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GEÇTİĞİMİZ AY TÜRKİYE

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın, Kooperatiflerin 
Kuruluş ve Anasözleşme Değişiklik İşlemleri 

ile Kurucu Ortak Sayıları ve Çalışma Bölgelerinin 
Belirlenmesi Hakkında Tebliği, Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kooperatiflerin ku-
ruluş ve ana sözleşme değişikliği izin işlemleri 
Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü tarafından yürü-
tülecek. Asgari kurucu ortak sayısı ve çalışma böl-
gesi belirlenenler dışında kalan kooperatifler en az 
yedi ortak tarafından kurulacak ve ana sözleşmede 
belirlenebilecek bölgede faaliyet gösterecek.

T urizm Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi 
sayısı Mayıs'ta yüzde 27.3, yılın ilk beş ayında yüzde 30.8 artış göster-

di. Türkiye'yi Mayıs ayında 3.68 milyon, ilk beş ay itibarıyla 11.46 milyon 
yabancı ziyaret etti. Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı güvenlik 
endişeleri ve Rusya ile yaşanan krizin etkisiyle 2016 yılında sert bir düşüşle 
25.35 milyon kişiye gerilemiş 2017 yılında ise 32.4 milyona yükselerek to-
parlanmıştı. Rusya yüzde 12.11 pay ve 1.39 milyon kişi ile birinci, Almanya 
yüzde 9.67 pay ve 1.11 milyon kişi ile ikinci, İran yüzde 8.55 pay ve 980.130 
kişi ile üçüncü sırada yer aldı. 

Kooperatifler için 
yeni düzenleme

Yabancı ziyaretçi 
sayısı yüzde 27 arttı

Takas Odası'nın yerine Takasbank geldi

T ürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, çeklerin bankalar arasında 
hesaben ödenmesi işlemini Takasbank'ın yürütmesine karar verilmesinin ardın-

dan, Bankalararası Takas Odası Merkezi'nin (BTOM) faaliyet izninin sona erdiği bildirildi. 
Bu doğrultuda BTOM'a sistem işleticisi olarak faaliyet göstermek üzere verilen izin 
de bitti. TCMB bünyesindeki BTOM tarafından yürütülen çeklerin bankalar arasında 
hesaben ödenmesi işlemi Takasbank'a devredilmiş, Takasbank da Çek Takas Sistemini 
kurarak 2 Temmuz'da faaliyete başlamıştı.

İmalat sanayi satın alma yöneticisi endeksi (PMI) Haziran ayında 
46.8'e yükselmesine karşılık Nisan ayından bu yana süregelen 

daralmanın sürdüğüne işaret etti. Yeni sipariş ve üretimdeki da-
ralma devam ederken, kurdaki yükselişe paralel olarak enflasyon 
baskıları güçlendi. IHS Markit tarafından İstanbul Sanayi Odası 
(İSO) için hazırlanan imalat PMI, Mayıs ayında 46.8 değerini almıştı. 
PMI'da 50'nin üzeri seviyeler büyümeye, altı daralmaya işaret 
ediyor. Yeni siparişler endeksi 43.8 seviyesinden 45.5'e yükselerek 
daralmanın bir miktar hafiflediğine işaret etti. 

İmalat sanayinde 
daralma yaşanıyor
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Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkın-
da Cumhurbaşkanlığı Kararna-

mesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. Kararnamenin Cum-
hurbaşkanlığı Ofislerinin kuruluşuna 
ilişkin bölümüne göre, verilen gö-
revleri yerine getirmek üzere Cum-
hurbaşkanlığına bağlı, özel bütçeli, 
kamu tüzel kişiliğini haiz, İdari ve mali 
özerkliğe sahip, Dijital Dönüşüm Ofisi, 
Finans Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi ve 
Yatırım Ofisi kuruldu. Dijital Dönüşüm 
Ofisi, kamunun dijital dönüşümünü 
(e-devlet dönüşümü) koordine ede-
cek, milli teknolojinin geliştirilmesi ve 
bu kapsamda farkındalık oluşturmak 
amacıyla gerekli projeler geliştirecek, 
büyük veri analizi yapacak. 

Öncelikli proje alanlarında yapay 
zeka uygulamalarına öncülük edecek, 
siber güvenlik ve bilgi güvenliğini artı-
rıcı projeler geliştirecek. 

