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TÜİK’in Temmuz ayına ilişkin 

sanayi üretim endeksine göre 

sanayi üretimi Temmuz’da bir ön-

ceki yılın aynı dönemine göre yüz-

de 5.6 arttı. Sanayinin alt sektörleri 

(2015=100 referans yıllı) incelen-

diğinde, 2018 yılı Temmuz ayında 

madencilik ve taşocakçılığı sektörü 

endeksi bir önceki yılın aynı ayına 

göre yüzde 8.5, imalat sanayi sek-

törü endeksi yüzde 5.6 ve elektrik, 

gaz, buhar ve iklimlendirme üre-

timi ve dağıtımı sektörü endeksi 

yüzde 3 arttı.

S anayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB 

tarafından sanayicilere 1 milyon liralık yerli makine 

teçhizat alımında 300 bin lira finansman desteği sağlana-

cağını belirterek, "Böylece yerli makine üreticileri için 1.4 

milyar liralık üretim ve pazar hacmi oluşturacağız" dedi. 

Bakan Varank, KOSGEB'in "Yerli Makine Teçhizat Destek 

Programı" kapsamında bin 345 işletme belirlendiğine 

dikkat çekerek "Uygulamaya koyduğumuz programlarla 

sanayicilerimizi ve KOBİ'lerimizi desteklemeye kararlıyız. 

Kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanarak işletmelerimi-

zin önünü açmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Sanayi üretimi yüzde 5.6 arttı

Yerli makine alımına Yerli makine alımına 
finansman desteğifinansman desteği

Bütçe Bütçe 
5.8 milyar TL 5.8 milyar TL 

açık verdiaçık verdi

Bütçe, Ağustos ayında 5.8 milyar TL açık verdi. 

Ocak-Ağustos dönemimde bütçe açığı ise 

50.8 milyar lira oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı 

tarafından yapılan açıklama şöyle: “2017 yılı Ağus-

tos ayında 4.6 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 

2018 yılı Ağustos ayında 2.5 milyar TL faiz dışı fazla 

verilmiştir. 2018 yılı Ağustos ayında bütçe gelirleri 

bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23.3 oranın-

da artarak 70.3 milyar TL olmuştur. Bütçe giderleri 

ise yüzde 31.5 oranında artarak 76.1 milyar TL 

olarak gerçekleşmiştir.”

V arlık barışı olarak bilinen düzenleme kapsa-

mında, tam mükellefiyete tabi gerçek kişi 

ve kurumların kazançlarını Türkiye'ye transfer 

etme süreleri altı ay uzatıldı. Tam mükellefiyete 

tabi gerçek kişiler ile kurumların, kanuni ve iş 

merkezi Türkiye'de bulunmayan kurumlara ilişkin 

iştirak hisselerinin yurt dışında satışından doğan 

kazançları, iştirak kazançları ve yurt dışında bu-

lunan işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla elde 

edilen ticari kazançlarının vergiden istisna edil-

mesine yönelik süre 30 Nisan 2019’a, kazançların 

Türkiye’ye transfer edilme tarihi ise 30 Haziran 

2019'e kadar uzatıldı.

Varlık barışında Varlık barışında 
süre uzatıldı süre uzatıldı 
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6 102 sayılı Türk Ticaret Kanu-

nu'nun 376'ncı Maddesinin Uy-

gulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 

Hakkında Tebliğ Resmi Gazete'de 

yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ-

le, anonim ve limited şirketlerle ser-

mayesi paylara bölünmüş komandit 

şirketlerin sermaye kaybı veya borca 

batık olma durumlarında uygula-

yacakları usul ve esaslar belirlendi. 

Son yıllık bilançodan, sermayeyle 

kanuni yedek akçeler toplamının 

en az yarısının ya da üçte ikisinin 

zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı du-

rumlarda genel kurul toplanarak söz 

konusu durum görüşülecek.

2 018 yılı Ocak-Haziran döneminde teşvik belgesi yatı-

rım sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6.83 

azalmasına rağmen, yatırım tutarı yüzde 49.8’lik artışla 80 

milyar 658 milyon liraya yükseldi. Bu dönemde sağlanan 

istihdam ise yüzde 48.1’lik artışla 104 bin 593’ten, 154 bin 

945’e çıktı. Sektörel bazda en dikkat çekici yatırım artışı 

hizmetler ve imalat sanayinde yaşandı. 

