇÖMLEKÇĐ
Prof. Dr. Birol TENEKECĐOĞLU
23.05.1992 - 12.06.1994
Prof. Dr. Fethi HEPER
Turan ÖZCAN
Prof. Dr. Tuğrul TÜFEKÇĐOĞLU
Prof. Dr. Ferruh ÇÖMLEKÇĐ
Prof. Dr. Birol TENEKECĐOĞLU
12.06.1994 – 02.06.1996
Prof. Dr. Đhsan ERKUL
Prof. Dr. Davut AYDIN
Prof. Dr. Yılmaz BENLĐGĐRAY
Prof. Dr. Tuğrul TÜFEKÇĐOĞLU
Prof. Dr. Rıfat ÜSTÜN
02.06.1996 – 21.05.1998
Prof. Dr. Davut AYDIN
Prof. Dr. Tuğrul TÜFEKÇĐOĞLU
Turan ÖZCAN
Prof. Dr. Yılmaz BENLĐGĐRAY
Prof. Dr. Birol TENEKECĐOĞLU
21.05.1998 – 10.06.2000
Prof. Dr. Davut AYDIN
Prof. Dr. Yılmaz BENLĐGĐRAY
Turan ÖZCAN
Prof. Dr. Birol TENEKECĐOĞLU
Prof. Dr. Necdet TĐMUR
10.06.2000 – 02.06.2002
Prof. Dr. Fethi HEPER
Turan ÖZCAN
Fehmi KARAMAN
Arif Oruç SEZLEV
Mustafa EROL
02.06.2002 – 06.06.2004
Yasar BASKIN
Arif Oruç SEZLEV
Fehmi KARAMAN

Zafer ÖZTÜRK
Yılmaz CEZAYERLĐ
06.06.2004 – 04.06.2006
Yasar BASKIN
Arif Oruç SEZLEV
Fehmi KARAMAN
Zafer ÖZTÜRK
Yılmaz CEZAYERLĐ
04.06.2006 – 15.06.2008
Yasar BASKIN
Arif Oruç SEZLEV
Fehmi KARAMAN
Halil CABAR
Yılmaz CEZAYERLĐ
15.06.2008 – 23.05.2010
Yasar BASKIN
Arif Oruç SEZLEV
Fehmi KARAMAN
Halil CABAR
Yılmaz CEZAYERLĐ
24.05.2010 – 2013
Yılmaz CEZAYERLĐ 24.05.2010 – 01.12.2010
Fehmi KARAMAN
Yaşar BASKIN
Arif Oruç SEZLEV
Halil CABAR
Ahmet Sami UYSAL 09.12.2012 – 2013
Disiplin Kurulu : Görev Süresi :
10.06.1990 – 23.05.1992
Prof. Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞEN
Selami VARDAR
Muharrem ŞAHĐN
23.05.1992 – 12.06.1994
Prof. Dr. Ömer Zühtü ALTAN
Selami VARDAR
Muharrem ŞAHĐN
12.06.1994 – 02.06.1996
Prof. Dr. Ercan GÜVEN
Prof. Dr. Özcan UÇKAN
Prof. Dr. Aykut HEREKMAN
02.06.1996 – 21.05.1998
Prof. Dr. Ercan GÜVEN
Prof. Dr. Semih BÜKER
Prof. Dr. Doğan BAYAR

21.05.1998 – 10.06.2000
Prof. Dr. Doğan BAYAR
Prof. Dr. San ÖZ-ALP
Prof. Dr. Semih BÜKER
10.06.2000 – 02.06.2002
Selami VARDAR
Yasar BASKIN
Yılmaz CEZAYERLĐ
Muharrem ŞAHĐN
Ziyaeddin BĐLDĐRĐCĐ
02.06.2002 – 06.06.2004
Turan ÖZCAN
Mustafa EROL
Muharrem ŞAHĐN
Mehmet HOCAOĞLU
Ali KARAKUS
06.06.2004 – 04.06.2006
Prof. Dr. Akar ÖZCAL
Turan ÖZCAN
Mustafa EROL
Ali KARAKUŞ
Bilal YÜCEL

04.06.2006 – 15.06.2008
Zafer ÖZTÜRK
Mustafa EROL
Münür ŞAHĐN
Ali KARAKUŞ
Bilal YÜCEL
15.06.2008 – 23.05.2010
Zafer ÖZTÜRK
Osman DENĐZ
Münür ŞAHĐN
Ali KARAKUŞ
Bilal YÜCEL
24.05.2010 – 2013
Bilal YÜCEL
Zafer ÖZTÜRK
Ali KARAKUŞ
Münür ŞAHĐN
Osman DENĐZ
Denetim Kurulu Üyeleri : Görev Süresi :

10.06.1990 – 23.05.1992
Prof. Dr. Yılmaz BENLĐGĐRAY
Prof. Dr. Doğan BAYAR
Prof. Dr. Đnan ÖZ-ALP
23.05.1992 – 12.06.1994
Prof. Dr. Đnan ÖZ-ALP
Prof. Dr. Yılmaz BENLĐGĐRAY
Prof. Dr. Rıfat ÜSTÜN
12.06.1994 – 02.06.1996
Prof. Dr. Doğan BAYAR
Prof. Dr. Ömer Zühtü ALTAN
Prof. Dr. Fethi HEPER
02.06.1996 – 21.05.1998
Prof. Dr. Ferruh ÇÖMLEKÇĐ
Prof. Dr. Rıfat ÜSTÜN
Selami VARDAR
21.05.1998 – 10.06.2000
Prof. Dr. Ferruh ÇÖMLEKÇĐ
Prof. Dr. Rıfat ÜSTÜN
Selami VARDAR

