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T
atil deyince akla; insanın eğleneceği, 
dinleneceği, elini ișten güçten çekmiș, 
hiçbir șey düșünmeden yașayacağı bir 
dönem akla geliyor. Gerçekten, belirli 

bir dönem ișlere ara verme ihtiyacı herkes için 
var olan bir gerçektir.

ADLİ TATİL

Belirli bir meslek camiasına ait olmak kaydı 
ile belirli bir dönemi kapsayan tatil uygulama-
sının en çarpıcı örneği herkesin de bildiği gibi 
“Adli Tatil”dir. Adli Tatil uygulaması ülkemizde 
yıllardır var. Tüm yurttașlar Adli Tatil’i bilir ve 
hukuki ișlemlerinin bu döneme denk gelme-
mesi için gayret gösterir. Tüm hukuk çalıșan-
ları yıllık izinlerini tatil planlarını bu takvime 
göre planlar. Konunun yasal düzenlemesi olan 
Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda (Kanun 
No:6100) “102. Madde; Adli Tatil, her yıl 20 
Temmuz’da bașlar, 31 Ağustos’ta sona erer. 
Yeni adli yıl 1 Eylül’de bașlar” hükmü ile yer 
alır. Hal böyle olunca da neredeyse 40 gün 
tüm hukuk camiası adli tatilin tadını çıkarır.

EȘİ BENZERİ YOK

Bunun dıșında bir de aslında pek kimsenin 
haberi bile olmayan, hissedilmeyen, varlığı 
ile yokluğu bir olan ve aslında dünyada eși 
benzeri olmayan “Mali Tatil” uygulamamız 
var. “Dünyada eși benzeri olmayan” diyorum, 
çünkü gerçekten dünyada tek, bașka bir 
ülkede herhangi bu ve buna benzer bașka bir 
uygulama yok!

Peki, ne zaman hayatımıza girdi bu Mali 
Tatil? Aslına uygulama çok yeni de sayılmaz. 
15.03.20007’de yayımlanan “Mali Tatil İhdas 
Edilmesi Hakkında Kanun” ile yüzünü gösterdi 
ve 30.06.2007’de yayımlanan 1 No’lu “Mali 
tatil Uygulaması Hakkında Genel tebliğ” ile 
uygulama esasları belirlendi.

********

Mali Tatil her yıl 1 Temmuz’da bașlar 20 
Temmuz’da sona erer. ( 20 Temmuz da tatile 
dâhildir) Verilme süresinin son günü mali tatil 
süresine veya mali tatilin son gününü izleyen 
yedinci güne rastlayan vergilere ilișkin beyan-
namelerin verilmesi süresi 27 Temmuz’a uzar.

Örneğin; Haziran dönemine ait Katma Değer 
Vergisi beyanı takip eden ay olan Temmuz 
ayının 24’ünde yapılması gerekirken, yukarıda 
açıkladığım düzenlemeye göre 27 Temmuz’a 

ertelenir.  3 gün tatil yap, yapabilirsen. Yine 
aynı șekilde Haziran dönemine ait Muhtasar 
Vergisi beyanı takip eden ay olan Temmuz ayı-
nın 23’ünde yapılması gerekirken, yine 27 Tem-
muz’a ertelenir.  Burada da 4 gün tatildesin.

Aslında sistem aynı ay içinde bașlayıp aynı 
ay içinde tamamlandığından tatil etkisi “sıfır”a 
yakın. Bir bardak suda fırtınalar kopartmak gibi.

********

Bu tarihler içerisinde mükellef lehine yapılan 
uygulamalar da var, mesela;

-Vergi ile ilgili ișlemler nedeniyle dava açma 
süreleri ișlemez, ancak bahsi geçen süre mali 
tatilin bitimi ile tekrar ișlemeye bașlar.

-Mahkeme kararı haricinde inceleme ama-
cıyla defter ya da belge ibrazı istenemez yahut 
mükellefin ișyerinde inceleme ișlemi yapılamaz.

-Mali tatil süresi içerisinde ceza ihbarname-
leri ile mahsup talepleri dıșında mükelleften 
bilgi isteme talebinde bulunulamaz. Yapılacak 
tebligatlarla ilgili süre mali tatilin bitiminin son 
gününde itibaren ișlemeye bașlar.

NE YAPMALI?

