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GEÇTİĞİMİZ AY TÜRKİYE

B aşbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası yeni Kabine’yi 

açıkladı. Beş yeni isim Bakanlar Kurulu’na girerken, altı bakanın 
görevi değişti. Yeni Bakanlar Kurulu şöyle şekillendi:

Başbakan Yardımcısı: Bekir Bozdağ, Başbakan Yardımcısı: Meh-
met Şimşek, Başbakan Yardımcısı: Fikri Işık, Başbakan Yardımcısı: 
Recep Akdağ, Başbakan Yardımcısı: Hakan Çavuşoğlu, Adalet Ba-
kanı: Abdülhamit Gül, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı: Fatma Betül 
Sayan Kaya, Avrupa Birliği Bakanı: Ömer Çelik, Bilim Sanayi ve Tek-
noloji Bakanı: Faruk Özlü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Jülide 
Sarıeroğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı: Mehmet Özhaseki,  Dışişleri 
Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı: Nihat Zeybekci, Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı: 
Osman Aşkın Bak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı: Ahmet Eşref 
Fakıbaba, Gümrük ve Ticaret Bakanı: Bülent Tüfenkci, İçişleri Bakanı: 
Süleyman Soylu, Kalkınma Bakanı: Lüffi Elvan, Kültür ve Turizm Ba-

kanı: Numan Kurtulmuş, Maliye Bakanı: Naci Ağbal, Milli Eğitim Ba-
kanı: İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı: Nurettin Canikli, Orman 
ve Su İşleri Bakanı: Veysel Eroğlu, Sağlık Bakanı: Ahmet Demircan ve 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı: Ahmet Arslan.

T ürk Patent ve Marka Kurumu 
(TürkPatent) bu yıl uygulayaca-

ğı ücret tarifesinde değişikliğe gitti. 
Buna göre, Patent İşbirliği Antlaşması 
(PCT) kapsamında Uluslararası Araş-
tırma ve Ön İnceleme Otoritesi olarak 
yürüttüğü işlemlere ilişkin TürkPa-
tent’e ödenmesi gereken ücretler, 
Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı tara-
fından ilan edilen ve ödemenin ya-
pıldığı tarihte geçerli olan PCT Ücret 
Tablosu'nda belirlenen bedeller ola-
cak. Kurum tarafından bu kapsamda 
verilen hizmetlere ilişkin ücretlere 
KDV de dahil edildi.

Patent ücretleri 
değişti

Yeni Kabine belli oldu

Sanayi üretimi yüzde 1.1 azaldı

D ünyada olduğu gibi Türkiye’de de sosyal gü-
venlik sisteminin tamamlayıcısı olarak uygu-

lanan Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) otomatik 
dahil olan 2.5 milyondan fazla katılımcı altı ayda 600 milyon 136 bin 238 lira biriktirdi. 
Yılbaşından bu yana BES’e en yüksek katılım Nisan ayında 1 milyon 300 bini aşkın 
memurun sisteme katılmasıyla gerçekleşmişti.

Otomatik BES’teki birikim 
600 milyon lirayı aştı

T ürkiye İstatistik Kuru-
mu’nun (TÜİK) 2017 

Mayıs ayı Sanayi Üretim 
Endeksi verilerine göre 
Mayıs ayında sanayi üre-
timi bir önceki aya göre 
yüzde 1.5 azaldı .  Mev-
sim ve takvim etkisinden 
arındırılmış sanayinin alt 
sektörleri (2010=100 te-
mel yıllı) incelendiğinde, 
2017 yılı Mayıs ayında ma-
dencilik ve taş ocakçılığı 
sektörü endeksi bir önceki 
aya göre yüzde 0.5 ve ima-
lat sanayi sektörü endeksi 

yüzde 2 azalırken; elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü 
endeksi yüzde 1.7 arttı. 2017 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre en fazla azalış yüzde 
9.4 ile sermaye malında gerçekleşti.
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T ürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
(TCMB) verilerine göre cari işlem-

ler açığı, Mayıs’ta bir önceki yılın aynı 
ayına göre 2 milyar 129 milyon dolar 
artarak, 5 milyar 242 milyon dolar ola-
rak gerçekleşti. Ocak-Mayıs döneminde 
16 milyar 85 milyon dolar olarak ger-
çekleşen cari açık, 12 aylık dönemde 
35 milyar 340 milyon dolar oldu. Mer-
kez Bankası’ndan yapılan açıklamada, 
“Hizmetler dengesi altında seyahat ka-
leminden kaynaklanan net gelirler, bir 
önceki yılın aynı ayına göre 181 milyon 
doları tutarında artarak 1 milyar 213 
milyon dolarına yükselmiştir” denildi.

