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GEÇTİĞİMİZ AY TÜRKİYE

C ushman & Wakefield tarafından hazırlanan "Avrupa 

Alışveriş Merkezleri Geliştirme Raporu" başlıklı araş-

tırmanın sonuçlarına göre Avrupa'daki alışveriş merkezi 

pazarı 2018'de 168.1 milyon metrekareye ulaştı. Geçen yıl 

AVM arzı 2017'ye göre yüzde 28 azalarak 2.6 milyon met-

rekareye gerilerken, perakende pazarına giren yeni arzda 

son 24 yılın en düşük değeri görüldü. Söz konusu rakam, 

Orta Avrupa ve Doğu Avrupa'da ilk geleneksel AVM'lerin 

açıldığı tarihler olan 1990'ların başında görülen değerler 

seviyesinde gerçekleşti. Fransa, yüzde 28'lik gerilemeye 

rağmen bu bölgede alışveriş merkezi yapımı alanında ilk 

sıradaki yerini korudu. Avrupa'da geçen yıl en yüksek arzın 

gerçekleştiği ülke 525 bin metrekareyle Türkiye oldu.

Havayolu kargo 
taşımacılığı arttı

D evlet Hava Meydanları İşletmesi is-

tatistiklerine göre yılın ilk altı ayında 

Türkiye’de yolcu ve ticari uçak trafiği azaldı. 

Yolcu trafiği hem iç hat hem de dış hatlarda 

gerileme gösterdi. Türkiye genelinde hem 

ticari uçak, hem de toplam uçak seferle-

rinde de gerileme gözlendi. Öte yandan, 

İstanbul’un toplam yolcu ve uçak trafiği 

neredeyse sabit kaldı. Düşük oranlı azalış 

ya da artışlar gözlendi. Türkiye genelinde 

kargo taşımacılığında ise yılın ilk üç ayında 

bir önceki yılın aynı dönemine göre hem iç 

hem de dış hatlarda sırasıyla yüzde 15.2 ve 

yüzde 10.2 oranında artışlar gözlendi.

T arım ve Orman Bakanlığı’nın Türk Gıda Kodeksi 

Bebek ve Küçük Çocuklara Yönelik Gıdalar ile Vücut 

Ağırlığı Kontrolü İçin Diyetin Yerini Alan Gıdalar Yönet-

meliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırla-

nan yönetmelikle bebek ve küçük çocuk ek gıdaları ile 

vücut ağırlığı kontrolü için diyetin yerini alan gıdaların 

etiketinde ve reklamlarında, tedavi etme veya iyileştirme 

özelliğine sahip olduğunu bildiren ifadeler bulunama-

yacak. Yönetmelik kapsamındaki gıdaların yalnızca hazır 

ambalajlı olarak perakende satılmasına izin verilecek.

Bebek 
ve diyet 
gıdalarında 
yeni 
düzenleme

Avrupa'da en fazla Avrupa'da en fazla 
AVM Türkiye'de AVM Türkiye'de 
açıldıaçıldı

Üçüncü çeyrek Üçüncü çeyrek 
ihracat ihracat 
beklentisi düştübeklentisi düştü

T icaret Bakanlığı İhracat Beklenti En-

deksi, yılın üçüncü çeyreğinde bir 

önceki çeyreğe göre 2.6 puan azalarak 

123.3 seviyesinde gerçekleşti. İthalat 

Beklenti Endeksi ise 0.6 puan yükselerek 

98.1 oldu. İthalat Beklenti Endeksi ise yılın 

üçüncü çeyreğinde ikinci çeyreğe göre 0.6 

puan artarak 98.1 seviyesinde gerçekleşti. 

Endeks geçen yılın aynı dönemine göre 

15 puan azalış kaydetti. İthalat Beklenti 

Endeksi'ni "mevcut ithalat sipariş düzeyi" 

yayılımı negatif etkilerken, "son üç aya 

ilişkin ithalat sipariş düzeyi" ve diğer yayı-

lımlar endekse pozitif yansıdı.
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İstanbul’un değeri 
132 milyar dolar 

P lastik Sektörü İzleme Raporu’nun 2019’un 

ilk çeyrek verilerine göre 2018 yılının ilk üç 

aylık döneminde 3 milyon 477 bin ton ve 13 

milyar 641 milyon dolar olarak gerçekleşen plas-

tik mamul üretimi, 2019 yılının eş döneminde 

2 milyon 241 bin tona ve 8 milyar 161 milyon 

dolara düştü. Böylece üretim 2018 yılının aynı 

dönemine kıyasla miktar bazında yüzde 36, de-

ğer bazında ise yüzde 40 geriledi. Plastik mamul 

üretiminin 2019 yılı sonunda 2018 yılına göre 

miktar bazında yüzde 2, değer bazında yüzde 5 

gerileyerek 8.9 milyon ton ve 32.6 milyar dolara 

düşeceği tahmin ediliyor.

