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K aradeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları 
Birliği (KFMİB) Başkanı Edip Sevinç, yaptığı 

yazılı açıklamada 2019/2020 sezonunun bitmesine 
iki ay kala fındık ihracatında ulaşılan rakamların 
yüz güldürmeye devam ettiğini belirtti. Fındıkta 
1 Eylül 2019 ile 30 Haziran 2020 tarihleri arasında 
gerçekleştirilen ihracatın, şimdiden tüm zaman-
ların rekorunu kırarak 311 bin 499 tona ulaştığını 
ifade eden Sevinç, bu rakamın 31 Ağustos 2020'de 
330 bin tonu geçebileceğini tahmin ettiklerini 
vurguladı. Sevinç, Türkiye fındık ihracatından gelen 
net döviz miktarının ise 30 Haziran 2020 itibarıyla 
2 milyar dolara ulaştığını aktardı.

Beş ayda 6.8 milyar 
dolar açık verildi

T ürkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) veri-
lerine göre yüksek teknolojili ürünlerde 

ticaret açığı bu yılın Ocak-Mayıs döneminde, 
geçen yılın aynı dönemine göre 610 milyon 
dolar artarak 6 milyar 860 milyon dolara çıktı. 
2016’dan bu yana yüksek teknolojili ürün-
lerde toplam dış ticaret açığı 89 milyar 574 
milyon dolara ulaştı. 2020 yılı aylar itibarıyla 
yapılan değerlendirmeye göre Covid-19’un 
ilk görüldüğü Mart ayında 1 milyar 771 mil-
yon dolar olan yüksek teknoloji açığı Nisan’da 
1 milyar 309 milyon dolara, Mayıs’ta ise 1 
milyar 9 milyon dolara indi.

O cak-Haziran döneminde 6 bin 730 lira 
olarak uygulanan kıdem tazminatı ta-

vanı 1 Temmuz 2020 tarihinden geçerli olmak 
üzere 7 bin 117 TL’ye yükseldi. Aynı işverene 
bağlı iş yerlerinde 10 yıl çalışan bir kişinin 
alabileceği maksimum kıdem tazminatı tu-
tarı da 67 bin 300 liradan 71 bin 170 liraya 
yükseldi. Bu rakam 2020'nin Temmuz-Aralık 
döneminde geçerli olacak. Kıdem tazminatı 
tavan tutarı bir yıl içerisinde Ocak-Temmuz ve 
Temmuz-Aralık olmak üzere iki kere değişiyor.

Kıdem tazminatı 
tavanı 7 bin TL’yi geçti

Fındık ihracatında 
rekor kırıldı

Konut kredileri 
32.2 milyar lira arttı

Ü lke genelinde kullanılan konut kredi 
tutarında altı ayda tüm zamanların 

yıllık rekoru kırıldı. Bankacılık Düzenle-
me ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) 
verilerine göre 2018 yılı sonunda 188.5 
milyar lira olan konut kredileri bakiyesi, 
2019 sonunda 10.2 milyar lira artarak 
198.7 milyar liraya yükseldi. Yılın ilk çey-
reğinde konut kredileri 12.3 milyar liralık 

yükselişle 211 milyar liraya ulaştı. İkinci 
çeyrekte konut kredisi artışı 19.6 milyar 
lira oldu. Bankacılık sektörünün konut 
kredi bakiyesi ilk yarıda 32.2 milyar liralık 
artışla 230.9 milyar liraya ulaştı. Bu alanda 
tüm zamanların yıllık rekoru da altı ayda 
kırılmış oldu. Söz konusu tutarın daha 
önce en yüksek gerçekleştiği dönem, 
27.6 milyar lirayla 2017 yılı olmuştu.
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İhracatçının yeni yol arkadaşı
Maximiles TİM İhracatçı Kart