Dünyada bașka bir uygulaması olmayan 
“Mali Tatil” uygulamasının hem mükellefl er 
hem meslek mensupları ve hem de kamu 
çalıșanları adına gerçek bir tatil etkisi yarat-
ması için, Temmuz ayında verilmesi gereken 
beyanname ve bildirimlerin tamamı 1 ay erte-
lenmeli ve Ağustos ayında verilecek beyanlarla 
birleștirilmeli. Dava açma süreleri, yapılacak 
tebligat ve bilgi isteme yazıları ile ilgili süre-
ler 1 Ağustos’tan itibaren bașlamalı. Benzer 
düzenlemeler, gerçekten Temmuz ayını bir tatil 
havasına sokar.

Ancak burada devletin vergi gelirleri açısın-
dan bir problem doğuyor. Çünkü devlet tahsil 
edeceği beyana dayalı vergilerden edeceği 
gelirleri 1 ay ertelemiș oluyor. Temmuz ayının 
27’sine ertelenen vergi beyanlarının son öde-
me tarihi 30 Temmuz. Yani devlet vergi ala-
caklarını aynı ay içerisinde tahsil etmiș oluyor.

********

Aslında yasanın ilk hazırlık așamasında vergi 
beyanlarının ertelenmesi konusu, vergi gelir-
lerinin de ertelenmesi anlamına geleceğinden 
hemen çöpe atıldı.

Ama unutulmamalıdır ki, yıllık bütçe ha-
zırlanırken bu husus göz önüne alınabilir ve 
Temmuz ayı vergi gelirleri Ağustos ayına tahsil 
edilecekmiș gibi bir planlama yapılabilir. Mali-
ye Bakanlığı, Temmuz ayındaki beyana dayalı 
vergileri 1 ay erteleyip, Ağustos ayı ile birleș-
tirirse vergi gelirlerini 1 ay erteler ama hem 
meslek mensupları hem mükellefl er hem de 
vergi tarafındaki kamu çalıșanları için Temmuz 
ayını gerçek bir tatil havasına sokar.

E ne diyelim? “Ağanın eli tutulmaz” belki 
olur…

VERGİDE ALGI   EGE’NİN İHRACATINDA

Kan kaybı sürüyorKan kaybı sürüyor
Türkiye’de ihracatın başlangıç noktası olan Ege Bölgesi, 2015 yılının Ocak - Haziran 
döneminde 7 milyar 925 milyon 409 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. Ege Bölgesi, 2014 yılının 
ilk yarısında ise 9 milyar 480 milyon 38 bin dolar ihracata imza atmıştı. Bölgedeki 8 ilin 
ihracatı düşüş gösterirken, Muğla ihracatını yüzde 9 arttırarak Ege Bölgesi’nin gururu oldu.

E ge İhracatçı Birlikle-
ri’nden yapılan yazılı 
açıklamaya göre, 

Türkiye’de ihracatta ikinci 
büyük bölge konumundaki 
Ege Bölgesi’nin ihracatı 
2015 yılının ilk yarısında, ge-
çen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 17 geriledi ve Ege 
Bölgesi’nin ihracatı 1 milyar 
555 milyon dolar azaldı. 
Azalışta Avro/Dolar paritesi 
en büyük etken olurken, 
Türkiye’nin ihraç pazarların-
daki ekonomik durgunluk ve 
siyasi gerilimler de ihracatın 
düşüşünü tetikledi.

İZMİR LİDER

Ege Bölgesi’nin ihracatına 
iller bazında bakıldığında 
İzmir, 3 milyar 943 milyon 
294 bin dolarlık ihracat 
rakamıyla ilk sıradaki yerini 
2015 yılının ilk yarısında da 
sürdürdü. İzmir, Ege Bölgesi 
ihracatının yarısını tek başına 
yaptı. İzmir, 2014 yılının 
ilk yarısında 4 milyar 698 
milyon 886 bin dolar ihracat 
gerçekleştirmişti. İzmir’in 
ihracatı yüzde 16 oranında 

düşüş gösterdi. İzmir, Tür-
kiye genelinde ise en fazla 
ihracat yapan 4. il oldu. 