10.06.2000 – 02.06.2002
Prof. Dr. Sabri BEKTÖRE
Prof. Dr. Ferruh ÇÖMLEKÇĐ
Prof. Dr. Ali KARTAL
02.06.2002 – 06.06.2004
Prof. Dr. Sabri BEKTÖRE
Prof. Dr. Yılmaz BENLĐGĐRAY
Prof. Dr. Ali KARTAL
06.06.2004 – 04.06.2006
Prof. Dr. Yılmaz BENLĐGĐRAY
Prof. Dr. Ali KARTAL
Ahmet Sami UYSAL
04.06.2006 – 15.06.2008
Prof. Dr. Tuğrul TÜFEKÇĐOĞLU
Đbrahim KORKMAZ
Osman DENĐZ
15.06.2008 – 23.05.2010
Prof. Dr. Tuğrul TÜFEKÇĐOĞLU
Đbrahim KORKMAZ
Turan ÖZCAN
24.05.2010 – 2013
Turan ÖZCAN
Kazım SARITAŞ

Đbrahim KORMAZ

2-3 DÜNYA’DA VE TÜRKĐYE’DE 2012 YILI SONU EKONOMĐK
GÖRÜNÜM
Genel
2011 yılı sonlarında küresel ekonomide gözlemlenmekte olan kırılganlıkların, Euro
bölgesindeki krizin daha da derinleşmesi ve piyasa ekonomilerinin birçoğunda beklentilerin
üzerinde derinlikte karşı karşıya kalınan yavaşlamanın etkisiyle derinleşmesi 2012 yılında
küresel büyümenin önceki yıla göre daha da yavaşlaması sonucunu doğurmuştur. Bu olumsuz
gelişmelerin arkasında, Euro bölgesindeki krizin küresel ekonomi ve güven duygusu üzerindeki
yansımaları ile 2008 yılı finansal krizi ertesinde yaygın biçimde başvurulan deleveraging –
kredi/öz sermaye oranının düşürülmesi – girişimlerinin beklenenden daha uzun süre devam
etmesi önde gelen unsurlar olarak yer almıştır. Bunlara ek olarak daha önceleri uygulamaya
konulmuş olan sıkılaştırıcı politikaların etkilerinin beklenenden daha derin biçimde
hissedilmesi ve sadece uygulamaya konulacak olan mali politika değil aynı zamanda bazı
OECD üyesi olmayan ülkelerin ekonomik büyüme hızlarındaki yavaşlamanın gelecekte
göstereceği seyir üzerindeki belirsizlik de başta gelen diğer faktörler olarak not edilmelidir.
Küresel ekonomide halen gözlemlenmekte olan bu olumsuz gelişmede rol oynayan başlıca
unsurlar şu şekilde özetlenebilir;

Başta OECD üyesi ülkelerde olmak üzere iş aleminin ve tüketici kesimin güven
duygusu zayıftır, Bu durum dayanıklı tüketim ve sermaye malları için talebi ve dolayısıyla
ekonomik faaliyet hacmini düşürmektedir. Euro bölgesinde mali yapıyı güçlendirmek için
uygulamaya konulan sıkılaştırıcı önlemler ve piyasa ekonomilerinde daha önce başvurulmuş
olan parasal sıkılaştırma politikaları da ekonomik faaliyet hacmini baskılayan diğer faktörler
olmuştur. Küresel efektif talepteki durgunluk ticaret hacmi üzerinde ciddi olumsuz etkide
bulunmuştur. Bu durum gıda dışı emtia fiyatlarını gevşetici etkide ulunurken petrol fiyatları
daha oynak bir görünüm kazanmıştır. Hane halklarının bilanço düzeltme – toplam
borçluluk/gelir ve servet düzeyi oranının iyileştirilmesi – çabaları özel tüketim ve yatırım
harcamalarını daraltıcı etkide bulunmaktadır.
Dünya genelinde küresel krizin etkileri halen belirgin biçimde sürmektedir. Gelişmiş
ülkelerde ekonomik faaliyet hacmi, büyüme ve işsizlik oranları kriz öncesinde gözlemlenen
değerlerinin altında seyretmektedir. Uluslar arası mal ve hizmet ticareti ile finansal piyasaların
ulaştığı derinlik ve hacmin, başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere gelişmiş ekonomilerde
yaşanan ciddi ekonomik sorunların ilişkide bulundukları ülkelerde ekonomik büyüme ve
istikrar alanındaki riskleri artırdığı gözlemlenmektedir. 2012 yılı bahar aylarından buyana
geçen sürede küresel ekonomiye ilişkin aşağı yönlü riskler daha da ağırlaşmış bulunmaktadır.
Ekonomik faaliyet hacmine ve işsizlik düzeylerine ilişkin göstergeler, 2012 yılının ilk yarısı
için daha da durgunlaşmış bir ekonomik görünüme ve üçüncü çeyrek dönem için de henüz
durumda kayda değer bir iyileşme olmadığı hususlarına işaret etmektedir. Euro bölgesi,
ekonomik faaliyet hacminde, kamu borçlanması faiz farklarında yaşanan keskin yükselişle
açıkça kendini belli eden bir finansal krizin yol açtığı ve derinleştirdiği bir yavaşlama ve
daralma yaşamaktadır. A.B.D. ve Đngiltere’de daha dikkati çekecek biçimde olmak üzere diğer
ekonomilerde de gelişmeler beklentilerin altında kalmış ve umut kırıcı olmuştur. Gelişmiş
ekonomilerde yaşanan bu olumsuz durumun yansımaları ve kendilerine has sorunları yeni
yükselen piyasa ekonomileri ile diğer gelişmekte olan ülkelerde de ekonomik faaliyet hacmini
olumsuz etkilemiştir. Küresel ekonomik faaliyet hacminde yaşanan durgunluk, emtia fiyatları
üzerinde aşağı yönlü baskı yaratmak suretiyle emtia ihracatçısı ülkelerde görünümün
zayıflaması sonucunu doğurmuştur.

