GEÇTİĞİMİZ AY TÜRKİYE

Servet Özer’i
kaybettik

H

aymana Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı
Servet Özer, hayatını kaybetti. Bir süredir tedavi
gördüğü hastanede vefat eden Servet Özer için bir
mesaj yayımlayan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Haymana ekonomisi ve iş dünyası adına önemli çalışmalar yapan
Özer’in ölümünden duyduğu derin üzüntüyü dile
getirdi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Servet Özer’e
Allah’tan rahmet ailesine, yakınlarına ve TOBB camiasına başsağlığı diledi.

Belediyeler lisanssız
hidroelektrik santrali kurabilecek

Tüketici güven
endeksi yüzde 4.3 arttı

T

ürkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), açıkladığı Haziran ayına ilişkin tüketici güven endeksine göre
TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından
hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici
güven endeksi, Haziran’da geçen aya göre yüzde 4,3
arttı. Mayıs ayında 55.3 olan endeks değeri, Haziran’da
57.6 oldu. Hanenin maddi durum beklentisi endeksi,
söz konusu dönemde yüzde 5.9 artarak 78.3 oldu.
Genel ekonomik durum beklentisi de yüzde 5.4
artışla 70.1'den 73.9'a yükseldi. İşsiz sayısı beklentisi
endeksi, Mayıs’a göre aynı düzeyde kalarak Haziran’da
56.3 olarak gerçekleşti.
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Y

önetmelikte belediyelerin
kapsama giren HES yatırımları ile tüzel kişilerin HES yatırımlarının DSİ ile su kullanım anlaşması
imzalanması usul ve esaslarında
düzenlemeye gidildi. Belediyeler,
şehir merkezlerinden geçen akarsular üzerinde ilgili belediyelerce
tesis edilmiş/edilecek rekreasyon
projeleri kapsamında ortaya çıkan
hidrolik potansiyelden rekreasyon

sahalarının elektrik ihtiyacını karşılamak için DSİ'nin uygun görüşüyle toplam 300 kilovat kurulu güce
kadar, lisanssız üretim kapsamında
hidroelektrik enerji üretim tesisi kurabilecek.
Belediyeler tarafından işletilen
basınçlı borulu sulama şebekesi ve
klasik kanallı şebeke üzerinde enerji
potansiyeli olması halinde de lisanssız HES kurulabilecek.

B

ankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı taksit sayılarında
düzenlemeye gitti. Kredi kartı taksitlendirme
süresi mobilya alımlarında on iki aydan on sekiz
aya, elektronik eşya alımlarında üç aydan altı
aya, fiyatı 3 bin 500 Türk Lirası'na kadar olan
televizyon alımlarında dokuz aydan on iki aya,
havayolları ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda dokuz aydan on iki aya, vergi
ödemelerinde dokuz aydan on iki aya, elektrikli
eşya alımlarında on iki aydan on sekiz aya, kurumsal kredi kartlarındaki genel taksit sınırı ise
on iki aydan on sekiz aya çıkarıldı.

Kredi kartında
taksit sayısı artırıldı

İhracatçı ve sanayici
dövizi vergisiz
alacak

İ

hracatçılara ve sanayi kuruluşlarına
döviz satışında yüzde 1 olan Banka ve
Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) kaldırıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararda
ihracatçılar yanında Sanayi Sicil Belgesi'ne
sahip sanayi kuruluşlarına yapılan döviz satışları da vergiden muaf olacak. Mayıs ayında yapılan bir düzenleme ile bankaların
kendi arasındaki döviz işlemleri dışındaki
döviz satışlarından yüzde 1 oranında BSMV
alınmasına başlanmıştı. İhracatçı ve sanayi
sicil belgesine sahip sanayi şirketleri dışındaki kuruluşlara yapılan döviz satışlarından
BSMV alınmaya devam edecek.

