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GEÇTİĞİMİZ AY TÜRKİYE

İ şsizlik oranındaki artış devam ediyor. Ekim ayında 
yüzde 11,8 olan işsizlik oranı, Mart 2010 dönemin-

den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. İşsizlik Mart 
2010 döneminde yüzde 12,8 seviyesindeydi. TÜİK’in 
verilerine göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı 
yaştakilerde işsiz sayısı 2016 Ekim döneminde geçen 
yılın aynı dönemine göre 500 bin kişi artarak, 3 milyon 
647 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1,3 puanlık artış ile 
yüzde 11,8 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; 
tarım dışı işsizlik oranı 1,5 puanlık artış ile yüzde 14,1 
olarak tahmin edildi. 

Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 1,9 puanlık 
artış ile yüzde 21,2 olurken,15-64 yaş grubunda bu 
oran 1,3 puanlık artış ile yüzde 12 olarak gerçekleşti.

T ürkiye’deki 19 serbest bölgenin 
ticaret hacmi, 2016’da 19 milyar 

dolar seviyesinde gerçekleşerek dü-
şüş yaşadı. Ege Serbest Bölgesi’nde 
2012 yılında 5 milyar 222 milyon 
dolar olan ticaret hacmi, geçen yıl 
4 milyar 64 milyon dolar olarak ger-
çekleşti. Ege Serbest Bölgesi, son 5 
yılda toplam 22 milyar 139 milyon 
dolarlık ticaret hacmiyle tüm ser-
best bölgelerin oluşturduğu ticaret 
hacminin yaklaşık beşte birini ger-
çekleştirdi.

Serbest bölgelerde doğrudan 
istihdam, 2012 yılında 56 bin seviye-
sindeyken geçen yıl sonu itibarıyla 
66 bine ulaştı. 

Serbest 
bölgelerin 
ticaret hacmi 
düştü

M ilyoner sayısı, kasım ayında 6 bin 25 kişi daha artarak 106 bin 999’a çıktı. Bazı 
uzmanlar, artışın vergi barışından kaynaklanmış olabileceğini belirtirken, bazı 

uzmanlar da Tam Teminatlı Opsiyon İşlemi (DCD) ve yabancı mevduatların çözülme-
sinden kaynaklanabileceğine vurgu yaparak, “Dövizden TL’ye geçişte 300 bin dolar 
bile artık milyon TL yapıyor” dedi.

T ürk Sanayicileri ve İşadamları Derneği’nin 
(TÜSİAD) 47. Olağan Genel Kurulu yapıldı. 

Seçimli genel kurulda, Cansen Başaran-Symes 
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 
Erol Bilecik'e devretti. Tuncay Özilhan, TÜSİAD 
Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı’na yeniden 
seçildi. Genel Kurul toplantısının açılış konuş-
masını yapan Özilhan, “Enflasyon artıyor, üretim 
geriliyor, işsizlik yüksek” diye konuştu.

TÜSİAD’ın yeni 
Başkanı Erol Bilecik

İşsizlik 6 ayın 
zirvesine çıktı

Milyonerlere bir ayda Milyonerlere bir ayda 
6 bin kişi 6 bin kişi eklendieklendi
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Y ılbaşı öncesinde elektrik sant-
rallerine uygulanan doğalgaz 

kısıntısının piyasada yol açtığı aşırı 
fiyat hareketleri Enerji Piyasası Dü-
zenleme ve Denetleme Kurumu-
nu (EPDK), harekete geçirdi. Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurulu, Gün 
Öncesi Piyasasında (GÖP) ile Den-
geleme Güç Piyasası (DGP) Asgari 
ve Azami Fiyat Limitlerinin Belirlen-
mesine İlişkin Usul ve Esaslar’da de-
ğişiklik yaptı. Söz konusu Esaslar’ın 
geçici birinci maddesine eklenen 
fıkraya göre 6 Ocak-1 Mart 2017 
tarihleri arasında GÖP ve GİP’te as-
gari fiyat limitleri 0 TL/MWh, azami 
fiyat limitleri ise 500 TL/MWh olarak 
uygulanacak.

G eçtiğimiz yıl Rusya ile yaşanan uçak krizi ve terör 
olayları nedeniyle turizmde yaşanan kayıp en fazla 

Antalya’yı etkiledi. 2016’da bir önceki yıla göre Ege 2,3 
milyon turist, İstanbul 3,2 milyon turist kaybederken; 
Antalya 5 milyon 458 bin 981 turist ile kaybedenler 
liginde lider oldu. 2016 yılında Antalya’ya turist getiren 
69 acenteden 46’sı yolcu kaybı yaşadı. 