Euro bölgesinde yaşanan krizin beklenenin aksine giderek daha da ciddi bir görünüm
kazanmasının yanı sıra, finansal kurumların içinde bulunduğu güç durum ve kredi hacmi
daralmaları ile politik karar verme durumunda olan kurumların gevşek ve gecikmeli önlemlere
yol açan tutumları da küresel ekonomik görünümün zayıflamasında rol oynayan başlıca
faktörler olmuştur. Diğer taraftan yükselen piyasa ekonomileri ile gelişmekte olan ülkelerin
ekonomik büyümelerinde gözlemlenen yavaşlamanın önemli nedenlerinden birisi de, bu
ülkelerin yakın geçmiş dönemde sergilediği sürdürülemez boyuttaki büyüme hızlarının
yarattığı makroekonomik hareket alanı daralmaları ile finansal denge bozulmaları olmuştur.
Buna ek olarak kamu mali yapılarının güçlendirilmesine yönelik olarak uygulamaya konulan
kamu harcama kesintileri, beklentilerin üzerinde bir ‘çarpan etkisi’ yaratarak ulusal hasıla
düzeylerinde daha büyük düşüşlere yol açmışlardır.
Küresel ekonominin 2012 yılı ekonomik görünümü
Dünya ekonomisinde 2012 yılı boyunca bu güne kadar yaşanan gelişmeler aşağıdaki
bölümlerde daha geniş biçimde verilmektedir.

Euro bölgesinde kriz daha da derinleşmiştir.
Hafifletilmesi ve kısa sürede geçiştirilmesi yönünde allınmış olan önlemlere rağmen
kriz daha da derinleşmiş ve sorunların daha da ağırlaşmamasını sağlamak üzere yeni
müdahalelerin yapılması ihtiyacı doğmuştur. Bankalar, sigorta şirketleri ve firmalar nakit
varlıklarını Güneydeki sorunlu ülkelerden Euro bölgesinin merkez ekonomilerine çekmişler
Đspanya kamu borçlanma faiz farkları rekor düzeylere yükselirken Đtalyan borçlanma faiz
hadleri keskin bir tırmanış göstermiştir. Güneydeki ülkelerin gerekli mali ve yapısal
düzenlemeleri yapıp, yapamayacakları konusundaki endişeler ve kurumsal yapının bunları
gerçekleştirip, gerçekleştiremeyeceği konusundaki kaygılar durumu daha da ağırlaştırmıştır. Bu
olumsuz gelişmeler Euro bölgesinin yaşayabilirliği konusunda soru işaretleri doğmasına yol
açmış ve bölge genelinde gerekli politikaların oluşturulması ve uygulamaya konulması
alanında çabaları yoğunlaştırmıştır. Haziran ayı Liderler Zirvesinde ‘Avrupa Đstikrar
Mekanizması’nın (ESM) Đspanya’ya borç vermesi konusundaki yetkisi müzakere edilmiş,
Đspanya sorunların giderek daha da ağırlaşması üzerine bankacılık kesimine 100 milyar
Euro’luk bir finansman sağlama konusunda diğer ilgili üye ülkelerle anlaşmaya varmıştır.
Liderler bir bankalar birliği kurulması yolunda çalışma başlatmışlar, Avrupa Komisyonu bir
ortak nezaret, denetleme mekanizması kurulması yönünde teklifte bulunmuştur. Kurulduğunda
bu mekanizmanın, ESM’nin bankalardan doğrudan hisse senedi alabilmesi yolunu açabileceği
üzerinde anlaşmaya varmışlardır. Buna ek olarak Avrupa Merkez Bankası (ECB) Eylül ayı
başlarında ESM ile birlikte gerekli makroekonomik düzenlemeler yapılması ve ön uyarı sistemi
kurulması koşuluna bağlı olarak ‘Doğrudan Parasal Đşlemler’de bulunma konusunu mütalaa
edeceğini duyurmuştur. Bu işlemler kısa vadeli kamu kağıtları alımını içerecektir.
Krizin hafifletilmesi için alınan bu önlemler piyasalarda bir ferahlama yaratmışsa da bu
durum kısa sürmüş ve çevre ülkelerindeki –güney kuşağındaki- zayıflığın Almanya dahil
bölgenin diğer ülkelerine yayılmakta olduğu şeklindeki kaygılar derinleşmiştir.
OECD -Ekonomik Đşbirliği ve Kalkınma Örgütü – 27 Kasım 2012 tarihinde yayınlamış
olduğu Ekonomik görünüm raporunda bu yıl 0.4 oranında küçülmesi tahmininde bulunduğu
Euro bölgesinin 2013 yıllında da resesyon yaşayacağı öngörüsünde bulunmakta ve gerekli
politika kararlarının alınmaması durumunda ‘parasal birlik’in çözülebileceği uyarısında
bulunmaktadır. OECD bölgede ek parasal genişletici önlemlerin alınması tavsiyesinde

bulunurken, Avrupa Merkez Bankasınca faiz oranlarının 25 baz puan düşürülmesi -FED’i izler
biçimde – önerisini dile getirmektedir.
A.B.D.’nde GSYH büyümesi ve istihdam durumu yeniden güç kaybetmiştir
2012 yılı başlarında beklentilerin üzerinde bir hızla büyüme sergileyen Amerikan
ekonomisi daha sonraları zayıflamaya yüz tutmuştur. Yılın ikinci çeyrek döneminde büyüme
hızı yıllık bazda yüzde 1.7’ye gerilemiş bunun yanı sıra istihdam ve tüketim hacimlerinde
gözlemlenen gelişmeler fazla güçlü olmamıştır. Ekonominin sergilediği güçsüz görünüm
Amerikan Merkez Bankası’nı (FED) üçüncü ‘yüksek hacimli genişleme ‘ (QE 3) programını
uygulamaya koymaya yöneltmiştir. Seçimler öncesi halledilemeyen ‘mali uçurum’ ekonomi
üzerinde halen kaygı verici bir unsur olma niteliğini korumaktadır. Olumlu gelişmeler olarak
konut sektörünün fazla güçlü olmasa da istikrar kazanması ve Euro bölgesi bankalarından
kaynaklanan kredi arzı kısıtlarına rağmen hane halklarına ilişkin kredi hacminde gözlemlenen
büyümenin devam ediyor olması dikkat çekmektedir.