C ari işlemler açığı Mayıs ayında 5.9 
milyar dolar olarak gerçekleşti. Cari 

denge, Ocak-Mayıs döneminde ise 27.72 
milyar dolar açık verdi. 12 aylık cari işlemler 
açığı da 57.64 milyar dolar olarak kayde-
dildi. Kaynağı belli olmayan para giriş/
çıkışını gösteren net hata noksan kalemi 
Mayıs’ta 3.38 milyar dolar fazla verirken, 5 

aylık 'gizemli para' girişi 7.11 milyar dolar 
olarak kayıtlara geçti.

Mayıs’ta ödemeler dengesi tablosun-
daki dış ticaret açığının bir önceki yılın 
aynı ayına göre 678 milyon dolar artarak 
6.5 milyar dolara, birincil gelir dengesi 
açığının ise 214 milyon dolar artarak 1.16 
milyar dolara yükseldiği belirtildi.

A racı kurumlar yılın ilk çeyreğin-
de özellikle halka arz ve faiz ge-

lirlerindeki artışla önceki yılın aynı 
dönemine göre toplam kârını yüz-
de 81 artırdı. Aracı kurumlar yılın ilk 
çeyreğinde toplam 405.3 milyon lira 
net dönem kârı elde ederken, halka 
arz yüklenim komisyonları ve faiz 
gelirlerindeki yüksek artışlar net kârı 
pozitif etkiledi. Müşterilerden alınan 
faiz gelirleri de önceki yılın aynı dö-
nemine göre 53.5 milyon lira artarak 
118.3 milyon liraya ulaştı.

Finans ve 
Yatırım 
Ofisi kuruldu

Cari açık 
5.9 milyar dolar

Aracı kurumlar halka arzlarla kazandı

E konomi Bakanlığı’nın yılın üçüncü çeyreğine ilişkin 
Dış Ticaret Beklenti Anketi'ne göre İhracat Beklenti 

Endeksi, 2018 yılının 3. çeyreğinde, 2. çeyreğe göre 10.7 
puan yükseldi. 2018 yılının 2. çeyreğinde 107.3 ve 2017 
yılının 3. çeyreğinde 126.5 olan İhracat Beklenti Endeksi, 
3. çeyrekte 118 seviyesinde gerçekleşti. 2018 yılının 3. 
çeyreğinde, 2. çeyreğe göre, İhracat Beklenti Endeksi’ne 
dahil edilen sorulardan, şu anda kayıtlı ihracat sipariş 
düzeyi sorusunun yayılma endeksi azalış yönünde zayıf-
latarak etkilediği gözlendi. 

İhracatta 
beklenti arttı
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Ticaret savaşı 
resmen başladı

GEÇTİĞİMİZ AY DÜNYA

A BD Başkanı Donald Trump'ın "teknoloji hırsızlığı ile adaletsiz 
ticaret uygulamaları" nedeniyle Çin menşeli teknoloji ürünle-

rine uygulama kararı aldığı 50 milyar dolarlık gümrük vergilerinin ilk 
bölümü resmen hayata geçti. Çin'in savunma, havacılık ve imalat 
sektörlerini hedef alan yüzde 25'lik ek gümrük vergisi, nükleer re-
aktörler, gaz türbinleri, hava ve gaz sıvılaştırıcı makineler, fırınlar ve 
ticari bulaşık makineleri gibi 34 milyar dolar değerindeki 818 ürünü 
kapsıyor. Çin ise ABD'nin ithal mallarına getirdiği ilave gümrük 
tarifelerine "misillemeyle" karşılık verileceğini açıkladı.

A vrupa Birliği (AB) Konseyi, Rusya'nın Ukrayna'yı istikrarsızlaştırması nedeniyle 
AB'nin uygulamakta olduğu ekonomik yaptırımların 31 Ocak 2019'a kadar 

uzatılması kararı alındığını açıkladı. Uzatılan ekonomik yaptırımlar uyarınca AB 
üyesi 28 ülke, Rusya'ya silah satışı yapmıyor. Yaptırımlarla Rusya'nın, petrol ve gaz 
sektörlerinde kullanılan bazı teknolojileri AB ülkelerinden alması kısıtlanıyor. Ayrıca, 
Rus kamu bankaları, Avrupa'da finans sektöründen dışlanıyor.

A vrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi ve 
Avusturya Merkez Bankası Başkanı 

Ewald Nowotny, 'ticaret savaşı'nın bölge eko-
nomisi üzerine etkisini değerlendirdi. "Ticaret 
savaşı riskleri, önce göründüğünden daha 
az dramatik" diyen Nowotny, "Durum şimdi 
dramatik değil ama artabilir. Petrol fiyatları-
nın artması nedeniyle bir veya daha fazla ay 
içinde Euro Bölgesi enflasyonu yüzde 2'nin 
üzerine çıkabilir. Deflasyon korkusu sona erdi" 
dedi. Nowotny, "Ticaret savaşının yanı sıra kur 
savaşı olasılığı var" diye konuştu.

