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GEÇTİĞİMİZ AY TÜRKİYE

Ö zel sektörde yapım işlerini 

yüklenecek müteahhitler için 

belirli ekonomik, mali, mesleki ve 

teknik yeterliklere sahip olması ko-

şulu getirildi. Bu şekilde, yetki bel-

gesi numarası sahibi müteahhitler, 

yeterlikleri dikkate alınarak, dokuz 

sınıfta gruplandırılmış ve bunların 

yükümlenebilecekleri işler de yeter-

likler ile uyumlu olarak detaylı şekil-

de tanımlandı. Temelde firmaların 

mali göstergelerini esas alan mü-

teahhitlik yeterlik sistemi, firmaların 

belge başvurularından önceki son 

üç yıl içerisindeki bilanço oranlarına 

bakılacak şekilde düzenlendi. 

T icaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Perakende yasa-

sıyla ilgili çalışmalara devam ediyoruz. Yeni yasa 

taslağımızda yöresel ürün kullandırma ve belli rafları 

bunlara ayırmak için zorunluluk getiriyoruz" dedi. 

Buna göre marketlerde belli raflar yöresel ürünlere 

ayrılacak, ayrıca marketlerin hangi ölçek ve mesafe-

de açılacağı da kurallara bağlı olacak. Bakan Pekcan, 

"Ayrıca marketlerin hangi ölçekte ve mesafede 

açılacağı yönünde de çalışmalar yapıyoruz. İnşallah, 

esnaf ve sanatkarlarımızın talep ve dileklerini yerine 

getirmek için bakanlık olarak tüm ekiplerimizle 

beraber çalışacağız" diye konuştu.

Müteahhitlere yeni Müteahhitlere yeni 
koşullar getirildikoşullar getirildi

Marketlere yöresel 
ürün zorunluluğu

İmalat sanayinde 
daralma hız kesti

İmalat sanayi satın alma yöneticisi endeksi (PMI) 

Şubat'ta 46.4'e yükselerek en son Ağustos ayın-

da gördüğü altı ayın en yüksek seviyesine çıktı, 

ancak sektördeki daralma bir miktar hız kaybetse 

de Şubat ayında sürdüğüne işaret etti. İmalat 

sanayinde art arda on bir aydır daralmaya işaret 

eden endeks, Ekim ayından bu yana ilk defa yük-

seliş kaydetti. IHS Markit tarafından İstanbul Sanayi 

Odası (İSO) için hazırlanan imalat PMI, Aralık ve 

Ocak'ta 44.2 değerini almıştı. Endekste 50'nin üze-

ri seviyeler büyümeye, altı daralmaya işaret ediyor.

G eçen yıl Eylül ayında çıkarılan ve ihracat bedel-

lerinin en geç altı ay içinde getirilerek, yüzde 

80’inin bozdurulmasını öngören tebliğin uygulama 

süresi altı ay uzatıldı. Geçen yıl yayınlanan tebliğde, 

Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen 

ihracat işlemlerine ilişkin bedellerin, ithalatçının 

ödemesini müteakip doğrudan ve gecikmeksizin 

ihracata aracılık eden bankaya transfer edilmesini 

öngörüyordu. Bedellerin yurda getirilme süresi fiili 

ihraç tarihinden itibaren 180 günü geçemeyeceği, 

ihracat bedellerin en az yüzde 80’inin bir bankaya 

satılması zorunluluğu getirilmişti.

İhracat bedelinde İhracat bedelinde 
düzenleme düzenleme 
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İstanbul, dokuz sıra yükseldi

Hazine 25 milyar 
TL açık verdi

H azine ve Maliye Bakanlığı ile Dünya 

Bankası tarafından imzalanan Türkiye’de 

Kritik Altyapının Afetlere Karşı Dayanıklılığının 

Desteklenmesi ve Afet Riski Farkındalığının 

Artırılması Projesiyle İlgili Hibe Anlaşması, 

Resmi Gazete’de yayımlandı. Dünya Banka-

sı, Türkiye’den yapılan mali yardım talebine 

cevaben, Japonya ile Dünya Bankasının Ge-

lişmekte Olan Ülkelerde Afet Riski Yönetimi-

nin Yaygınlaştırılmasına Yönelik Tek Donörlü 

Vakıf Fonu kapsamında, Türkiye'nin kritik alt 

yapının afetlere karşı dayanıklılığının destek-

lenmesi projesine 900 bin dolar hibe verecek.

H azine ve Maliye Bakanlığı, Şubat ayına 

ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı. 

Buna göre Hazine'nin nakit gelirleri 59 mil-

yar 412 milyon lira, nakit giderleri 85 milyar 

286 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 70 

milyar 502 milyon lira, faiz ödemeleri ise 

14 milyar 783 milyon lira olarak gerçekleşti. 