B rand Finance ve Curiocity işbirliği ile ilk 

kez Türkiye büyükşehirleri için yapılan 

"Turkey Metropol 30" araştırması şehirlerin 

marka değerleri ve marka güçlerini ortaya 

koydu. İstanbul 131 milyar 614 milyon do-

larlık marka değeri ile zirvede yer alırken bu 

şehri 35 milyar 458 milyon dolarla Ankara, 

24 milyar 229 milyon dolarla İzmir, 16 milyar 

44 milyon dolarla Kocaeli, 15 milyar 769 

milyon dolarla Bursa, 10 milyar 358 milyon 

dolarla Antalya, 7 milyar 837 milyon dolarla 

Konya, 7 milyar 284 milyon dolarla Gazi-

antep, 7 milyar 244 milyon dolarla Adana, 

6 milyar 737 milyon dolarla Mersin izledi.

D ünyada olduğu gibi Türkiye'de de sosyal güvenlik sis-

teminin tamamlayıcısı olarak kurulan Bireysel Emeklilik 

Sistemi'nde (BES) katılımcıların fon tutarı ve devlet katkısı fon 

tutarının toplam büyüklüğü olan 100,1 milyar lira ile oto-

matik katılımla sisteme dahil olanların biriktirdiği 5.1 milyar 

lira dikkate alındığında, sistemin toplam büyüklüğü 105.2 

milyar lirayı buldu. Bireylerin emeklilik dönemlerinde refah 

seviyelerinin düşmemesini hedefleyen, aynı zamanda yurt 

içinde uzun vadeli tasarruf seviyesini yükselterek yarattığı 

fonlarla ülke ekonomisine katkı sağlayan BES, Türkiye'de 27 

Ekim 2003'te başladı ve 16'ncı yılına doğru ilerliyor.

BES'te 
100 milyar lira 

birikti

Plastik mamul Plastik mamul 
üretimi gerilediüretimi geriledi

e-ticaret hacminde e-ticaret hacminde 
hedef 300 milyar TLhedef 300 milyar TL

T ürkiye'nin geçen yıl 139 milyar lira 

olan e-ticaret hacminin 2023'e kadar 

300 milyar liraya çıkarılması hedefleniyor. 

On Birinci Kalkınma Planı'na (2019-2023) 

göre kalite odaklı yenilikçi yaklaşım ve 

uygulamalarla Türkiye'nin, ticaretin kolay 

ve güvenli yapıldığı, tüketici haklarının 

gözetildiği ve korunduğu önemli ticaret 

merkezlerinden biri olması amaçlanıyor. 

Bu kapsamda, tarım ve imalat sanayi 

sektörlerindeki gelişmelerle tüketicilerin 

faydası gözetilerek toptan ve perakende 

ticarette piyasa işleyişinde karşılaşılabile-

cek aksaklıklar giderilecek. 
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ABD Çalışma Bakanlığı’nın ra-

poruna göre ülkede tarım 

harici sektörler, Haziran’da 224 bin 

kişiye istihdam sağladı. Küresel 

piyasaların yakından takip ettiği 

veriye ilişkin beklenti 160 bin sevi-

yesindeydi. Bu arada, Mayıs ayına 

ilişkin tarım dışı istihdam rakamı 

75 binden 72 bine revize edildi. 

Raporda, son üç aylık ortalama 

istihdam artışının, önceki iki aya 

yapılan revizyonlar ve Haziran verisi 

doğrultusunda 173 bine yükseldi-

ği kaydedildi. Bakanlığın istihdam 

raporu, ABD’de işsizlik oranının 

Haziran ayında yüzde 3.6’dan yüz-

de 3.7’ye yükseldiğini de gösterdi. 

Piyasalarda işsizlik oranının yüzde 

3.6 ile son 49 yılın en düşük seviye-

sinde sabit kalması bekleniyordu.

ABD'de tarım dışı ABD'de tarım dışı 
istihdam beklentiyi aştıistihdam beklentiyi aştı

Belçika'ya yavaş 
internet cezası

M erkezi Lüksemburg'ta bulunan AB'nin en 

yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, 

Belçika'nın AB genişbant internet alt yapı mev-

zuatını uygulamaması nedeniyle AB Komisyonu 

tarafından açılan davayı karara bağladı. Mahkeme, 

Brüksel'de hızlı internet alt yapısı kurmakta geciktiği 

için Belçika'ya günlük 5 bin Euro para cezası uygu-

lanması gerektiğine hükmetti. Kararda, "Mahkeme, 

Belçika'nın öngörülen sürenin bitimine kadar AB 

yönetmeliğinin uygulanmasını sağlayacak tedbirleri 

almadığını belirledi. 

A vrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro 

Bölgesi'nin Mayıs ayı perakende satış verile-

rini yayımladı. Buna göre 19 üyeli Euro Bölgesi'nde 

perakende satışlar, Mayıs’ta Nisan ayına kıyasla 

yüzde 0.3 düşerken, geçen yılın aynı dönemine 

göre yüzde 1.3 arttı. AB'de ise perakende satışlar, 

Mayıs’ta bir önceki aya kıyasla yüzde 0.4 azalırken, 

2018'in aynı dönemine göre yüzde 1.3 yükseliş 

kaydetti. AB ülkeleri arasında Mayıs’ta bir önceki 

aya kıyasla perakende satışlarda en yüksek artış 

yüzde 1.5 ile Portekiz, yüzde 1.1 ile İspanya ve 

yüzde 1 ile Belçika'da gerçekleşti. 

