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GEÇTİĞİMİZ AY TÜRKİYE

H azine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi 

Başkanlığı’nın Bazı Varlıkların Ekonomiye 

Kazandırılması Hakkında Genel Tebliği Resmi 

Gazete'de yayımlandı. Tebliğle, gerçek ve tüzel 

kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, dö-

viz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası 

araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye 

kazandırılmasına ilişkin Varlık Barışı uygulamasına 

yönelik usul ve esaslar belirlendi. Yurt dışında 

bulunan varlıklarını 31 Aralık 2019 tarihine kadar 

Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildiren 

gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları ser-

bestçe tasarruf edebilecek.  

Hazine’nin yetkileri 
genişletildi 

R esmi Gazete’de yayımlanan Bazı Cum-

hurbaşkanlığı Kararnamelerinde De-

ğişiklik Yapılması Hakkındaki Cumhurbaş-

kanlığı Kararnamesi ile Hazine ve Maliye 

Bakanlığı’nın görevleri arasına “yurt içinde ya 

da yurt dışındaki şirketlere iştirak edebilmesi” 

eklendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, yurt 

içindeki ya da yurt dışındaki şirketlere iştirak 

etmesini sağlama, finansal piyasalara ilişkin 

yurt içi ve yurt dışı gelişmeleri izleme, finan-

sal sektörü geliştirici ve finansal istikrarı güç-

lendirici çalışmalar yapma görevleri verildi. 

Ayrıca sigortacılık ve özel emeklilik sistemine 

ilişkin faaliyetleri düzenlemek, uygulamak, 

uygulamayı izlemek, denetimini yürütmek 

ve geliştirilmesine ilişkin esasları tespit etmek 

de Bakanlığın görevleri arasında yer aldı. 

S anayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Organize Sanayi Bölgeleri 

Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmeliği, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) yönetim kurulu 

üye sayısının 15’e çıkarılması ile OSB’lerin üst kuruluşta temsil 

sayıları artırıldı. OSB’lerde verilen hizmetlere yönelik uygulana-

cak gecikme faizinde tek tip uygulamaya geçilerek, gecikme 

zammı olarak Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanu-

nu'nda belirtilen oran baz alınarak uygulamada birlik sağlandı. 

OSB’lerde yer alan tesislerin sadece çatı ve cephelerinde güneş 

panelleri kurulmasına yönelik düzenleme yapıldı. 

OSB 
Yönetmeliğinde 
değişiklik 

Varlık Barışı’nda Varlık Barışı’nda 
son başvuru son başvuru 
31 Aralık 201931 Aralık 2019

Seyahat için Seyahat için 
3 ayda3 ayda
7 milyar TL 7 milyar TL 
harcandıharcandı

T ürkiye İstatistik Kurumu, Ocak-Mart 

2019 dönemine ilişkin "Hanehalkı 

Yurtiçi Turizm Araştırması" sonuçlarını 

açıkladı. Birinci çeyrekte seyahate çıkan-

ların bir ve daha fazla geceleme kaydıy-

la ülke içinde yaptıkları toplam seyahat 

sayısı, geçen yılın aynı çeyreğine göre 

yüzde 9 azalarak 14 milyon 94 bin olarak 

gerçekleşti. Aynı dönemde seyahate çı-

kanlar 107 milyon 634 bin geceleme yaptı. 

Ortalama geceleme sayısı 7,6, seyahat ba-

şına yapılan ortalama harcama ise 496 lira 

oldu. 2019 yılının Ocak-Mart döneminde 

toplam seyahat harcamaları geçen yılın 

aynı dönemine göre yüzde 10,8 artarak 6 

milyar 984 milyon 25 bin lira oldu. 
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T ürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayına 

ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı. Temmuz 

ayında bir önceki aya göre yüzde 1,06 azalışla 

154,38 olan Tarım ÜFE, geçen yılın Aralık ayına 

göre yüzde 8,81, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 

22,83 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 22,2 

yükseldi. Tarım ve avcılık ürünlerinde aylık bazda 

yüzde 1,22, balıkçılıkta yüzde 0,9 düşüş, ormancılık 

ürünlerinde ise yüzde 6,6 artış gerçekleşti. Ana 

gruplarda bir önceki aya göre değişimde çok yıl-

lık bitkisel ürünlerde yüzde 4,14, tek yıllık bitkisel 

ürünlerde yüzde 1,72 azalış, canlı hayvanlar ve 

hayvansal ürünlerde yüzde 1,26 artış oldu.  

Koyun eti üretimi 
yüzde 71 arttı

T ürkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), yılın 

ikinci çeyreğine (Nisan-Haziran) ilişkin 

kırmızı et üretim istatistiklerine göre ikinci 

çeyrekte sığır eti üretimi 223 bin 693 ton ola-

rak tahmin edildi. Sığır eti üretimi, bir önceki 

çeyreğe göre yüzde 16,9 artarken, geçen 

yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 azaldı. 

