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A nkara Sanayi Odası eski başkanla-

rından Alaeddin Ceceli vefat etti. 

89 yaşında hayata gözlerini yuman Ce-

celi, Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılı-

nan öğle namazını müteakip memleke-

ti olan Çankırı’nın Atkaracalar ilçesinde 

toprağa verildi. Ankara Sanayi Odası'nın 

kuruluş yıllarının ardından yönetim or-

ganlarında aktif görev alan Ceceli, 1972 

yılında yönetim kurulu üyesi oldu. 1989 

yılında ASO’nun altıncı Yönetim Kurulu 

Başkanı olan Ceceli 1991 yılına kadar bu görevde 

bulundu. Ankara sanayisinin gelişmesinde önemli 

katkıları olan Alaeddin Ceceli, Ceceli Demir Sana-

yi’nin kurucusu ve Emek Boru firmasının Yönetim 

Kurulu Başkanı idi.

Türkiye imalat 
PMI yükseldi

İ stanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İma-

lat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), 

Ağustos’ta 48 seviyesine yükselerek Temmuz 

2018'den bu yana en yüksek düzeyde ger-

çekleşti. Sektörün faaliyet koşullarında halen 

yavaşlamaya işaret etmekle birlikte Türkiye 

İmalat PMI, Temmuz 2018'den beri en yüksek 

düzeyde kaydedildi. Talebin güçlendiğine 

işaret eden anket verilerinin yansıması olarak 

yeni siparişlerdeki ivme kaybı son 17 ayın en 

ılımlı düzeyinde gerçekleşti. 

H azine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazır-

lanan Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve 

Talimat Tebliği'nde değişiklik Yapılmasına Dair 

Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 

girdi. Buna göre, asgari prim tutarı her halükarda 

deprem risk bölgesine göre birinci bölgeden be-

şinci bölgeye sırasıyla 110, 80, 60, 50 ve 40 liradan 

az olamayacak. Söz konusu miktarlar daha önce 

sırasıyla 95, 70, 55, 45 ve 35 lira şeklindeydi. İnşaat 

ruhsat yılı, 2000 ve öncesi olan binalarda tarife 

fiyatı yüzde 10 artırılacak.

Asgari prim 
tutarları arttı

Alaeddin Ceceli son Alaeddin Ceceli son 
yolculuğuna uğurlandıyolculuğuna uğurlandı

1663 tıbbi cihaz ve 1663 tıbbi cihaz ve 
malzemenin malzemenin 
fiyatı iyileştirildifiyatı iyileştirildi

A ile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı 

Zehra Zümrüt Selçuk, bedeli kamu 

tarafından ödenen 1663 tıbbi cihaz ve mal-

zemenin üretici-satıcıya ödenen fiyatının 

iyileştirildiğini ve bunun da 731 milyon 

TL’ye karşılık geldiğini açıkladı. Yazılı bir açık-

lama yapan Bakan Selçuk, Resmi Gazete’de 

yayımlanan ilgili Sağlık Uygulama Tebliği 

(SUT) değişikliğiyle fiyatların artırıldığını, 

değişen piyasa koşullarına uyum sağlanmış 

olduğunu söyledi. Bakan Selçuk, bu cihaz-

lardan 62’sinin evde kullanılanlar olduğunu 

ve üretici-satıcıya ödenen bedellere yüzde 

10 ila yüzde 350 arasında değişen oranlarda 

artış yapıldığını, bunun da 415 milyon TL’lik 

iyileştirme anlamına geldiğini vurguladı.
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T apu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve-

rilerine göre Türkiye genelinde yedi 

ayda 1,1 milyon gayrimenkul el değiştirir-

ken, bu satışlardan 4 milyar 465 milyon lira 

tapu harcı elde edildi. Yılın yedi ayında Tür-

kiye genelinde bir milyon 99 bin 430 adet 

gayrimenkul satıldı. Bu sürede 1,1 milyon 

gayrimenkulün satışının yanı sıra tapuda 

bağış, taksim, intikal, şahsi ipotek, zirai ipo-

tek, konut ipoteği, şahsi ipotek terkini, zirai 

ipotek terkini, cins tahsisi, kamulaştırma ve 

diğer işlemlerle birlikte 5 milyon 338 bin 

işlem gerçekleştirildi.

Ham çelik üretimi 
yüzde 10,2 azaldı

T ürkiye Çelik Üreticileri Derneği’nden 

(TÇÜD) yapılan açıklamaya göre, ham 

çelik üretimi Temmuz’da geçen yılın aynı 

ayına göre yüzde 10,6 azalarak 2,9 milyon 

ton oldu. Ocak-Temmuz döneminde ise 

üretim yüzde 10,2 azalışla 19,9 milyon 

ton seviyesinde gerçekleşti. Dış ticaret açı-

sından değerlendirildiğinde, Türkiye'nin 

çelik ürünleri ihracatı Temmuz’da mik-

tar bazında yüzde 5,7 artışla 1,9 milyon 

ton olurken, fiyatlardaki düşüş sebebiyle 

değer bazında ise yüzde 4,5 azalışla 1,4 

milyar dolara geriledi.

D oğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yapı-

lan derlemeye göre Türkiye'den yılın sekiz aylık dönemde 

114 ülkeye gerçekleştirilen 1 milyon 964 bin 812 tonluk yaş 

meyve sebze ihracatından 1 milyar 207 milyon 84 bin 507 dolar 

gelir elde edildi. Türkiye'den bu dönemde yapılan yaş meyve 

sebze ihracatında Rusya Federasyonu ilk sırada yer aldı. Rusya 

Federasyonu'na Ocak-Ağustos döneminde 455 bin 190 tonluk 

yaş meyve sebze satılarak 375 milyon 386 bin 968 dolar kazanç 

sağlandı. Bu ülkeyi, 159 milyon 802 bin 289 dolarla Almanya, 98 

milyon 414 bin 511 dolarla Irak, 81 milyon 508 bin 907 dolarla 

Romanya ve 59 milyon 125 bin 304 dolarla Ukrayna takip etti.