Hurda araçta indirilecek
ÖTV miktarı 15 bin TL

R

esmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 16 yaş ve üzerindeki
motorlu taşıtların ihraç edilmesi veya hurdaya çıkarılmasına bağlı olarak, aynı cins
yeni bir aracın ilk alımında uygulanacak
ÖTV indiriminin üst sınırı 10 bin liradan 15
bin liraya çıkarıldı. Karar kapsamına 16 yaşın üstündeki otomobil, panelvan, minibüs,

otobüs, kamyonet, kamyon, tır çekicisi cins
araçlar giriyor. İndirim miktarları yeni aracın
ÖTV matrahı 70 bin liraya kadar olanlarda
10 bin liradan 15 bin liraya yükseltilirken,
matrahı 70 bin lira ile 120 bin lira arasında
olan araçlar için ise 12 bin lira olarak belirlendi. ÖTV matrahı 120 bin lirayı aşanlarda
ise indirim uygulamasına son verildi.

Tarım Kredi ve
Çaykur’dan
işbirliği protokolü

T

ürkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez
Birliği ile Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
(ÇAYKUR) arasında, Karadeniz Bölgesi’nde çay
tarımı ile uğraşan üreticilerin gelirlerinin yükseltilmesi, meslek ve geçimleriyle ilgili ihtiyaçlarının karşılanması hususlarına ilişkin işbirliği
protokolü imzalandı. Protokol kapsamında, çay
üreticilerinin Tarım Kredi Kooperatiflerine ortak
olma ve kredi kullanımında yaşadıkları sorunların çözülerek tarımsal girdi ihtiyaçlarının uygun
koşullarda karşılanması sağlanacak.
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A
ABD'nin önde gelen
bankaları stres testini geçti

BD’de önde gelen büyük bankaların ABD
Merkez Bankası Fed tarafından yapılan
stres testini başarıyla geçtiği bildirildi. Fed’den
yapılan açıklamada ülkenin önde gelen 18
bankasının yapılan stres testinden geçtiği ve en
olumsuz senaryoda toplam 410 milyar dolarlık
zarara direnç gösterebilecekleri belirtildi. Fed
Başkan Yardımcısı Randal Quarles, “Ülkenin
en büyük bankaları, krizden öncesine kıyasla
dikkate değer şekilde daha güçlü, ekonomiyi
destekleyebilecek şekilde daha iyi konumlandırılmış durumda” dedi.

Euro Bölgesi
bütçesi oluşturulacak

F

ransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron,
Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nin
ardından basın toplantısı düzenledi. İklim konusunda çalışmaların yapılmasının önemine değinen
Macron, "Euro Bölgesi bütçesi oluşturulması konusunda anlaştık" dedi. AB Komisyonu başkan adaylarından hiçbirinin çoğunluğun desteğini alamadığını
hatırlatan Macron, "(Yeni AB Komisyonu Başkanı'nın)
30 Haziran'da düzenlenecek zirvede belirlenmesi
konusunda anlaştık" diye konuştu.

Yenilenebilir enerjide
yatırımlar arttı

G

eçen yıl dünya genelinde
yenilenebilir enerjiye yapılan
yatırımlar 289 milyar dolara ulaştı.
Bu sektördeki toplam istihdam da
yaklaşık 11 milyonu buldu. Bu dönemde, yenilenebilir enerji kurulu
kapasitesine 181 gigavat ilave güç

eklendi. Temiz kaynak kullanımının
artmasıyla yenilenebilir enerjinin
elektrik üretimindeki payı da yüzde 26'ya ulaştı. Sektörel anlamda
karbon salınımında en büyük pay
enerji sektörüyle endüstriyel aktivitelerden kaynaklanıyor.