Koyun eti üretimi yılın ikinci çeyreğinde 30 

bin 600 ton olarak öngörüldü. Koyun eti 

üretimi bir önceki döneme göre yüzde 70,6, 

geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,9 

artış gösterdi. Türkiye'nin toplam kırmızı et 

üretimi, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki 

döneme göre yüzde 20,8 artarken, geçen 

yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 geriledi. 

T ürk otomotiv sektöründe, Temmuz’da bir önceki yılın 

aynı ayına göre yüzde 5 artışla 2,9 milyar dolar dış satışla 

2019'da şu ana kadar aylık bazda en yüksek ihracat rakamına 

ulaşıldı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) 

ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) verilerinden derlenen 

bilgilere göre otomotiv endüstrisinin ihracatı Temmuz’da bir 

önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5 artış gösterdi. Geçen ay 

elde edilen 2,9 milyar dolarlık satış, otomotivde 2019'da aylık 

bazda en yüksek ihracat rakamı oldu. Bu ihracat verisi aynı 

zamanda otomotiv endüstrisinin tarihinde aylık bazda ulaşılan 

dördüncü en yüksek dış satış rakamı olarak kayıtlara geçti.

Otomotiv 
ihracatında rekor 

Tarım ÜFE Tarım ÜFE 
yüzde 1 azaldıyüzde 1 azaldı

Sanayi üretim endeksi Sanayi üretim endeksi 
düşüşünü sürdürdüdüşüşünü sürdürdü

S anayi üretim endeksi, 10 aylık düşüş 

sürecini devam ettirdi ve Haziran dö-

neminde bir önceki yılın aynı ayına göre 

(takvim etkisinden arındırılmış endeks) 

yüzde 3,9 oranında geriledi. Mevsim ve 

takvim etkisinden arındırılmış sanayi 

üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 3,7 

geriledi. TÜİK sanayi üretim endeksinde 

arındırılmamış endeks ise Haziran ayın-

da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 

9,6 oranında geriledi. Bu düşüşte Haziran 

ayındaki tatillerin etkisi de bulunuyor. 2015 

baz yıllı arındırılmamış endeks değeri de 

Haziran ayı sonu itibariyle 96,9’a geriledi. 
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A kıllı telefon üreticisi OPPO, son 

teknolojiyle donattığı nakliye 

konteynırını fütüristik bir otele dö-

nüştürerek dünyanın ilk 5G otelini 

Avustralya'da hizmete sundu. OP-

PO'nun Reno 5G akıllı telefonu ve 

5G ağının sağladığı olanaklarla inşa 

edilen gezici otel, ilk konuklarını 

Avusturalya’nın Gold Coast şehrin-

deki kültür ve sanat merkezi Home 

of the Arts’ta (HOTA) kabul etmeye 

başladı. 5G Otel, Avusturalya'da 5G 

teknolojisini destekleyen lokas-

yonlar arasında dolaşarak, teknoloji 

ve seyahat severlere farklı dene-

yimler yaşatıyor.

Dünyanın ilk Dünyanın ilk 
5G oteli açıldı5G oteli açıldı

Çin'in Avrupa yatırımı 
yüzde 84 düştü

D enetim ve danışmanlık firması EY'nin raporuna 

göre, Çinli şirketlerin Avrupa’da gerçekleştirdik-

leri satın alma ve birleşme işlemlerinin hacmi bu yılın 

ilk yarısında 2018’nin aynı dönemine göre yüzde 84 

düşerek 2,4 milyar dolara geriledi. Rapora göre, Çinli 

şirketlerin Avrupa'da bu yılın ilk yarısında yaptıkları 

işlem sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 

28 düşerek 81’e geriledi. Çinli şirketlerin Avrupa’nın 

en büyük ekonomisine sahip Almanya’da satın alma 

ve birleşme işlem sayısının 25’den 11’e gerilemesi 

dikkat çekti. Almanya'da işlem hacmi 10,1 milyar 

dolardan 500 milyon dolara geriledi.

B ritanya Endüstri Konfederasyonu (CBI) Başkanı 

Carolyn Fairbairn, İngiltere’nin Avrupa Birliği’n-

den (AB) anlaşmasız şekilde ayrılmasının İskoçya’ya 

yıllık maliyetinin yaklaşık 14 milyar sterlin olacağını 

belirtti. BBC Radyo’suna açıklamalarda bulunan, 

Fairbairn, İngiltere’nin AB’den anlaşmasız şekilde 

ayrılmasının İskoçya’daki işletmelerin faaliyetlerini 

büyük riske sokacağını belirtti. Fairbairn, “Brexit’te 

anlaşmasız ayrılık konusunda son derece endişe-

liyiz. İngiliz hükümetinin bir numaralı önceliğinin 

anlaşmayla birlikten ayrılmak olması gerektiğini 

düşünüyoruz” ifadesini kullandı.

Anlaşmasız ayrılığın Anlaşmasız ayrılığın 
İskoçya’ya maliyetiİskoçya’ya maliyeti

 14 milyar sterlin 14 milyar sterlin

GEÇTİĞİMİZ AY DÜNYA

U luslararası Hava Taşımacılığı Birliği, küresel hava 

kargo trafiğinin özellikle ABD ile Çin arasındaki ticari 

gerilimlerden dolayı 8 aydır art arda gerilediğini bildirdi. 