Türkiye İhracatçılar Meclisi ile işbirliği kapsamında ihracatçılara sunulan ilk ve tek kredi kartı olan 
Maximiles TİM İhracatçı Kart, hem alışverişlerde hem de Türkiye İş Bankası aracılığı ile gerçekleşen 

ihracatlar üzerinden mil kazandırıyor.  Üstelik rezervasyon ve yurtdışı çıkış harcı gibi 
konularda da birçok avantaj sağlıyor.
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T ürkiye İstatistik Kurumu’nun Mayıs ayına ilişkin dış ticaret en-
dekslerine göre ihracat birim değer endeksi Mayıs’ta geçen 

yılın aynı ayına göre yüzde 3.5 azaldı. Endeks bu dönemde gıda, 
içecek ve tütünde yüzde 3.4 artarken, ham maddelerde yüzde 
3, yakıtlarda yüzde 60.8 ve imalat sanayisinde yüzde 2.3 düştü. 
İthalat birim değer endeksi ise Mayıs’ta yıllık bazda yüzde 13.1 
geriledi. Endeks geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tü-
tünde yüzde 2.6 artarken, ham maddelerde yüzde 11.8, yakıtlarda 
yüzde 54.1 ve imalat sanayinde yüzde 5.9 azaldı.

Arsa satışları 
yüzde 32 arttı

Ç evre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yapılan 
yazılı açıklamaya göre faizlerin düşme-

siyle kredili konut satışlarının yanı sıra 
ülke genelinde tarla ve arsa satışları da arttı. 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün veri-
lerine göre yılın ilk altı ayında ülke genelinde 
toplamda 182 bin 618 tarlanın satış işlemi 
gerçekleştirildi. İstanbul 11 bin 639, Antalya 
10 bin 250, Konya 8 bin 762, Ankara 8 bin 
232, Bursa 7 bin 739 ile en çok tarla satışı ya-
pılan iller oldu. Tarla satışları geçen yılın ilk altı 
ayına göre yüzde 19 arttı. Yılın ilk altı ayında 
ülke genelinde toplam 154 bin 926 arsa satışı 
yapıldı. En çok arsa satışının yapıldığı iller İs-
tanbul, Ankara, Antalya, İzmir ve Konya oldu. 

İ nşaat maliyet endeksi, Mayıs’ta bir önceki 
aya göre yüzde 1.36, geçen yılın aynı ayına 

göre yüzde 5.8 yükseldi. Aylık bazda malzeme 
endeksi yüzde 1.78, işçilik endeksi yüzde 0.51 
arttı. Mayıs 2019'a göre ise malzeme endeksinde 
yüzde 1.55, işçilik endeksinde yüzde 15.37 artış 
gerçekleşti. Bina inşaatı maliyet endeksi Mayıs’ta 
bir önceki aya göre yüzde 1, geçen yılın aynı 
ayına göre de yüzde 7 artış gösterdi. Mayıs’ta, 
Nisan ayına göre malzeme endeksi yüzde 1.4, 
işçilik endeksi yüzde 0.31 arttı. 

İnşaat maliyeti 
yüzde 5.8 
yükseldi

İhracat birim değeri İhracat birim değeri 
yüzde 3.5 düştüyüzde 3.5 düştü

D epozitolu ambalajların sistemli yö-
netilmeleri için gerekli kriterler be-

lirlendi. Yapılan düzenleme ile yeniden, 
tekrar kullanılabilir ambalajları piyasaya 
sunan firmalarca, Bakanlığın hazırladığı 
Ambalaj Bilgi Sistemi üzerinden depozito 
planı hazırlayıp sunulacak. Bakanlığın fir-
maların sunduğu depozito planını uygun 
bulması durumunda bu plana kod numa-

rası tahsis edilecek ve uygulama bu plan 
doğrultusunda yürütülecek. Düzenleme 
LPG tüpü, su damacanası, ahşap-plas-
tik palet, hotel, restoran ve kafeler gibi 
yerlerde verilen depozitolu içecek şişe 
ve fıçıları, kimyasal ambalajları piyasaya 
sunan firmaları kapsıyor. Firmalar bu dü-
zenlemeyle getirilen yeni kriterlere, 1 Ocak 
2021 tarihine kadar uyum sağlayacak.