Bu 46 acente içinde yüzde 40 üzerinde yolcu sayısı 
kaybı yaşayan acente sayısı ise 30 oldu. Bir önceki yıla 
göre yüzde 10 üzerinde yolcu sayısını artırabilen acente 
sayısı 7 ile sınırlı kaldı. Yolcu kaybı yaşamayan acente 
sayısı ise 18 oldu.

Elektrik 
fiyatlarına tavan!

P erakende satış hacmi 2016 yılı Kasım 
ayında bir önceki aya göre kısmı bir 

yükselişle yüzde 0,1 oranında artarken; 
perakende ciro ise bir önceki aya göre 
yüzde 1 oranında yükseldi. Türkiye İstatis-
tik Kurumu’nun 2016 Kasım ayı Perakende 
Satış Endeksleri verilerine göre 2016 Kasım 
ayında gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 
0,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) 
yüzde 0,4 arttı; otomotiv yakıtı satışları 
yüzde 0,7 azaldı. Takvim etkilerinden arın-
dırılmış sabit fiyatlarla perakende satış 
hacmi 2016 yılı Kasım ayında bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 2,0 azaldı. 

Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satış-
ları yüzde 1,5, gıda dışı satışlar (otomotiv 
yakıtı hariç) yüzde 1,7, otomotiv yakıtı 
satışları yüzde 3,3 azaldı.

Perakende satışları 
yerinde saydı 
ciro arttı

B androl satış rakamları ile tescil sayıları 
ilk kez ortak bir veri tabanına taşın-

dı. Edebi eserlerden eğitime, sinemadan 
müzik eserlerine bandrol ve tescil ista-
tistiklerine ulaşımı kolaylaştıran sistemin 
ilk sonuçlarına göre, geçtiğimiz yıl 404 
milyon 129 bin 293 bandrol satışıyla ya-
yıncılık sektöründeki büyüme devam etti. 
Süreli olmayan yayın bondrolü satışı 2015 
yılında 384 milyon 54 bin 363 iken, 2016 
yılında yüzde 5,2 artışla 404 milyon 129 
bin 293’e ulaştı.

69 turizm acentesinden 
46’sı yolcu kaybetti

2016’da 
400 milyon 
bandrol satıldı
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IMF, büyüme 
beklentilerini 
değiştirmedi

GEÇTİĞİMİZ AY DÜNYA

IMF, 2016 yılındaki cansız büyümenin ardından önümüz-
deki iki yıl global ekonomik aktivitede bir toparlanma 

öngörse de büyüme projeksiyonlarını değiştirmedi. Fon 
beklentisini, geçtiğimiz yıl ekim ayında yayınlanan Dünya 
Ekonomik Görünüm Raporu’ndaki 2017 ve 2018 için global 
büyüme tahminleri olan yüzde 3,4 ve yüzde 3,6 olarak 
korudu. IMF, finansal şartların genel olarak sıkılaştığı geliş-
mekte ve kalkınmakta olan ekonomiler için 2016 büyüme 
tahminini yüzde 4,2’den 4,1’e ve 2017 büyüme tahminini 
yüzde 4,6’dan 4,5’e çekti. 2018 büyüme tahminini yüzde 
4,8 olarak belirledi. 

B ünyesinde dünyanın en 
tanınmış gözlük marka-

larını barındıran İtalya mer-
kezli Luxottica ile lens üreticisi Fransız Essilor birleşme kararı aldı. Anlaşmanın büyüklüğü 
ise 46 milyar Euro. Luxottica, Oakley ve Ray Ban markaları ile ön plana çıkıyor. Essilor ise 
lens üretimi gerçekleştiriyor. İki şirketin 2015 yılında toplam ciroları 16 milyar Euro olmuş-
tu. Toplam çalışan sayısı ise 140 bin.

A BD Çevre Koruma Ajansı'nın İtal-
ya-Amerika ortaklı otomobil üre-

ticisi Fiat Chrysler şirketine emisyon hi-
lesi soruşturması başlatması, İtalya ile 
Almanya arasında gerginliğe neden oldu. 
Almanya Ulaştırma Bakanı Alexander 
Dobrindt, Avrupa Komisyonu’nun, çevre 
düzenlemelerine uymayan Fiat araçları-

nın satıştan çekilmesini sağlaması gerek-
tiğini söyledi. İtalya Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanı Graziano Delrio ise İtalyan-Ameri-
kan ortaklığındaki FCA’nın dizel araçların-
da emisyon standartlarını ihlal eden gizli 
yazılım kullandığı iddiasına karşı çıkarak, 
araçlarda yasa dışı aygıtların olmadığını 
dile getirdi.