Yükselen piyasa ekonomilerinde iç talep genişlemesi güç kaybetmeye devam etmiştir
Enflasyon riskine karşı arz –kapasite - kısıtları nedeniyle uygulamaya konulan
sıkılaştırıcı politikalar, bankacılık sektöründe geri dönmeyen kredilerden dolayı oluşabilecek
risklerin doğurduğu kaygılar, gelişmiş ülkeler kaynaklı dış talepteki daralma ve ekonomilerin
kendilerine has sorunları, yeni yükselen piyasa ekonomilerinde ve gelişmekte olan
ekonomilerde büyüme hızının 2009 yılı sonlarındaki yüzde 9 oranından son zamanlarda yüzde
5 ¼’de gerilemesi sonucunu doğurmuştur. Đmalat sanayi faaliyet hacmine ilişkin göstergeler
zayıflama sergilemektedir. Bu gruptaki ülkelerin 2012 yılına ilişkin büyüme hızlarında yapılan
aşağı yönlü düzeltmelerin yarısından fazlasının bu ülkelerin kendi iç gelişmeleri ile ilgili
olduğu görüşü hakimdir.
- Konut sektöründe oluşan balondan dolayı kredi hacminde başvurulan sıkılaştırma, kamu
yatırım harcamalarının sürdürülebilir bir düzeye geri çekilmesi ve daha zayıf dış talep
nedeniyle Çin’in büyüme hızında keskin bir düşüş gerçekleşmesi sonucu gelişmekte olan Asya
ekonomilerinde büyüme hızı ciddi biçimde güç kaybederek 2012 yılı ilk yarısında yüzde
7.0’nin altına gerilemiştir.
- Özellikle Brezilya kaynaklı olmak üzere Latin Amerika’da da ekonomik büyüme hızı
gerilemiş ve 2012 yılı ilk yarısı itibariyle yaklaşık yüzde 3.0 düzeyine düşmüştür. Bu durum
enflasyon riskine karşı yakın geçmiş dönemde alına sıkılaştırıcı önlemlerin, bazı sektörlerde
başvurulan kredi hacmi daraltıcı uygulamaların ve küresel ekonomideki olumsuz gelişmelerin
etkilerini yansıtmaktadır.
- Avrupa’nı yükselen piyasa ekonomilerinin, yaşadıkları kredi hacmi yetersizliği krizinin
ardından gerçekleştirdikleri güçlü büyüme Euro bölgesine yönelik ihracat hacimlerinde
meydana gelen keskin daralmadan şiddetli biçimde etkilenmiş ve neredeyse durma noktasına
gelmiştir. Türkiye’de ise büyümede gözlenen yavaşlama süreci, alınan sıkılaştırıcı politikaların
ve güven duygusundaki zayıflamanın ortaya çıkardığı iç talep daralmasından kaynaklanmıştır.
Mamafih 2008 yılının aksine bölgeye ilişkin genel risk algılaması artık önemli bir risk
oluşturmamaktadır. Rusya’da ise bölge ülkelerinin bazıları üzerinde destekleyici etki yaratmış
olan ekonomik faaliyet hacmi son zamanlarda biraz yavaşlamaya yüz tutmuştur.
Küresel ekonomide geleceğe ilişkin beklentiler yavaş ve durağan bir büyümeye işaret
etmektedir.

Uluslar arası Para Fonu (IMF) tarafından 2012 yılı Ekim ayında yayınlanmış olan
‘Dünya ekonomik Görünümü’ Raporuna göre gelecek döneme bakıldığında önemli bir
iyileşmenin olacağına ilişkin bir belirti görülmemektedir. Euro bölgesinde ve A.B.D.’nde
alınması beklenen politika kararları üzerindeki belirsizliğin azalmasına, para politikası alanında
alınmasına devam edilen genişletici nitelikteki kararlara ve mali koşulların giderek daha
rahatlamasına bağlı olarak küresel ekonomik faaliyet hacminde yeniden ılımlı bir hızlanma
beklenmektedir. Şirketlerin finansal olmayan bilançolarının güçlü konumu, bankaların ve hane
halklarının süregelen borç yükü azaltma çabaları sermaye stokunun yeniden tesisini olanaklı
kılacak, bu gelişme dayanıklı tüketim mallarına olan talebi yükseltecektir. Yükselen piyasa
ekonomileri ile gelişmekte olanlarda ise para ve maliye politikalarının gevşetilmesi büyümeyi
güçlendirici etkide bulunacaktır.

IMF Dünya Ekonomik Görünümü Projeksiyonları (% değişim)
(Ekim 2012)
Dünya hasılası1
Gelişmiş Ekonomiler
A.B.D.
Japonya
Euro
Bölgesi
Almanya
Fransa
Đtalya
Avrupa Birliği
Đngiltere
Diğer Gelişmiş Ekonomiler3
Yeni Sanayileşen Asya Ekonomileri

2010
5.1
3.0
2.4
4.5
2.0
4.0
1.7
1.8
2.1
1.8
5.9
8.5

2011
3.8
1.6
1.8
-0.8
1.4
3.1
1.7
0.4
1.6
0.8
3.2
4.0

2012
3.3
1.3
2.2
2.2
-0.4
0.9
0.1
-2.3
-0.2
-0.4
2.1
2.1

2013
3.6
1.5
2.1
1.2
0.2
0.9
0.4
-0.7
0.5
1.1
3.0
3.6

2013*
3.5
1.4
2.0
1.2
-0.2
0.6
0.3
-1.0
0.2
1.0
2.7
3.2

Yeni Yükselen Piyasa Ekonomileri ve
Gelişmekte Olanlar
Merkezi ve Doğu Avrupa
Bağımsız Devletler Topluluğu
Rusya
Gelişmekte olan Asya Ülkeleri
Çin
Hindistan
Latin Amerika ve Karayipler
Brezilya
Meksika
Orta-Doğu ve Kuzey Afrika
Dünya hasılası2 (% değişim)
Dünya Ticaret Hacmi (Mal ve Hizmetler)
Emtia Fiyatları ($)