Faiz dışı denge ise 11 milyar 90 milyon lira 

açık verdi. Şubat ayında nakit dengesinde 

25 milyar 873 milyon lira açık kaydedildi. 

Devirli-garantili borç geri dönüşü olmadı. 

A vrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinin 2018 yılı 

dönüştürülebilir atık ithalat ve ihracat verilerini yayımla-

dı. Buna göre AB üyesi 28 ülke, geçen yıl toplam 16.6 milyar 

Euro’luk atık ihracatı, 11.2 milyar Euro’luk atık ithalatı gerçek-

leştirdi. AB ülkelerinin söz konusu dönemde atık ihracatı 41.4 

milyon ton, atık ithalatı ise 13.1 milyon ton oldu. AB ülkelerinden 

dönüştürülebilir atık ithal eden ülkeler arasında ilk sırayı Türkiye 

aldı. Türkiye, 2018 yılında AB ülkelerinden yaklaşık 13 milyon ton 

dönüştürülebilir atık ithal etti. AB'den atık ithalatında Türkiye'yi 

en yakın 5.2 milyon tonla Çin, 4.7 milyon tonla Hindistan, 2.2 

milyon tonla Pakistan ve 1.9 milyon tonla Endonezya izledi.

Geri dönüşüm 
ithalatında lideriz

Dünya Bankası'ndan Dünya Bankası'ndan 
900 bin dolar hibe900 bin dolar hibe

L ondra merkezli danışmanlık şirketi Z/

Yen Group, farklı finans merkezlerinin 

rekabet güçlerini karşılaştırdığı araştır-

masının sonuçlarını açıkladı. İstanbul'un 

puanı, Eylül 2018 dönemine göre 30 puan 

birden artarak 620 puana yükseldi. Bu 

artış, İstanbul'u küresel finans merkez-

leri sıralamasında dokuz basamak öne 

taşıyarak 59'uncu sıraya yükseltti. Ayrıca, 

İstanbul'un Doğu Avrupa ve Orta Asya 

bölgesindeki yeri iki sıra artışla dördüncü 

sıradan ikinci sıraya yükseldi. İstanbul, en 

iyi derecesini 2014 yılında 42'inci sırada 

yer alarak elde etmişti. 
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Ç in'de ihracat Şubat'ta üç yılın 

en sert düşüşünü kaydeder-

ken, ithalat art arda üç aydır 

geriledi. Bu düşüşler ekonomideki 

destek önlemlerine rağmen daha 

da yavaşlamaya işaret etti. Küresel 

yatırımcılar ve Çin'in başlıca ticaret 

ortakları, Çin ekonomik büyüme-

sinin 2018'de yaklaşık 30 yılın en 

düşük seviyesine geriledikten sonra 

ne kadar hızlı yavaşladığını görmek 

için ülkeyi yakından izliyorlar. İthalat 

da bir önceki yıla göre yüzde 5.2 ge-

riledi. Analistler, Ocak ayındaki yüz-

de 1.5 gerileyen ithalatın Şubat'ta 

yüzde 1.4 azalmasını bekliyorlardı.

Çin'de üç yılın Çin'de üç yılın 
en sert düşüşüen sert düşüşü

AB'den otomotiv parça 
üreticilerine ceza

A vrupa Birliği (AB), hava yastığı ve emniyet 

kemeri üreticisi iki firmayı, kartel oluşturduk-

ları gerekçesiyle 368 milyon Euro para cezasına 

çarptırdı. AB Komisyonu’ndan, emniyet kemeri, 

hava yastığı gibi sürüş güvenlik ekipmanları üreti-

cisi Takata, Autoliv ve TRW şirketlerine ilişkin kartel 

incelemesinin tamamlandığı açıklandı. Firmaların 

kartel oluşturduklarının belirlendiğine dikkat çekilen 

açıklamada, BMW ve Volkswagen gibi otomobil üre-

ticilerine parça sağlayan Autoliv ve TRW firmalarına 

toplam 368 milyon Euro para cezası verilmesinin 

kararlaştırıldığı kaydedildi.

ABD'de Başkan Donald Trump yönetimi, Küba ile tica-

ret yapan yabancı şirketlere ABD'deki mahkemelerde 

dava açılmasına olanak sağladı. Beyaz Saray tarafından yapılan 

açıklamada, Küba'ya uygulanan 60 senelik ticaret ambargosu-

nun daha da sıkılaştırılacağı belirtildi. Yeni alınan karar sonrası 

ABD'nin halihazırda Küba'da yaptırım uyguladığı yaklaşık 200 

şirket ve devlet kurumuyla iş yapan yabancı şirketlere ABD 

mahkemelerinde dava açılabilecek.

Küba'ya bir ticari 
ambargo daha!