D ünya Ekonomi Forumu 2017 
Yılı Küresel Risk Raporu’na göre 

daha önce küresel gelişmeleri şekil-
lendirecek üç önemli risk olarak çev-
resel sorunlar, kitle imha silahları ve 
su krizi gösterilirken artık toplumsal 
eşitsizlik, kutuplaşma ve yoğunlaşan 
çevresel tehlikeler de öne çıktı. Bu 
yılki ankette birbiriyle en bağlantılı 
iki riskin yüksek yapısal işsizlik ile eksik 
istihdam ve yoğun sosyal istikrarsızlık 
olduğu görüldü. Farklı sektörlerden 
750 uzmana sorularak hazırlanan ve 
140 ülkenin incelendiği raporda önü-
müzdeki 10 yılda krizlerin ve dalga-
lanmaların artmasını önlemek adına 
dünya liderlerinin ortak aksiyonuna 
ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Küresel 
riskler değişti

İki devden 
46 milyar 
Euroluk 
‘evlilik’

Almanya ile Almanya ile 
İtalya arasındaİtalya arasında  

‘Fiat’ gerginliği‘Fiat’ gerginliği
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OECD’de işsizlik 
oranı yüzde 6,2
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Devler Donald 
Trump için iyimser

D ünya Bankası ile Azerbaycan hükümeti arasında Trans Anadolu Doğalgaz Boru 
Hattı Projesi’nin (TANAP) finanse edilmesi için 400 milyon dolarlık kredi anlaş-

ması imzalandı. 2018’de tamamlanması beklenen TANAP kapsamında ilk aşamada 
Azerbaycan’dan gelecek ve Gürcistan’dan geçecek toplam 16 milyar metreküplük 
gazın 6 milyar metreküpünün Türkiye iç pazarına ulaştırılması, 10 milyar metreküplük 
doğalgazın da Türkiye-Yunanistan-Arnavutluk-İtalya rotasını izleyerek Avrupa piyasa-
sına taşınması hedefleniyor.

E konomik Kalkınma ve İşbirliği 
Örgütü (OECD) bölgesinde 

kasım ayında işsizlik oranı değiş-
medi. OECD’den yapılan açıkla-
maya göre, bölgede işsizlik oranı 
yüzde 6,2 seviyesinde kaldı. Böl-
gede genç nüfusta işsizlik oranı 
da yüzde 12,8 oldu. En yüksek 
işsizlik oranı yüzde 19,2 ile İspan-

ya’da görüldü. OECD bölgesinde işsiz sayısı 38 milyon 494 bin olduğu da hesaplandı. Bir 
önceki ayda bu rakam 38 milyon 816 bin seviyesinde bulunuyordu.

Azerbaycan’a Azerbaycan’a 

TANAP içinTANAP için kredi kredi

A lman ekonomisi 2016 yılı gene-
linde yüzde 1,9 büyüyerek son 

beş yılın en iyi büyüme performan-
sını gerçekleştirdi. Avrupa’nın en bü-
yük ekonomisi, artan kişisel tüketim 
ve devletin mültecilere yönelik yük-
selen harcamalarından destek alıyor. 
Bu faktörler ticaretin azalan katkısını 
ve önde gelen ticaret ortaklarından 
ve gelişen piyasalardan gelen talep-
teki, zayıflamayı dengeledi. Ekono-
mistler 2015 yılında yüzde 1.7 büyü-
yen Almanya ekonomisinin 2016'da 
yüzde 1.8 büyümesini bekliyorlardı.

Almanya 
yüzde 1,9 
büyüdü

İ sviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen 47. 
Dünya Ekonomik Forumu’nda bir araya gelen 

dünyanın önde gelen şirketlerinin yöneticileri, 
ABD’de başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump 
ile diyaloğun önemine vurgu yaptı ve Trump dö-
nemi hakkında ekonomik anlamda iyimser görüş 
belirtti. Alman gazetesi Bild, Davos’taki toplantı-
ya katılan büyük şirketlerin  CEO ve başkanlarına 
Trump döneminden beklentilerini sordu. Şirketlerin 
yöneticileri, dünya ekonomisinde artık kimsenin 
birbirinden tamamıyla bağımsız hareket edemeye-
ceğini belirtti.