GEÇTİĞİMİZ AY TÜRKİYE

Depozitolu ambalajda Depozitolu ambalajda 
yeni dönemyeni dönem
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A vrupa Merkez Bankası (ECB) 
Başkanı Christine Lagarde, 

küresel ekonomide toparlanma-
nın inişli çıkışlı olabileceğini söyle-
di. Birleşmiş Milletler’in toplantısı 
için hazırlanan video mesajında 
konuşan Avrupa Merkez Bankası  
Başkanı Christine Lagarde, “Eko-
nomide kötü geride kaldı. Fakat 
daha en zoru ise henüz gelmedi” 

dedi. Lagarde, küresel ekonomide 
salgının şoklarının belirleyici ola-
cağını, toparlanmanın belirsiz ve 
eşit olmayan bir şekilde, inişli çıkışlı 
gerçekleşebileceğine işaret etti. 
Küresel ekonomideki değişimin 
işsizliğin ve eşitsizliğin artmasına 
neden olacağını belirten Lagarde, 
hassas durumda olan insanların 
zor durumda kalabileceğini söyledi.

“Ekonomide 
toparlanma 
inişli çıkışlı 
olabilir”

Almanya'nın ekonomik 
daralması yavaşladı

A lmanya Ekonomik Araştırma Enstitüsü Ifo, eko-
nominin salgın nedeniyle yaşadığı tarihi çöküş 

sonrası kademeli olarak toparlanacağını ve 2021'in 
sonunda geçen seneki seviyesine döneceğini açık-
ladı. Ifo, gayri safi yurtiçi hasılanın ikinci çeyrekte 
bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 11.9 daralmasını, 
üçüncü çeyrekte yüzde 6.9 dördüncü çeyrekte ise 
yüzde 3.8 büyümesini bekliyor. Ifo "Bundan sonra 
ekonomi kademeli olarak iyileşme gösterecek" dedi; 
ancak bu durumun salgın ve siyasi tepki nedeniyle 
belirsiz olduğunu da ifade etti.

A vrupa ekonomileri Mayıs ayında kapanan işletmeleri yeniden 
faaliyete almak adına çalışmalara başlasa da sosyal mesafe 

önlemleri ve seyahat yasaklarının etkisiyle ekonomik toparlanma 
beklenen hıza ulaşmadı. Euro Bölgesi’nde işsizlik oranı Mayıs ayın-
da, beklenti olan yüzde 7.7’nin altında kalmasına rağmen Nisan 
ayındaki yüzde 7.3’ün üzerine çıktı. Euro Bölgesi’nde işsiz sayısı 12 
milyon 146 bin kişi gerçekleşirken, açıklanan yüzde 7.4’lük işsizlik 
oranı 2019 yılı Kasım ayından bu yana en yüksek işsizlik oranı oldu.

Euro Bölgesi işsizlik oranı 
yüzde 7.4’e yükseldi

F itch Ratings, Covid-19 salgınına bağlı olarak sene 
başından bu yana 33 ülkenin kredi notunu dü-

şürdüğünü açıkladı. Fitch Ülke Değerlendirme Küresel 
Direktörü James McCormack, firmanın 40 ülkenin gö-
rünümünü negatife döndürdüğünü duyurdu. Fitch’in 
kredi notunu düşürdüğü ülkeler arasında Birleşik Kral-
lık, Avustralya ve Hong Kong bulunuyor. McCormack, 
ülkelerin ekonomilerini Covid-19 krizinden korumak 
adına harcamaları artırırken, Fitch’in değerlendirdiği 119 
ülkenin tümünde finansal pozisyonlarında bozulmalar 
görüldüğünü ve bu bozulmaların bütçe dengelerine 
daha büyük açıklar ya da daha az fazlalar olarak yansı-
yabileceğine işaret etti.