GEÇTİĞİMİZ AY DÜNYA

M erkezi Londra'da bulunan düşünce kuruluşu 

New Financial'ın raporunda, İngiltere'deki 

bankaların İngiltere'nin AB'den ayrılması (Brexit) ile 

sonuçlanan AB referandumundan bu yana İngilte-

re'den yaklaşık 800 milyar sterlin değerindeki varlığı 

AB ülkelerine taşıdığı belirtildi. Raporda, İngiltere'deki 

varlık yönetim şirketlerinin ise bu zamana kadar 

Brexit nedeniyle ülkeden 65 milyar sterlin, sigorta 

şirketlerinin ise 35 milyar sterlin değerindeki varlığı 

AB ülkelerine taşıdığı ifade edildi. Düşünce kuruluşu-

nun raporunda bu zamana kadar İngiltere'deki 275 

şirketin Brexit nedeniyle operasyonlarının bir kısmını 

İngiltere dışına çıkardığı bildirildi.

Brexit'in İngiltere'ye Brexit'in İngiltere'ye 
maliyeti: 900 milyar sterlinmaliyeti: 900 milyar sterlin
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A lman Sanayi Federasyonu'n-

dan (BDI) yapılan açıklamada, 

Alman ekonomisine yönelik 2019 

büyüme tahmininin yüzde 1.5'den 

yüzde 1.2’ye düşürüldüğü belirtildi. 

BDI Başkanı Joachim Lang, konuya 

ilişkin değerlendirmesinde, Alman-

ya'da büyümenin dış nedenlerden 

dolayı hız kaybetmeye devam etti-

ğini aktararak, "Dış ticarette frenleme 

etkisi muhtemel. İhracatın yalnızca 

yüzde 1,5 artması bekleniyor" ifa-

desini kullandı. Lang, İngiltere veya 

ABD ile dış ticaretteki aksaklıkların 

Alman ekonomisini olumsuz yönde 

etkileyebileceğine işaret ederek, iç 

tüketime yönelik görünümün artan 

istihdamla birlikte güçlü kaldığını, 

ülkede ekipman ve inşaat yatırım-

larında artış beklediklerini kaydetti.

Almanya'nın büyüme Almanya'nın büyüme 
tahmini düşürüldütahmini düşürüldü

İran ile Irak arasında 
ücretsiz vize kararı

İ ran ve Irak, Nisan ayı itibarıyla ücretsiz vize uygula-

ması başlatılması konusunda anlaştı. İran Cumhur-

başkanı Hasan Ruhani’nin İletişim ve Halkla İlişkilerden 

Sorumlu Yardımcısı Berviz İsmaili, sosyal medya hesa-

bından yaptığı açıklamada, Ruhani ile Irak Başbakanı 

Adil Abdulmehdi görüşmesine değinerek, “Ruhani ve 

Abdulmehdi görüşmesinde iki ülke vatandaşları için 

vizenin Nisan ayı itibarıyla ücretsiz olması kararı alındı” 

ifadelerini kullandı.

A irlines for Europe, 2018 yılında uçuş rötar ve 

iptallerinin Avrupa Birliği (AB) ekonomisine 

toplam 17.6 milyar Euro’ya mal olduğunu duyur-

du. Merkezi Brüksel'de bulunan havacılık derneği 

Airlines for Europe, Avrupa'da hava trafiğinin 

2018'de bir önceki yıla göre yüzde 3.8, aynı dö-

nemde rötarların da yüzde 105 arttığını açıkladı. 

Açıklamada, rötarların yüzde 75'inden fazlasının 

hava trafik kontrol kapasitesi ve personel eksikli-

ğinden kaynaklandığına işaret edildi. Açıklamada, 

Avrupa'da uçuş rötar ve iptallerinden etkilenen 

yolcu sayısının 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 

26 artarak 334 milyona ulaştığı belirtildi.

Rötarlar, AB'ye Rötarlar, AB'ye 
"pahalıya" mal oldu"pahalıya" mal oldu

Yunanistan İstatistik Kurumu (ELSTAT), 2018 yılı mev-

sim etkisinden arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 

(GSYH) ve 2018 Aralık ayı istihdam verilerini açıkladı. Buna 

göre ekonomik büyüme yıllık bazda bakıldığında yüzde 

2'lik büyüme hedefini ise yakalayamadı. Ülkede GSYH 

190.8 milyar Euro’ya ulaştı. Yüzde 1.9 büyümede, tüketim 

harcamaları yüzde 0.3 artış gösterirken, hükümet harca-

maları bir önceki yıla göre yüzde 2.5 geriledi. Söz konusu 

dönemde ihracatta yüzde 8.7, ithalatta ise yüzde 4.2'lik 

artış gerçekleşti. Ülkede işsizlik oranı, geçen yılın aralık 

ayında yüzde 18 düzeyinde gerçekleşirken, yaklaşık 6.5 

yıl sonra en düşük seviyesine geriledi.

Yunanistan  
yüzde 1.9 büyüdü