7.4
4.6
4.8
4.3
9.5
10.4
10.1
6.2
7.5
5.6
5.0
4.1
12.6

6.2
5.3
4.9
4.3
7.8
9.2
6.8
4.5
2.7
3.9
3.3
2.8
5.8

5.3
2.0
4.0
3.6
6.7
7.8
4.9
3.2
1.5
3.8
5.3
2.6
3.2

5.6
2.6
4.1
3.7
7.2
8.2
6.0
3.9
4.0
3.5
3.6
2.9
4.5

5.5
2.4
3.8
3.7
7.1
8.2
5.9
3.6
3.5
3.5
3.4
2.7
3.8

Petrol (değişik cins ortalaması)

27.9

31.6

2.1

-1.0

-5.1

Yakıt dışı (ihracat ağırlıklı ortalama)
Tüketici Fiyatları

26.3

17.8

-9.5

-2.9

-3.0

2.7
7.2
0.5

1.9
6.1
0.7

1.6
5.8
0.6

1.6
6.1
0.5

Gelişmiş Ekonomiler
1.5
Yük. Piyasalar ve Gelişmekte Olanlar
6.1
Libor (%) ($ mevduatı üzerinde)
0.5
*23 Ocak 2013 tarihli IMF WEO Güncelleme Raporu tahminleri

1 Satın alma gücü paritesine göre- 2 Piyasa döviz kurları bazında -3 G 7 ülkeleri ile Euro bölgesi ülkeleri hariç

Gelişmiş ülkelerle piyasa ekonomileri ve gelişmekte olanlar hakkında yukarıda temel
senaryo olarak ortaya konulan gelişmelerden birinin ya da ikisinin de gerçekleşmemesi küresel
ekonomik faaliyet hacminde keskin bir daralmayı beraberinde getirecektir.
Dünya Ekonomik Görünümü Raporunda 2013 yılı için beklenen gelişmeler aşağıda ana
çizgileriyle verilmektedir.

Kamu mali yapısının güçlendirilmesi alanındaki çalışmalar bazı ülkelerde ikinci plana
atılırken diğer bazılarında sürdürülecektir. Gelişmiş ülkelerde yapısal bütçe dengesine göre
2011 ve 2012 yıllarında GSYH’nın yüzde ¾’ü oranında gerçekleştirilmiş olan sıkılaştırmanın
2013 yılında yüzde 1.0 oranına yükselmesi beklenmektedir. Euro bölgesinde gerekli
sıkılaştırmanın zaten büyük bir bölümü gerçekleştirilmiş olduğu cihetle bu süreç daha zayıf bir
biçimde sürdürülecektir. A.B.D.’nde vergi indirimlerinin sona erecek olması, otomatik harcama
kısıntılarının devreye girmesi ve mali uçurum nedeniyle 2013 yılı bütçesi belirsizlik arz
etmektedir. Piyasa ekonomilerinde ve gelişmekte olanlarda 2012 ve 2013 yılları için mali
politikada belirgin bir değişiklik beklenmemektedir.
Başta A.B.D., Euro bölgesi ve Đngiltere olmak üzere gelişmiş ekonomiler genelinde
para politikalarının gevşetilmesi süreci devam etmektedir. Piyasa ekonomileri ile gelişmekte
olan ülkelerin birçoğunda ekonomik faaliyet hacminde yaşanan durgunluk ve enflasyondaki
gerileme nedeniyle para politikalarının gevşetilmesine yönelik çeşitli önlemler devreye
sokulmuştur.
2012 yılı yazında piyasalarda gözlenen olumlu hareketlenmeye rağmen finansal kesimin
risklere karşı duyarlılığı bahar aylarına göre artmıştır ve küresel finansal sisteme olan güven
duygusu halen istisnai biçimde kırılgan konumda bulunmaktadır. Gelişmiş ekonomilerde kredi
hacmi gelişmeleri durgun bir görünüm arz etmekte olup, Euro bölgesinin güney ülkelerinde
kredi hacmi sert bir daralma ve kredi faiz farkları önemli bir tırmanma göstermiştir. Yükselen
risk algılaması piyasa ekonomilerine yönelik sermaye akımlarını daraltıcı bir etki doğurmuştur.
Önümüzdeki dönemde finansal koşulların kırılgan durumunu muhafaza etmesi beklenmektedir.
Temel makroekonomik göstergeler yakın gelecekte küresel faaliyet hacminde keskin bir
iyileşme olacağı konusunda bir işaret vermemektedir.
Ekonomik faaliyet hacmine ilişkin devrevi –cyclical - göstergeler gelişmiş ülkelerde atıl
kapasiteye işaret ederken piyasa ekonomilerinin bir çoğunda kapasite yetersizlikleri söz konusu
olacaktır. Dünya Ekonomik Görünümü Raporu çalışmalarında elde edilen veriler gelişmiş
ekonomilerde geniş hasıla açıkları bulunduğunu göstermektedir. Hasıla açıkları 2012 yılı için
GSYH’ya oran olarak Euro bölgesi ve Japonya için tahmin edilen yüzde 2 ½ ile A.B.D. için
beklenen yüzde 4.0 arasında değişmektedir. Bu açıklar kamu maliyesi alanındaki sıkışıklık ve
bütçe açığını düşürmeye yönelik politikalar ile tutarlılık sergilemektedir. Buna karşılık krizden
fazlaca etkilenmemiş olan çoğu yükselen piyasa ekonomisi ile gelişmekte olanlarda kapasite
kullanımı kriz öncesi döneme göre daha yüksek düzeyde seyretmeye devam etmektedir.
Gelişmiş ülkeler, yükselen piyasa ekonomileri ve gelişmekte olan ekonomilerde
gözlenen gelişmeler birbirinden çok farklı olmakla beraber dünyada 2012-2013 yıllarında
işsizlik haddinin fazla değişmeyerek yüzde 6 ¼ oranında seyretmesi beklenmektedir. Yükselen
piyasa ekonomilerinde ortalama olarak işsizlik haddi 2008 yılı krizi öncesi değerlerinin altına
düşmüşse de gelişmiş ekonomilerde kriz öncesine göre yükselmiş olup, 2012-2013 yıllarında
önemli bir düşme göstermesi beklenmemektedir.
Küresel faaliyet hacmindeki yavaşlama ve gelişmiş ülkelerde gözlenen hacimli atıl
kapasite genelde enflasyon haddinin gerilediği hususuna işaret etmektedir. Düşük emtia
fiyatları gelişmiş ekonomilerde 2011 yılı sonlarında yüzde 3.0 olan enflasyon oranının
Temmuz 2012’de yüzde 1 ½’ye düşmesini sağlamıştır. Çekirdek enflasyon yüzde 1 ½
dolayında sabit bir biçimde seyretmektedir. Yükselen piyasa ekonomileri ile gelişmekte
olanlarda enflasyon haddi ortalama 2 puanlık bir düşüşle yüzde 5 ½’nin hafifçe altına
gerilemiştir. Daha ölçülü olmakla beraber çekirdek enflasyon haddi de gerilemiştir.