Fitch, 33 ülkenin Fitch, 33 ülkenin 
kredi notunu düşürdükredi notunu düşürdü
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J aponya'da hanehalkı harcama-
ları, tüketicilerin koronavirüs 

salgınını kontrol altına almak için 
evde kalma çağrılarına uyması ile 
Mayıs ayında hızlı bir şekilde azalır-
ken, bu durum dünyanın üçüncü 
büyük ekonomisinde gerilemeyi 
daha da derinleştirdi. Mayıs ayında 
maaşlar ve ekonomik faaliyetlerde 

de büyük azalma yaşanırken, bu 
siyasetçiler üzerinde ticari ve tü-
ketici güvenini yeniden kazanmak 
adına artan bir baskı oluşturuyor. 
Harcamalar Mayıs ayında 2001 yı-
lında verilerin toplanmasına baş-
lanmasından bu yana görülen en 
hızlı şekilde, bir önceki yıla göre 
yüzde 16.2 oranında düştü.

Birleşik Krallık’tan 
dev ekonomik paket

B irleşik Krallık Maliye Bakanı Rishi Sunak, hükü-
met tarafından Covid-19 krizi ile ilgili alınan yeni 

önlemler kapsamında 30 milyar sterlinlik bir yardım 
paketi hazırlandığını açıkladı. Sunak, Birleşik Krallık 
Hükümeti'nin, işverenlere, işten çıkarılan çalışanla-
rını yeniden işe alınması ve genç nüfus istihdamını 
artırmak için ikramiyeler, düşük gelirli aileler için ek 
fonlama, gayrimenkul alımlarında damga vergisi ve 
turizm ve konuk ağırlama sektörlerinde katma değer 
vergilerinde kısıtlama içeren 30 milyar sterlinlik “İş 
Planı”nı devreye aldığını açıkladı.

ABD Hazine Bakanlığı ve ABD Küçük İşletmeler İdaresi, Maaş 
Koruma Programı kapsamında sağlanan kredilere ilişkin 

bilgileri paylaştı. Buna göre program kapsamında 30 Haziran 
itibarıyla toplam 521.4 milyar dolar tutarında 4.9 milyon krediye 
onay verildi. Onaylanan krediler doğrultusunda küçük işletme 
çalışanlarının yüzde 84'ü desteklenirken 51.1 milyon iş için 
kaynak sağlandı. En fazla kredinin sağlandığı sektör "sağlık hiz-
metleri" ve "sosyal yardım" olurken bu sektöre yönelik toplam 
67.3 milyar dolarlık kredi onaylandı.

ABD'de küçük işletmelere 
521.4 milyar dolarlık kredi

Japonya'da harcamalarJaponya'da harcamalar
rekor seviyede azaldırekor seviyede azaldı

A vrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konse-
yi, Bulgaristan para birimi Leva ve Hırvatistan 

para birimi Kuna’nın Euro’ya geçişte gerekli kriterleri 
yerine getirerek "bekleme odası" olarak adlandırılan 
Avrupa Döviz Kuru Mekanizması'na (ERM2) girdiği-
ni açıkladı. Açıklamada, söz konusu ülkelerin para 
birimlerinin mekanizma içerisinde yüzde 15 oranın-
daki kur dalgalanma bandına alındığı, 1 Euro’nun 
1.95583 Bulgar levası ve 7.53450 Kuna olarak belir-
lendiği kaydedildi. Bu süreçten sonra, Bulgaristan ve 
Hırvatistan, mekanizmada en az iki yıl bekledikten 
sonra Euro para birimine geçebilecek.

Bulgaristan ve Bulgaristan ve 
Hırvatistan'dan Hırvatistan'dan 
Euro’ya geçiş adımıEuro’ya geçiş adımı