'Borca batık' şirketler 'Borca batık' şirketler 
için düzenlemeiçin düzenleme

Teşvikli yatırım tutarı
80 milyar TL’yi geçti

Kayıtlı işsiz sayısı 
200 bin kişi arttı

Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR), Ağustos 2018 

verilerine göre Ağustos ayında 92 bin 284 

kişi işe yerleştirilirken, kayıtlı işsiz sayısı geçen yılın 

aynı dönemine göre yaklaşık 200 bin kişi artarak 

2 milyon 751 bin oldu. Kayıtlı işsizlerin yüzde 48’i 

erkek, yüzde 52’si kadın, yüzde 34’ü ise 15-24 yaş 

grubunda yer aldı. Ağustos Ayında işe yerleşen 

92 bin 284 kişinin yüzde 64’ü erkek, yüzde 36’sı 

kadınlardan oluşuyor. 2018 yılının ilk sekiz ayında 

ise yüzde 66’sı erkek yüzde 34’ü kadın olmak üzere 

762 bin 933 kişi işe yerleşti. 

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), yılın ilk ya-

rısında 39 ilde toplam 15 bin 222 yataklı 

92 otel projesi için teşvik başvurusu yapıldı-

ğını açıkladı. TÜROB'dan yapılan açıklamaya 

göre söz konusu 92 tesis için 1 milyar 590 

milyon TL tutarında yatırım yapılacak. Resmi 

Gazete'de yayımlanan "Yatırım Teşvik Belge-

leri" verilerinden hareketle TÜROB tarafından 

yatırımlarla ilgili hazırlanan rapora göre geçen 

yılın aynı döneminde yatırım adedinde yüzde 

9, yatırım miktarında ise yüzde 5.5 azalma 

meydana geldi.

Turizm yatırımları düştüTurizm yatırımları düştü



halkbank.com.tr  |  0850 222 0 400 Dialog

HALKBANK
80 YAŞINDA

80 yıldır ülkemizin emeklerine, fedakârlığına,
umutlarına ve birlikteliğine sahip çıkmak için çalışıyoruz.

80 yıldır Halkın Bankası olmaktan gurur duyuyoruz.

80 MİLYONLA OMUZ OMUZA!
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U luslararası kredi derecelen-

dirme kuruluşu Moody's, 

Avrupa Birliği’nin (AB) "Aaa" sevi-

yesindeki kredi notunu teyit etti. 

Kuruluşun sitesinde yer alan açık-

lamaya göre, AB'nin uzun vadeli 

kredi notu "Aaa" ve not görünü-

münü "durağan" olarak korundu. 

Açıklamada, teyit kararının, AB'nin 

en yüksek notlara sahip olan üyele-

rinin Birlik’in finansal göstergelerini 

korumaya yönelik güçlü destek-

lerini ve başarılı bütçe yönetimini 

yansıttığı bildirildi. Ayrıca, AB'nin 

kredi itibarının İngiltere'nin bir-

likten ayrılmasından kaynaklanan 

olumsuz etkilere karşı koyacak 

güçte olduğu kaydedildi.

Rusya Merkez Bankası, dört yıl aradan sonra ilk kez faiz 

artırdı. Rusya Merkez Bankası, Aralık 2014’ten bu yana 

ilk defa politika faiz oranını artırarak yüzde 7.5'e yükseltti. 

Ülkedeki parasal durumun dış faktörler nedeniyle sıkılaştığı-

na işaret edilen açıklamada, Rus ekonomisine yönelik 2019 

büyüme tahminlerinin de yüzde 1.5-2 bandından yüzde 1.2-

1.7'ye çekildiği kaydedildi. Açıklamada, petrol fiyatlarındaki 

dalgalanma ve tüketici davranışlarındaki olası değişiklikler 

nedeniyle de bazı risklerin bulunduğu belirtildi.

Moody's, AB'nin kredi Moody's, AB'nin kredi 
notununotunu  teyit ettiteyit etti

Transfere 5.4 milyar 
dolar harcandı

F IFA'nın raporuna göre futbol kulüpleri, 1 Ha-

ziran-1 Eylül tarihlerinde transfere 5.4 milyar 

dolar harcayarak bu alanda yeni bir rekora imza attı. 

Avrupa pazarının en önemli ligleri İngiltere, İspan-

ya, İtalya, Almanya ve Fransa ile dünya genelinde 

istatistiklerin yer aldığı analize göre yaz transfer 

döneminde toplam 8 bin 401 transfer yapıldı. 