Küresel makroekonomik görünüm daha belirsiz hale gelmiş ve küresel ekonomide ciddi
boyutlu bir yavaşlama yaşanması riski alarm verici bir boyuta yükselmiştir. WEO 2012 ve
2013 yılları için küresel büyüme oranlarını, Nisan 2012’ye göre biraz aşağı çekerek, yüzde 3.3
ve yüzde 3.6 olarak tahmin etmektedir. Gelişmiş ekonomilerde resesyona ve yükselen piyasa
ekonomileri ile gelişmekte olanlarda ciddi bir yavaşlamaya tekabül edecek şekilde küresel
büyüme hızının 2013 yılında yüzde 2.0’nin altına düşme olasılığı yüzde 17 olarak
belirlenmiştir.
Raporda OECD üyesi ülkeler genelinde 2000-2009 döneminde ortalama yıllık yüzde
1.7 oranında reel anlamda büyüyen GSYH’nın 2010 yılında, gelişmiş ülkeler ortalaması
dikkate alındığında oldukça yüksek bir oranda, yüzde 3.0 oranında büyüdüğü, özellikle Euro
bölgesindeki krizin yansımasıyla 2011 yılından başlayarak keskin bir yavaşlama sürecine
girdiği belirtilmektedir. OECD’ye göre bölge genelinde 2011 yılında 1.8 olarak gerçekleşmesi
beklenen hasıla büyüme oranının, daha da yavaşlayarak 2012 ve 2013 yıllarında yüzde 1.4’e
gerilemesi ve toparlanmanın ancak 2014 yılından itibaren olanaklı hale geleceği öngörüsünde
bulunulmaktadır.

OECD Ekonomik Görünüm Projeksiyonları
(OECD Bölgesi)
Reel GSYH Büyümesi (% değişim)
Hasıla Açığı (Potans. GSYH’nın %’si)
Đşsizlik Haddi (Đşgücünün %’si)
Enflasyon (Tüketici)
Mali Denge (GSYH’nın %’si)
Dünya Reel Ticaret Hacmi (% artış)
Dünya Reel GSYH’sı (% artış)

2000-2009
1.7
0.8
6.5
2.5
-2.8
4.9
3.3

2010
3.0
-2.7
8.3
1.9
-7.7
12.8
4.9

2011
1.8
-2.5
8.0
2.6
-6.5
6.0
3.7

2012
1.4
-2.9
8.0
2.1
-5.5
2.8
2.9

2013
1.4
-33
8.2
1.7
-4.6
4.7
3.4

2014
2.3
-2.9
8.0
1.9
-3.6
6.8
4.2

Kasım ayında yayınlanmış olan OECD Ekonomik Görünüm raporunda bölge genelinde
ekonomik büyümenin 2011 yılında keskin bir yavaşlama süreci içersine girmiş olduğu ve bu
durgunluğun yukarda verilen Tablodan izlenebileceği gibi uzunca bir süre etkisini sürdüreceği
tahmininde bulunulmaktadır.
Dünya ekonomisinde Son gelişmeler ve 2013 Yılı
Amerikan Merkez Bankası (FED) Aralık ayı ortasında üçüncü hacimli parasal gevşetme
politikasını devreye sokmuştur. Yapılan açıklama ile FED ilk kez faiz hadleri ile işsizlik oranı
arasında doğrudan bağ kuracağını ve işsizlik haddi yüzde 6.5’in altına düşünceye kadar,
enflasyon beklentisinin yüzde 2.5’in üzerine çıkmaması koşuluyla, faiz haddini sıfıra yakın
düzeyde sürdüreceğini açıklamıştır –Kasım ayı itibariyle işsizlik oranı yüzde 7.7’dir -. Aynı
politika demeti kapsamında üçüncü hacimli gevşetme paketi ile FED, daha önce taahhüt etmiş
olduğu aylık 45 milyar Dolar tutarındaki konut ipoteğine dayalı (mortgage based) menkul
kıymet alımlarına ek olarak aylık 40 milyar Dolar tutarında hazine menkul kıymeti alacağını
beyan etmiştir. Toplam aylık 85 milyar Dolar tutarındaki bu parasal genişleme işgücü
piyasasında esaslı bir iyileşme sağlanıncaya kadar devam ettirilecektir. Bu yeni parasal önlem
paketi ile hane halkı ve iş aleminin güven duygusunun pekiştirilmesi ve hane halkı
harcamalarının özendirilmesi amaçlanmaktadır. Merkez bankacılığında ilk kez açıkça deklare
edilen bu politika ile faiz hadleri doğrudan ekonominin içinde bulunduğu duruma bağlı
kılınmaktadır.
Aralık ayının son iki gününde varılan siyasi uzlaşma ile “mali uçurum” tehlikesi kısmen
giderilmiş ve kısmen ertelenmiştir. Varılan anlaşma sonuca yapılan yasal düzenleme ile aksi
halde 1 Ocak tarihinde geçerli olacak şekilde devreye girecek ve ekonomi üzerinde ciddi
yavaşlatıcı etkide bulunacak olan vergi artırımları, nüfusun çok zengin kesimini etkileyen
bölümü haricinde kaldırılmıştır. Yıllık geliri 400 000 Dolara kadar olan kişiler ile 450 000
Dolara kadar olan aileler vergi artışlarının dışında tutulmuştur. Bu şekilde GSYH üzerinde