A

vrupa Birliği (AB) Konseyi'nden yapılan yazılı
açıklamada, Rusya'nın Kırım ve Sivastopol'u
yasa dışı ilhakı nedeniyle AB'nin uygulamakta olduğu kısıtlayıcı tedbirlerin 23 Haziran 2020'ye kadar
uzatıldığı bildirildi. Buna göre, uzatılan yaptırımlarla
AB vatandaşları ve şirketlerinin Kırım ve Sivastopol
bölgelerindeki faaliyetleri sınırlandırılıyor. AB'ye Kırım
ve Sivastopol'dan ürün ithalatına izin verilmiyor. AB
vatandaşları veya şirketleri, Kırım ve Sivastopol'dan
emlak alamıyor.Bu bölgelerdeki şirketlere finansal
hizmet sağlayamıyor. Avrupa'nın turistik yolcu gemileri, Kırım ve Sivastopol'daki limanlara acil durumlar
dışında uğrayamıyor.
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Rusya'ya yaptırımların
süresi uzatıldı

Avrupa'da en pahalı
gıda Norveç'te

3

7 Avrupa ülkesi arasında gıda ve alkolsüz içecekler ana grubuna ilişkin
fiyat düzeyi endeksi en yüksek ülke 163 ile
Norveç, en düşük ülke ise 62 ile Kuzey Makedonya oldu. Türkiye'nin gıda ve alkolsüz
içecekler ana grubuna ilişkin fiyat düzeyi
endeksi ise 70 oldu. Bu değer, gıda ve alkolsüz içecekler ana grubunda, 28 AB ülkesi
genelinde 100 Euro karşılığı satın alınan aynı
mal ve hizmet sepetinin, Türkiye'de 70 Euro
karşılığı Türk lirası ile satın alınabileceğini
gösteriyor. Türkiye, bu endeks değeriyle 37
ülke arasında 34. sırada yer aldı.

İngiltere'de para
politikası değişmedi

İ

ngiltere Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada
politika faizinin beklentiyle uyumlu şekilde yüzde
0.75 seviyesinde sabit bırakıldığı belirtildi. Açıklamada
bankanın varlık alım hedefinin değiştirmeyerek 435 milyar sterlinde tutulduğu, faiz ve varlık alım hedefine ilişkin
kararların Para Politikası Kurulu’nun oy birliği ile alındığı
kaydedildi. Bankanın Para Politikası Kurulu tutanaklarında, “Aşağı yönlü riskler artış gösterdi. Küresel boyutta
ticaret gerilimleri yoğunlaştı. Brexit’in anlaşmasız şekilde
gerçekleşmesi olasılığı arttı” ifadelerine yer verildi.

Meksika yeni ticaret
anlaşmasını onayladı

M

eksika Senatosu, 1994'te
yürürlüğe giren ancak ABD
Başkanı Donald Trump tarafından
değiştirilmesi için müzakereye
açılan Kuzey Amerika Serbest
Ticaret Anlaşması'nın (NAFTA)
yerini alan USMCA'yı oy çoğunluğuyla kabul etti. Meksika Devlet
Başkanı Andres Manuel Lopez
Obrador, senatonun anlaşmaya
verdiği desteği "çok iyi haber" ola-

rak niteleyerek, "Bu anlaşma Meksika'da yabancı yatırım anlamına
geliyor, Meksika'da iş anlamına
geliyor. ABD'de ürettiğimiz malların garanti altına alınması anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump,
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Obrador'u tebrik ederek
anlaşmayı onaylama sırasının ABD
Kongresinde olduğunu söyledi.

P

olitika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1'de
bırakan Japonya Merkez Bankası (BoJ), parasal
tabanın yıllık 80 trilyon yen artırılması programını da
sabit tuttu. Söz konusu karar, 2'ye karşı 7 oy ile alındı.
Karara karşı oy kullanan kişiler ise Goushi Kataoka ile
Yutaka Harada oldu. Bankanın karar metninde kullandığı
ifadeleri de koruduğu dikkat çekerken, böylece sözlü
yönlendirmede bir değişiklik yapmadığı görüldü. Karar
metninde, ihracat ve üretimin diğer ülkelerdeki yavaşlamadan etkilenmesine karşın Japonya ekonomisinin
gelirden harcamaya kadar verimli bir döngü içinde ılımlı
genişlemeye devam ettiği vurgulandı.

Japonya Merkez Bankası
faize dokunmadı
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