N ATO, üye ülkelerin savunma harcama-
larına ilişkin 2018 yılı tahmini verilerini 

yayınladı. Buna göre, ABD, 2018 yılında 
gayri safi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 
3.5'i oranında savunma harcaması gerçek-
leştirecek. Bu oranda ABD'yi en yakın yüzde 
2.27'yle Yunanistan, yüzde 2,14'le Estonya, 
yüzde 2.10'la İngiltere, yüzde 2'yle Letonya 
izleyecek. Fransa GSYH'sinin yüzde 1.81'ini, 
Almanya yüzde 1.24'ünü, Hollanda yüzde 
1.35'ini, İtalya yüzde 1.15'ini savunmaya 
harcayacak. Bu dönemde Türkiye ise savun-
maya GSYH'sinin yüzde 1.68’ini ayıracak. 

NATO üyeleri arasında savunma ala-
nına en az pay ayıracak ülkeler ise yüzde 
0.55'le Lüksemburg, yüzde 0.93'le Belçika 
ve İspanya olacak.

AB, Rusya'ya yaptırımları uzattı

'Kur savaşı' uyarısı

NATO 
ülkelerinden 
dev kaynak
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ABD'de ÜFE 
6.5 yılın 
zirvesinde

GEÇTİĞİMİZ AY DÜNYA

İran, ticarette 
dolar kullanmayacak

A BD Çalışma Bakanlığı’nın raporuna göre, ÜFE, 
Haziran’da önceki aya kıyasla yüzde 0.3 artarak 

0.2 seviyesindeki beklentiyi geride bıraktı. Aynı dö-
nemde yüzde 3.1’den 3.4’e yükselen yıllık ÜFE’nin 
yüzde 3.1’de sabit kalması bekleniyordu. Beklentiyi 
aşan endeks, aynı zamanda Kasım 2011'den bu yana 
en yüksek seviyesini gördü. Rapordaki veriler, üretici 
fiyatlarındaki güçlü artışta, enerji fiyatlarındaki yük-
selişin yanı sıra ticaret ve taşımacılık maliyetlerindeki 
artışın önemli rol oynadığını ortaya koydu. 

AB'ye 
yabancı 
yatırımlar 
dip yaptı

İ ran ile nükleer anlaşmaya taraf 4+1 ülkeleri-
nin ticari işlemlerinde doları kullanmayacakları 

bildirildi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas 
Arakçi, Viyana'da düzenlenen nükleer anlaşmaya 
taraf 4+1 ülkelerinin (Çin, Fransa, Almanya, Rusya 
ve İngiltere) dışişleri bakanları toplantısı ile ilgili 
olarak, "Bu toplantıda bankacılık ve petrol konula-
rında pratiğe dönük öneriler sunuldu. Tüm dışişleri 
bakanları, İran ve iktisadi ortaklarının ticaret iş-
lemlerinde doların kullanılmamasının bir an önce 
hayata geçirilmesini vurguladı" dedi.    

A vrupa İstatistik 
Ofisi’nin (Euros-

tat) ,  Avrupa Bir l iği 
(AB) üyesi ülkelerin 
2017 yıl ı  doğrudan 
yabancı yatırımlarına 
ilişkin verilerine göre, 
AB'ye doğrudan yabancı yatırım miktarı 2017 yılında bir önceki yıla göre 
önemli ölçüde gerileme gösterdi. AB'ye 2016 yılında toplam 339 milyar 
338 milyon Euro yabancı yatırım gelirken, bu rakam 2017 yılında 302 
milyar 665 milyon Euro gerileyerek 36 milyar 673 milyon Euro’ya indi. 
Bu düşüş, özellikle ABD şirketlerinin AB piyasalarındaki yatırımlarını 
azaltmasından kaynaklandı.

İngiltere'de hükümet Avrupa Birliği'nden (AB) 
çıkışa (Brexit) dair yol haritasını açıkladı. Yol hari-

tası belgesinde İngiltere ve Avrupa Birliği arasında 
dört temel alanda kapsamlı iş birliği amaçlanıyor. 
Metinde, İngiltere ve AB arasında ekonomik or-
taklığın sağlanması, güvenlik alanında iş birliğinin 
devamı, havacılık ve nükleer güç alanlarında iş 
birliğini sürdürülmesi, İngiltere ve AB arasında 
anlaşmanın gücünü artırmak için kurumsal çer-
çevenin oluşturulması hedefleniyor.

Brexit'te yol haritası