yüzde 5 oranında daraltıcı etkide bulunacağı tahmin edilen “mali uçurum”un olumsuz etkisi
yaklaşık yüzde 1’e düşürülmüştür. Ancak devreye girecek olan otomatik harcama kesintileri
ancak iki ay süreyle ertelenmiş olup, yeniden üzerinde anlaşmaya varılması ve ‘borçlanma
tavanı’nın yükseltilmesi gerekecektir. Diğer taraftan sürdürülemez boyuttaki emekli maaşları
ve sağlık sigortası harcamaları, 1 trilyon Dolara ulaşan vergi indirim ve istisnalarını içeren
‘vergi sistemi’ ile büyük boyuttaki yapısal bütçe açığının daraltılması sorunlarının çözüme
kavuşturulması başta gelen sorunlar olarak gündemde yerlerini muhafaza etmektedirler.
Euro Bölgesinde güney kuşağındaki üye ülkelerde yüksek kamu borçluluk oranları ve
kamu kağıtlarını tutan bankacılık kesiminin bozulan bilançoları nedeniyle yaşanan ve 2012 yılı
ortalarında ‘para birliği’nin sürdürülebilirliği konusunda kaygı duyulmasına yol açacak boyuta
ulaşan finansal krizin atlatılması alanında bu yılın başlarında olumlu gelişmeler olduğu
gözlemlenmiştir. 10 Ocak 2013 tarihinde 10 yıl vadeli Đspanyol kamu bonolarının faiz hadleri
son bir yıllık dönemde ilk kez yüzde 5’in altına düşmüştür. Bu faiz haddi geçen Temmuz
ayında krizin zirve yaptığı dönemde Đspanya hükümetinin borçlanabildiği faiz haddinin 2.5
puan altında bulunmaktadır. Đtalya’da da benzer bir olumlu gelişme gözlemlenmektedir. Đtalyan
10 yıllık kamu borç kağıtları faiz haddi yüzde 4’e gerilemiş olup, bu rakam yine krizin tavan
yaptığı dönemde kamu borçlanma maliyetinin yükseldiği üst haddin yaklaşık 2.5 puan
altındadır. Kamu borçlanma faizlerindeki gerileme borç stokunun sürdürülebilirliğini ve
ekonomik büyümeyi olumlu biçimde etkileyecektir. Diğer taraftan finansal piyasalarda
gözlemlenen bu iyileşme bankacılık kesimini de olumlu etkilemiş ve bankaların AMB
kaynaklarına olan bağımlılığını bir ölçüde azaltmıştır. Euro Bölgesi ile 27 üyeli Birlik’te kamu
borcunun GSYH’ya olan oranı sırasıyla yüzde 90.0 ve yüzde 85.1 oranında istikrar
kazanmıştır. Ancak Euro Bölgesi ile Birliğin tümü genelinde reel sektörde süregelen durgunluk
ve daralma halen etkisini sürdürmektedir. Kasım 2012 ayında gerek Euro bölgesi gerek 27
üyeli AB’nde sınai üretim hacmi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.3 oranında daha
düşük gerçekleşmişken, Kasım ayları sonu itibariyle son 12 aylık döneme ilişkin sınai üretim
hacmi 2012 yılında bir önceki yıla göre Euro bölgesinde yüzde 3.7 ve Birlik genelinde de
yüzde 3.3 oranında daralma göstermiştir. Ekim 2012 ayında önceki yılın aynı ayına göre sınai
üretim düşüşü sırasıyla yüzde 1.9 ve yüzde 0.8 olmuştu.
Uluslar arası Para Fonu IMF 23 Ocak 2013 tarihinde Dünya Ekonomik Görünümü
raporunun güncellemesini yayınlamış ve yukarda verilen ilgili Tablodan görüleceği üzere 2013
yılı büyüme tahminini dünya geneli ve belli başlı ekonomik bölgelerin hemen tümü için 0.1
puan düşürmüştür.
4 YEMĐNLĐ MALĐ MÜŞAVĐRLĐK MESLEĞĐNĐN DURUMU :
Yeminli Mali Müşavirler özellikle kayıt dışı ekonominin kayıt içine alınmasına yönelik
çalışmalarda ve vergi kayıplarının önlenmesine yönelik tedbirlerin uygulanmasında daha
yaygın ve daha etkin yetkilere sahip olmak ve görevler üstlenmek için zaman ve enerjiye
sahiptir. Bunun yanında diğer Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri,
meslek örgütleri ve müteşebbislerin ekonomik konularda, mali konularda, finansal konularda
ihtiyaç duydukları danışma, denetim, analiz, tasdik konularında da Yeminli Mali Müşavirler
verimli katkılar sağlayacak bilgi, birikim, tecrübeye sahip güvenilir kişiler olarak yeterli zaman
ve enerjiye sahiptir. Bugün için Yeminli Mali Müşavirlerden toplumumuzun yeteri kadar
yaygın ve etkin bir şekilde yararlanılabildiğini söylemek mümkün değildir.
Yeminli Mali Müşavirlik mesleğinin daha saygın, daha aranan bir meslek haline
getirilmesinde toplumsal yarar vardır. Bu amaca dönük olarak gerek Yeminli Mali
Müşavirlerin, gerek meslek örgütünün ve gerekse kamu yönetim sorumlularının yeterli bilinç
ve gayret içinde olmaları umulmaktadır.