Cari açık 
tahminleri aştı

TÜİK verilerine göre Mayıs ayında 
bir önceki aya göre yüzde 2.3 

ve bir önceki yılın aynı ayına göre 
yüzde 10.8 artışla 1.6 milyar adet 
tavuk yumurtası üretildi. Söz konusu 
ayda kesilen tavuk sayısı 111 milyon, 
kesilen hindi sayısı ise 405 bin adet 
oldu. Kesilen tavuk sayısında değişim 
bir önceki aya göre yüzde 12.7 ve bir 
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.7 
artış şeklinde oldu. Tavuk eti üretimi 
Mayısta bir önceki aya göre yüzde 
11.3, bir önceki yılın aynı ayına göre 
yüzde 11 büyüdü. 

Tavuk eti üretimi 
yüzde 11 arttı

E konomi Bakanlığı’nın, ithalatta 
haksız rekabetin önlenmesine 

ilişkin tebliğleri, Resmi Gazete’de ya-
yımlanarak yürürlüğe girdi. Çin için 
uygulanan dampinge karşı önlemin 
yeterli olmadığı tespit edildi. Alınan 
karara göre, Malezya ve Hindistan 
menşeli ipliklerin Türkiye’ye ithala-
tında şirketlere göre kilogram başına 
0.15 ve 0.17 dolar, Çin menşeli iplik 
ithalatında da şirketlere göre 0.25 ile 
0.30 dolar tutarlarda dampinge karşı 
kesin önlem uygulanacak.

Çin'e karşı 
damping
önlemleri 
sürecek

E konomi Bakanlığı tarafından 
açıklanan İhracat Beklenti En-

deksi, 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe 
göre 1.5 puan artış kaydetti. İthalat 
Beklenti Endeksi ise aynı dönem 5, 
puan düşüş gösterdi. "2017 yılının 
3. çeyreğinde, 2017 yılı 2. çeyreğine 
göre, İhracat Beklenti Endeksi’ne da-
hil edilen sorulardan gelecek üç aya 
ilişkin ihracat siparişi beklentisinin 
endeksi azalış yönünde etkilediği, 
gelecek 3 aya ilişkin ihracat beklen-
tisinin, şu anda kayıtlı ihracat sipariş 
düzeyinin ve son 3 aydaki ihracat 
sipariş düzeyinin ise endeksi artış 
yönünde etkilediği gözlenmektedir” 
denildi. 

İhracat 
beklentisinden
olumlu sinyal
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En çok 
harcamayı 
Çinli turistler 
yapıyor

GEÇTİĞİMİZ AY DÜNYA

Ç in'in en büyük turizm firması C-trip 
tarafından yapılan araştırmaya göre, 

Çinli turistler geçen yıl dünya genelinde 
261 milyar dolar harcayarak en fazla har-
cayan turistler sıralamasında birinci oldu. 
Dünya turizm harcamalarının yaklaşık yüz-
de 21’inin Çinliler tarafından yapıldığı vur-
gulanan araştırmanın sonuç raporunda, 
bu ülkeden yurt dışına giden turist sayı-
sının, son 12 yılda her sene yüzde 10’un 
üzerinde arttığına dikkat çekildi.

BM Gıda ve Tarım Örgütü, Gıda Fiyat Endeksi’nin Haziran’da bir önceki aya göre 2.5 
puan artarak 175.2 puana yükseldiğini açıklarken, endeksin yükselişinde tahıl, süt 

ürünleri ve et gruplarındaki fiyat artışının rol oynadığı belirtildi. Açıklamada, FAO’nun, bu 
yıla dair küresel tahıl arzı beklentisini 1.2 milyon ton aşağı çekerek dünya genelinde tahıl 
üretiminin bu yıl 2 milyar 593 milyon ton olmasını beklediği bildirildi. 