ELEKTRONİKTE MANİSA

Manisa, 2015 yılının 
Ocak – Haziran döneminde, 
1 milyar 697 milyon 612 bin 
dolarlık ihracat rakamıyla, 
Ege Bölgesi’nde en fazla 
ihracat yapan ikinci il olma 
konumunu sürdürürken, 
Türkiye sıralamasında 7. 
sırada yer buldu. Geçen yılın 

ilk yarısındaki rakamlara 
bakıldığında, Manisa’nın 
ihracatındaki kaybı yüzde 
16. Manisa’dan yapılan 
ihracatta 935 milyon dolarla 
elektrik-elektronik sektörü 
açık ara ilk sırada yer alırken, 
otomotiv endüstrisi ikinci, 
174 milyon dolarlık ihracat 
tutarıyla iklimlendirme ise 
üçüncü sırada yer aldı. 

MUĞLA YÜKSELİŞTE

2015 yılının ilk yarısında 

Ege Bölgesi’nde ihracatını 
arttıran tek il Muğla oldu. 
2014 yılının ilk yarısında 149 
milyon 984 bin dolar ihracat 
yapan Muğla, 2015 yılının 
aynı döneminde yüzde 9’luk 
ihracat artış başarısı yakaladı 
ve ihracatını 162 milyon 210 
bin dolara yükseltti. Muğ-
la’nın ihracatında 106 milyon 
661 bin dolarlık tutarla su 
ürünleri ve hayvansal ma-
muller sektörü önde.

UŞAK DİP YAPTI

Ege Bölgesi’nde ihracatı 
yüzdesel olarak en çok düşen 
il Uşak oldu. 2014 yılının ilk 
yarısında 143 milyon 458 
bin dolarlık ihracata imza 
atan Uşak, 2015 yılının aynı 
döneminde 99 milyon 780 
bin dolarda kaldı. Uşak’ın ih-
racatındaki düşüş yüzde 30’u 
aştı. Kütahya ise, 90 milyon 
357 bin dolarlık ihracat 
rakamıyla Ege Bölgesi illeri 
arasında son sırada yer aldı. 
İhracatı yüzde 8 gerileyen 
Kütahya’da en fazla ihracat 
yapan sektör 59 milyon 640 
bin dolar ile çimento, cam, 
seramik ve toprak ürünleri 
sektörü oldu. 

DENİZLİ DÜŞÜŞTE
Denizli, 2015 yılının ilk yarısında Türkiye genelinde 

en fazla ihracat yapan iller listesinde 8. sırada yer aldı. 
Ege Bölgesi’nde üçüncü olan Denizli, geçen yıla oranla 
yüzde 33’lük bir düşüşle 1 milyar 273 milyon 638 bin 
dolar ihracat gerçekleştirdi. Denizli’de yine hazır giyim 
ve konfeksiyon sektörü, 439 milyon dolarlık ihracatla en 
fazla ihracat yapan sektör oldu. Hazır giyim sektörünü 
198 milyon dolarlık ihracat rakamıyla 
elektrik-elektronik sektörü takip etti. 

ARABİSTAN’A 
Yeni 
sefer
Türk Hava 
Yolları’nın 
Sabiha 
Gökçen 
Havalimanı-
Dammam 
(Suudi 
Arabistan) 
seferleri 
başladı.

THY Basın 
Müşavirliği’n-
den yapılan 
açıklamaya göre 
THY, İstanbul 
Sabiha Gökçen 
Havalimanı’ndan 
gerçekleştiği yurt 
dışı uçuşlarını 
arttırmaya devam 
ediyor. Sabiha 
Gökçen Havali-
manı’ndan Ams-
terdam, Bakü, 
Berlin, Brüksel, 
Düsseldorf, Ercan, 
Frankfurt, Kiev, 
Kuveyt, Londra, 
Milan, Münih, Pa-
ris, Tifl is, Tahran, 
Tel Aviv, Viyana, 
Roma, Stuttgart, 
Köln ve Barse-
lona’dan sonra 
Suudi Arabis-
tan’ın Dammam 
şehrine de uçuş 
başlatan THY, 
bu havalimanın-
dan sefer yaptığı 
nokta sayısını 
22’ye yükseltti. 
Başlayan Sabiha 
Gökçen-Dammam 
uçuşları her gün 
karşılıklı icra 
edilecek.

THY, YURT DIŞI UÇUŞLARINI ARTTIRMAYA DEVAM EDİYOR