5 ODAMIZ KAPSAMINDAKĐ ĐLLERE GÖRE YMM DAĞILIMI :
01 Ocak 2013 tarihi itibariyle üye sayımız 54’e ulaşmıştır. 25 üye çalışanlar listesine kayıtlıdır.
Ayrıca 3 yeminli mali müşavirlik şirketi odaya kayıtlıdır. Çalışanlar listesine kayıtlı olmayan
üye sayısı ise 29 kişi’dir.
Üyelerimizin şehirlere göre dağılımı aşağıdaki gibidir.
ŞEHĐR
FAAL ÜYE SAYIMIZ
FAAL OLMAYAN ÜYE SAYIMIZ
ESKĐŞEHĐR
15
21
AFYON
6
3
KÜTAHYA
3
5
BĐLECĐK
1
25
TOPLAM
29
TOPLAM ÜYE SAYIMIZ
54

6.1. Đdari Faaliyetler :
Yönetim Kurulumuz 2012 yılında 16 toplantı yapmıştır.
Bu toplantılarda Odamıza intikal eden tüm konular görüşülmüş ve çözüme ulaştırılmıştır.
Yönetim Kurulunu uğraştıran konuların basında soruşturma dosyaları gelmektedir. Ancak
Odaya intikal eden dosya sayısında geçtiğimiz yıllara göre bir azalma olmuştur.
Diğer taraftan Oda başkanı ve yönetim kurulundan bazı üyeler TÜRMOB bünyesindeki
toplantılara, YMM Oda başkanları toplantılarına katılmıştır.
6.2. TÜRMOB Đle Đlişkiler:
TÜRMOB tarafından düzenlenen Oda Başkanları toplantılarına Oda Başkanımız Fehmi
KARAMAN katılmıştır.
6.3. Hukuk ve Disiplin Đsleri:
Dönem içinde Odaya intikal eden;
Dosya sayısı 5
Geçen yıldan devreden dosya sayısı Yönetim Kurulunca sonuçlandırılan 3
Disiplin Kuruluna sevk edilen 2
Disiplin Kurulunca karara bağlanan Disiplin Kurulunda kovuşturması devam eden 2
+ Disiplin Kurulunda bekleyen (yargıda olan) 1
6.4. Mali BĐLGĐLER:
6.4.1. Bütçe Uygulama Sonuçları:
Genel Kurulumuzca onaylanmış olan bütçeye Yönetim Kurulumuzca uyulmuştur.

6.4.2. Bilanço:
Aktif (Varlıklar)

AKTĐF
ÖNCEKĐ DÖNEM

CARĐ DÖNEM

31.12.2011

31.12.2012

AÇIKLAMA
I-DÖNEN VARLIKLAR

98.455,88

A-Hazır Değerler

123,060,92

1.Kasa

913,29

1.532,98

3.Bankalar

97.542,59

121.527,94
2.250,00

E-Stoklar

2.250,00

9.Ver. Sip. Avansı
Dönen Varlıklar Toplamı

98.455,88

125.310,92

218.507,06

223.433,42

II-DURAN VARLIKLAR
D-MAD.DURAN VAR.
1.Binalar

191.254,37

191.254,37

3.Demirbaşlar

27.252,69

32.179,05

8.Yap. Olan Yatırım
9.Verilen Avanslar

Duran Varlık Toplamı
Aktif (Varlıklar) Toplamı

218.507,06

223.433,42

316.962,94

348.744,34

PASĐF

AÇIKLAMA

ÖNCEKĐ DÖNEM

CARĐ DÖNEM

31.12.2011

31.12.2012

I-KIS.VAD.YAB.KAY.

180.766,87

C-DĐĞER BORÇLAR
1.Ortaklara Borçlar
2.Üst Kurul Payı
6.Diğer Çeşitli Borçlar

182.548,07

4.389,26
26.377,61

32.548,07

150.000,00

150.000,00
583,64

F-Öd.Ver. Ve Diğ.Yüküm.

556,29

1.Öd.Vergi ve fonlar

293,80

244,11

2.Öd.Sos.Güv.Kesin.

289,84

312,18

Kıs.Vad.Yab.Kay.Toplamı

181.350,51

183.104,36

127.532,27

135.612,43

8.080,16

30.027,55

III- ÖZKAYNAKLAR
D-GEÇMĐŞ YIL KARLARI
F-DÖNEM NET KARI

ÖZKAYNAK. TOPLAMI

135.612,43

165.639,98

PASĐF(KAYNAKLAR) TOP.

316.962,94

348.744,34

6.4.3. Gelir Tablosu:

AÇIKLAMA

ÖNCEKĐ DÖNEM

CARĐ DÖNEM

31.12.2011

31.12.2012

A- BRÜT SATIŞLAR

44.445,06

1- Yurtiçi Satışlar

44.455,06

B- SATIŞ ĐNDĐRĐMLERĐ

55.132,25

55.132,25

(-)

1- Satıştan Đadeler (-)

44.445,06

C- NET SATIŞLAR
D- SATIŞLARIN MALĐYETĐ (-)
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)

40.339,03
40.339,03

BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI

33.026,89
33.026,89

4.106,03

22.105,36

3.974,13

7.922,19

E- FAALĐYET GĐDERLERĐ (-)
FAALĐYET KARI VEYA ZARARI
F- DĐĞER FAALĐYETLERDEN OLAĞAN GELĐR VE KARLAR
3- Faiz Gelirleri

3.974,13

7.922,19

G- DĐĞER FAALĐYETLERDEN OLAĞAN GĐDER VE ZARAR
H- FĐNANSMAN GĐDERLERĐ (-)
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR

8.080,16

30.027,55

8.080,16

30.027,55

I- OLAĞANDIŞI GELĐR VE KARLAR
J- OLAĞANDIŞI GĐDER VE ZARARLAR (-)
DÖNEM KARI VEYA ZARARI (NET KAR)