H alifax konut fiyatları endeksine göre, 
İngiltere’de konut fiyatları Haziran’da 

yüzde 1 gerileyerek Ocak ayından bu yana 
en sert düşüşünü kaydetti. Beklenti, konut fiyatlarının geçen ay yüzde 0.2 artış kaydetmesi 
yönündeydi. Yıllık bazda ise Haziran ayı itibarıyla konut fiyatları yüzde 2.6 arttı. İngiltere’de 
ortalama konut fiyatı 218 bin sterlin seviyesinde bulunuyor.

A BD Ticaret Bakanlığı’ndan ya-
pılan açıklamaya göre, ticaret 

açığı 46 milyar 510 milyar dolar olarak 
gerçekleşirken, beklentiler açığın 46.2 
milyar dolar olacağı yönündeydi. İh-
racat yüzde 0.4 artışla 192 milyar do-
lar seviyesine gelirken, ithalat da yüz-
de 0.1 düşüşle 238 milyar 540 milyon 
dolar olarak gerçekleşti. ABD’nin mal 
ticaret açığı 67.5 milyar dolar, hizmet 
ticaret fazlası 21 milyar dolar oldu.

ABD’nin ticaret 
açığı beklentilere 
yakın geldi  

Küresel gıda fiyatları 
Haziran’da yükseldi

İngiltere'de konut 
fiyatları geriledi
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“Konutta durum 
sürdürülebilir değil"

GEÇTİĞİMİZ AY DÜNYA

“ECB, politikasını 
dikkatli düzenlemeli”

A lmanya Federal İstatistik Ofisi’nden (Destatis) yapılan açıklamaya göre, Almanya’da 
bu yılın Nisan ayında bin 573 işletme iflas açıkladı. İflaslar, 2016’nın aynı dönemine 

kıyasla yüzde 16.7 geriledi. Avrupa’nın lokomotif ülkesi Almanya’da iflaslardan en çok 270 
iflas davasıyla inşaat sektörü etkilendi. Bunu 259 iflas başvurusuyla motorlu taşıtların bakım 
ve onarımı dahil sanayi ticaret sektörü ve 179 başvuruyla da profesyonel, bilimsel ve teknik 
hizmetler takip etti.

W ashington merkezli düşünce kuruluşu American 
Enterprise Institute’da düzenlenen "Konut Finans-

manı Reformu" temalı konferansta konuşan ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi 
Jerome Powell, ülkedeki konut finansmanı sisteminin vergi mükellefleri için risk teşkil etmeye 
devam ettiğini söyledi. Fed’in Yönetim Kurulu Üyesi Powell, “Konut finansmanındaki mevcut 
durum bugün rahat görünebilir ancak sürdürülebilir değil” dedi.

Almanya’da şirket 
iflasları azaldı

A BD’li yatırım bankalarından JP-
Morgan Chase ve Wells Fargo, 

bu yılın ikinci çeyrek kârlarının arttığını 
bildirdi. JPMorgan Chase’den yapılan 
açıklamada, bu yılın ikinci çeyreğin-
deki net kârın geçen yılın aynı döne-
mine göre yüzde 12.9 artış göstererek 
7 milyar dolar olduğu belirtildi. Wells 
Fargo’dan yapılan açıklamada ise bu 
yılın ikinci çeyreğindeki net kârın ge-
çen yılın aynı dönemine göre yüzde 
4.5 artış göstererek 5.81 milyar dolar 
olduğu belirtildi. Şirket, 2016’nın ikinci 
çeyreğinde 5.56 milyar dolar net kâr 
elde etmişti.

ABD’li bankaların 
ikinci çeyrek 
kârları arttı

A vrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi 
Benoit Coeure, Euro Bölgesi büyümesinin hızlan-

masına rağmen enflasyonun hâlâ düşük olduğunu, bu 
yüzden ECB’nin ani piyasa hareketlerinden kaçınmak için 
politikasını dikkatle ve esnek bir şekilde düzenlemesi ge-
rektiğini söyledi. Coeure, ECB’nin geçen yıl varlık alımlarını 
azalttığında tutumunu belirlemeye başladığını, ancak şu 
andaki düşük enflasyon karşısında, strateji değiştirmeye 
gerek olmadığını söyledi.