AB'de perakende AB'de perakende 
satışlar düştüsatışlar düştü

GEÇTİĞİMİZ AY DÜNYA

İ ran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e 

konuşan İran Merkez Bankası Başkan Yar-

dımcısı Nasır Hakimi, Kara Parayla Mücadele 

Yüksek Konseyi'nin kararıyla Bitcoin ile yapılan 

işlemlerin yasaklandığını belirtti. Kripto para 

kullanıcılarını bu varlıklara yatırım yapmanın 

riskleri konusunda uyaran Hakimi, "İran'da 

Bitcoin alım ve satımı yasaktır. Bitcoin'in fiyat 

dalgalanması çok yüksek olduğu için yasal 

riskler barındırıyor. Bu yüzden vatandaşların 

bu oyuna girmemesini tavsiye ediyorum" dedi. 

Hakimi, Bitcoin üretiminin ise henüz yasaklan-

madığını sözlerine ekledi.

İran, Bitcoin İran, Bitcoin 
işlemlerini işlemlerini 
yasakladıyasakladı
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AB Komisyonu, 2019 Yaz Ekono-

mik Tahminler Raporu’nu ya-

yınladı. Raporda, AB üyesi 28 ülkenin 

büyüme tahmini 2019 için yüzde 1.4, 

2020 için ise yüzde 1.6 seviyesinde 

öngörüldü. Euro Bölgesi'nin 2019 

yılında yüzde 1.2 oranında büyüye-

ceği tahmin edilen raporda, 2020 yılı 

büyüme oranı ise önceki rapora kı-

yasla azaltıldı. Euro Bölgesi'nin 2020 

yılı büyüme oranı yüzde 1.5'ten 

yüzde 1.4'e indirildi. Raporda, 2019 

yılı büyüme oranı Almanya'da yüz-

de 0.5, Fransa'da yüzde 1.3, İngilte-

re'de yüzde 1.3, İtalya'da yüzde 0.1, 

İspanya'da yüzde 2.3, Hollanda'da 

yüzde 1.6, Yunanistan'da yüzde 2.1 

seviyesinde öngörüldü.

Euro Bölgesi’nin büyüme 
tahmini düşürüldü

Irak'ın geliri 
1 milyar dolar azaldı

I rak Petrol Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre 

Irak'ın petrol ihracatı Haziran ayında bir önceki aya 

kıyasla 6 milyon varil azalarak 105 milyon varil sevi-

yesinde kaldı. Açıklamada, Irak merkezi hükümetinin 

Haziran’da petrol ihracatından toplam 6 milyar 397 

milyon dolar gelir elde ettiği belirtildi, Mayıs ayında 

ise bu tutarın yaklaşık 7 milyar 329 milyon dolar 

olduğu hatırlatıldı. İhracat gelirindeki azalma, satış 

miktarında görülen gerilemeden çok petrol fiyatla-

rındaki düşüşten kaynaklandı.

A vrupa Birliği (AB) tarafından, Çin hükümetinin 

tutukladığı yaklaşık 300 insan hakları avukatı 

ve aktivistin yargılanma süreçlerinde uluslararası 

hukukun ihlal edildiği belirtilerek, "AB, Çin'in ulus-

lararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine 

getirmesini bekliyor" ifadesi kullanıldı. AB Dışişleri 

ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica 

Mogherini'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada 

Çin'e "709 operasyonları" kapsamında tutukladığı 

tüm mahkumları serbest bırakma çağrısı yapıldı. 

AB, Fransa, Almanya ve İngiltere, İran'ın nükleer 

anlaşmayı ihlal eden faaliyetlerinden "derin endi-

şe" duyduğunu da açıkladı.

Çin ve İran'a Çin ve İran'a 
çağrıçağrı

ABD Hazine Bakanlığı emekli asker Rafael 

Acosta Arevalo'nun gözaltında işkence so-

nucu hayatını kaybetmesinin ardından bu ülkenin 

Askeri İstihbarat Direktörlüğü’ne de yaptırımlar 

getirdi. Acosta'nın trajik ölümünün kabul edi-

lemez olduğu belirtilen açıklamada, ''ABD'nin 

Maduro rejiminin muhalifleri bastırmak amacıyla 

uyguladığı insanlık dışı muamelelere son vermede 

kararlı olduğu'' belirtildi. Maduro hükümetine 

karşı darbe girişiminde bulunmaktan tutuklanan 

Deniz Kuvvetleri'nden emekli asker Arevalo'nun 

gözaltında işkence sonucu öldüğü ortaya çıkmıştı.

Venezuela'ya Venezuela'ya 
yeni bir yeni bir 
yaptırım yaptırım 
dahadaha