Yaş meyve sebze 
ihracatının 
lideri Rusya

Yedi ayda 1,1 milyon Yedi ayda 1,1 milyon 
gayrimenkul satıldıgayrimenkul satıldı

150 binden fazla 150 binden fazla 
yeni iş yeri açıldıyeni iş yeri açıldı

T ürkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfede-

rasyonu (TESK) Genel Başkanı Bende-

vi Palandöken, esnaf ve sanatkar sayısının 

sekiz ayda 26 bin 747 artarak Ağustos 

sonu itibarıyla 1 milyon 779 bin 960'a 

ulaştığını belirterek, "Bu dönemde 150 

bin 267 iş yeri açılırken 69 bin 672 iş yeri 

kapandı" ifadelerini kullandı. Palandöken, 

"Sekiz ayda İstanbul'da iş yeri sayısı 5 bin 

156 arttı. İstanbul'un ardından iş yeri sayısı 

İzmir'de 2 bin 747, Antalya'da 2 bin 478, 

Samsun'da bin 613 ve Bursa'da bin 583 

yükseldi. İş yeri sayısında en fazla düşüş 

görülen iller ise 281 ile Ordu, 273 ile Rize, 

253 ile Aksaray, 246 ile Yozgat ve 216 ile 

Çorum oldu" ifadelerini kullandı.
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B irleşmiş Milletler Gıda ve Ta-

rım Örgütü’nden (FAO) yapı-

lan açıklamaya göre, uluslararası 

pazarlarda tahıl, bitkisel yağ, süt 

ürünleri, et ve şekerden oluşan beş 

ana gıda maddesinin fiyatlarının ve 

ticaretinin takibiyle ölçülen Gıda 

Fiyat Endeksi, Ağustos’ta bir önceki 

aya göre yüzde 1,1 azalarak 169,8 

puana düştü. Endeks, geçen yılın 

aynı ayına göre ise yüzde 1,1 arttı. 

Küresel gıda fiyatlarındaki gerile-

mede tahıl ve şeker fiyatlarındaki 

düşüş etkili oldu. 

Tahıl Fiyat Endeksi, Ağustos’ta 

bir önceki aya göre yüzde 6,4 azaldı. 

Söz konusu azalış mısır ve buğday 

fiyatlarındaki düşüşten kaynaklandı.

Küresel gıda fiyatlarıKüresel gıda fiyatları
yüzde 1,1 gerilediyüzde 1,1 geriledi

Arjantin'de döviz 
işlemlerine kısıtlama

A rjantin'de bankalar dahil bütün şirketlerin 

döviz almasına ve yurt dışına aktarmasına 

kısıtlama getirildi. Resmi Gazete’de yayımlanan 

596 numaralı kararnameye göre, ellerindeki dövizi 

bozduracak ve yurt dışına yapılan döviz aktarımla-

rında kullanacak bankalar ile ihracat yapan bütün 

şirketler, Merkez Bankası’ndan (BCRA) izin almak 

zorunda kalacak. Öte yandan, BCRA'dan yapılan 

açıklamaya göre tüzel kişilerin de dolar almasına 

aylık 10 bin dolar kısıtlama getirildi.

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, ekonomide olağanüstü 

hal (OHAL) ilan etti. Başkent Beyrut'taki Baabde Başkanlık 

Sarayı'nda, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın çağrısı üzerine eko-

nomi toplantısı düzenlendi. Toplantının açılış konuşmasını 

yapan Cumhurbaşkanı Avn, "Siyasi ve şahsi anlaşmazlıkları-

mızı bir kenara bırakarak, içinde bulunulan ekonomik krizden 

çıkmak için başarılı çözüm yolları için çabalarımızı bir araya 

getirmeliyiz" dedi. Ekonomi toplantısının ardından basın top-

lantısı düzenleyen Başbakan Hariri, ülkede ekonomik OHAL 

ilan ettiğini duyurdu. Uluslararası ekonomi derecelendirme 

kuruluşu Fitch Ratings, Lübnan'ı 24 Ağustos'ta B'den CCC 

sınıfına düşürdüğünü açıklamıştı.

Lübnan'da 'ekonomik Lübnan'da 'ekonomik 
OHAL' ilan edildiOHAL' ilan edildi

GEÇTİĞİMİZ AY DÜNYA

ABD'de ekonomik büyümenin yüzde 

11,2'sini temsil eden ISM imalat endeksi-

nin Ağustos’ta 49,1'e gerileyerek Ocak 2016'dan 

bu yana en düşük seviyede gerçekleşmesi, 

ülkede resesyon kaygılarını artırdı. ABD'de ya-

yımlanan ISM imalat PMI verisi, 50 seviyesinin 

altındaki değerlerde imalat sanayisinde daral-

ma anlamına gelirken, 1931 yılından bu yana 

yayımlanan bu veriye yatırımcılar tarafından 

büyük önem atfediliyor. ABD Ekonomik Analiz 

Bürosu'nun Temmuz’da yayımladığı bir rapora 

göre imalat sektörü ABD Gayri Safi Yurtiçi Hası-

lası’nın yüzde 11,2'sini oluşturuyor.

ABD'de resesyon ABD'de resesyon 
sinyali güçlendisinyali güçlendi