Bunların yüzde 59.1'i sözleşmesi biten oyuncularla, 

15.7'si bonservis bedeliyle, yüzde 13.8'i kiralamayla 

ve 11.4'ü kiralamanın ardından kulüplerine dönen 

oyuncularla gerçekleşti. 

İ ran-Irak Ticaret Odası Başkanı Yahya İshak, "İran ve Irak arasında-

ki ticari işlemlerden dolar çıkarıldı. Ticari işlemlerin birçoğu Euro, 

Riyal ve Irak Dinarı’yla gerçekleştiriliyor" dedi. İran'ın Irak'a petrol 

dışı ürün ticaretinin yaklaşık 8 milyar dolar olduğunu aktaran İshak, 

buna rağmen bankalar arasında yapılan para transferinin oldukça 

düşük olduğunu söyledi. İshak, bankacılık sorunlarının çözülmesi-

nin İran ekonomisinin temel önceliklerinden olduğunu belirterek, 

iki ülke arasında ortak bir banka kurulması gerektiğini anlattı.

İran ve Irak ticarette
dolardan vazgeçti

Rusya'dan faiz artırımı



Avrupa'da istihdam 2. çeyrekte arttı

M evsimsellikten arındırılmış istih-

dam, yılın ikinci çeyreğinde ilk çey-

reğe göre Euro Bölgesi ve AB'de yüzde 0.4 

yükseldi. AB ülkeleri arasında ikinci çey-

rekte en fazla artış yüzde 1,3 ile Estonya ve 

Malta'da gerçekleşti. 28 üye ülkeden olu-

şan AB'de de mevsimsellikten arındırılmış 

istihdam, ikinci çeyrekte ilk çeyreğe göre 

yüzde 0.4, geçen yılın ikinci çeyreğine 

kıyasla da yüzde 1.4 artış kaydetti. AB'de 

ikinci çeyrekte mevsimsellikten arındırıl-

mış rakamlarla istihdam edilenlerin sayısı 

238.9 milyon olurken, bunun 158 milyonu 

Euro Bölgesi'nde yer aldı.Kripto para için 
düzenleme geliyor

A BD Kongresi Bütçe Ofisi’nin (CBO) bütçe raporu-

na göre, ülkede federal hükümetin kamu açığı 

Ağustos ayı itibarıyla 895 milyar dolara yükseldi. Bir 

önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla 221 milyar 

dolar (yüzde 33) artan bütçe açığı, ülke tarihinin en 

yüksek beşinci bütçe açığı olarak kayıtlara geçti. ABD 

Kongresi’nin partiler üstü ekonomik araştırma kuru-

mu CBO raporunda ayrıca federal hükümetin gelir 

ve giderleri arasındaki farkın, mali yıl sonu itibarıyla 1 

trilyon dolara ulaşacağı öngörüsüne yer verildi.

A vusturya'nın başkenti Viyana'da bir 

araya gelen AB üyesi ülke ekonomi 

ve maliye bakanları, mali piyasalarda istik-

rarın sağlanmasının yanı sıra kripto para 

sektöründe hayata geçirilmesi gereken yeni 

düzenlemeleri ele aldı. Avusturya Ekonomi 

Bakanı Hartwing Löger, para aklama ve 

terörün finansmanının engellenmesi için 

bu yeni alanda belirli kuralların hayata ge-

çirilmesinin önemine dikkat çekti.

U luslararası Para Fonu (IMF), İngiltere’nin herhangi bir anlaş-

ma olmaksızın Avrupa Birliği’nden ayrılmasının ülke eko-

nomisine önemli seviyede bir maliyet yaratabileceği uyarısında 

bulundu. IMF’nin raporunda , “Brexit’in ötesinde, İngiltere’nin 

bir dizi ekonomik zorlukları var. Bunlar, verimlilik artışının sü-

rekli şekilde cılız olmasını, yüksek seviyedeki kamu borcunu ve 

yüksek cari açığı içeriyor. İngiltere’nin sağlam makroekonomik 

çerçevesi, denetimsel ortamı ve derin sermaye yapısı, esnek 

istihdam piyasası, bu alanlarda yapılacak reformların uygulan-

masında avantaj sağlayacaktır” ifadeleri yer aldı.

IMF’den Brexit uyarısı

ABD'de bütçe açığı 
1 trilyon dolar olabilir
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