Küresel hava kargo trafiği Haziran 2019'da bir önceki yılın 

aynı dönemine göre yüzde 4,8 oranında azalış kaydetti. 

Böylece hava kargo trafiğindeki daralma sekizinci ayda 

da devam etti. Mevcut kilometrekare (AFTK) cinsinden 

ölçülen navlun kapasitesi ise bu yılın haziran ayında ge-

çen yılın aynı ayına göre yüzde 2,6'lık artış gösterdi. Orta 

Doğu ve Avrupa havayolu taşıyıcılarının navlun hacimleri 

Haziran 2019’da bir önceki yıla göre sırasıyla yüzde 6,2 ve 

yüzde 3,6 azalırken, Afrika havayolu taşıyıcılarında yüzde 

3,8’lik artış yaşanması dikkati çekti.

Ticari ihtilaflar hava Ticari ihtilaflar hava 
kargo trafiğini vurdukargo trafiğini vurdu
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ABD Merkez Bankası (Fed) politi-

ka faizini 25 baz puan düşürdü. 

Fed 2008 yılından bu yana ilk kez faiz 

indirimine gitti. Açık Piyasa Komitesi 

(FOMC) toplantısında faiz yüzde 2.0-

2.25 seviyesine çekildi. Fed, en son 

1 Mayıs 2008 tarihinde faizleri 0.25 

puan aşağı indirmişti. Fed’in Federal 

Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) tu-

tanaklarında ABD'de istihdam piyasa-

sının güçlü seyretmeye devam ettiği 

ve ekonomik aktivitenin ılımlı bir se-

viyede olduğu belirtildi. Tutanaklar-

da komitenin büyümeyi maksimum 

seviyede artırmayı ve fiyat istikrarını 

sağlamayı hedeflediği belirtildi.

Fed'den faiz indirimi

Dünya ticaretindeki
büyüme hızı düştü

T icari gerginlikler, korumacı politikalar ve ekonomik 

belirsizliklerin etkisiyle geçen yıl dünyada mal 

ticareti hacminde yıllık bazda kaydedilen yüzde 3'lük 

büyüme, bir önceki yıla ait oran olan yüzde 4,6'nın 

altında kaldı. 164 ülkenin üye olduğu Dünya Ticaret 

Örgütü'nün (WTO) "2019 Dünya Ticaret İstatistikleri 

İncelemesi" raporundan derlenen bilgilere göre, geçen 

yıl dış ticaretin büyüme hızının azalmasında, dünya 

ihracatında yüzde 37 paya sahip Avrupa ve yüzde 35 

paya sahip Asya'daki ihracat düşüşü etkili oldu. 

ABD, vize muafiyeti uyguladığı 38 ülkenin 

vatandaşlarına yönelik yeni düzenlemeler 

getirdi. ABD Gümrük ve Sınır Koruma Biriminin 

(CBP) internet sitesinde yer alan açıklamada, ABD 

Vize Muafiyet Programı'ndan (VWP) yararlanan 

38 ülkenin vatandaşlarının, yeni düzenlemeler 

çerçevesinde 1 Mart 2011 ve sonrasında Kuzey 

Kore'nin yanı sıra İran, Irak, Sudan, Suriye, Libya, 

Somali ve Yemen'e seyahat etmiş veya buralarda 

bulunmuş olmaları halinde ABD'ye girişlerde vize 

almaları gerekeceği belirtildi. VWP çerçevesinde 

38 ülkenin vatandaşlarına, ABD'ye 90 güne kadar 

vizesiz giriş hakkı tanınıyor.

ABD'den vize ABD'den vize 
muafiyetine muafiyetine 

düzenlemedüzenleme

A lmanya Merkez Bankası (Bundesbank), eko-

nomiye yönelik bu yılın Ağustos ayı raporunu 

yayımladı. Rapora göre, ticaret ihtilafları ve daha 

zayıf seyreden küresel ekonomi Alman ekonomisini 

etkilemeye devam ediyor. "Mevcut verilere göre, 

sanayi üretiminin bu çeyrekte de belirgin bir şekilde 

daralması bekleniyor" değerlendirilmesine yer verilen 

raporda, "Alman inşaat endüstrisindeki canlılığın ise 

devam etmesi bekleniyor" değerlendirmesi yapıldı. 

Almanya'da üretimin bu yılın üçüncü çeyreğinde 

"cansız" kalacağına işaret edilen raporda, ekonominin 

resesyon kıyısında olabileceği uyarısında bulunuldu.

"Resesyon" "Resesyon" 
uyarısıuyarısı
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TAM YERİ
TOBB ETÜ
Türkiye’de sadece TOBB ETÜ’de uygulanan 
ortak eğitim sistemi ile öğrenciler 3 farklı iş 
yerinde toplam 1 yıllık iş deneyimi  ile mezun 
oluyor.
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