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H aziran ayından bu yana yüzde 11’in üzerinde sey-
reden ve Ekim ayında yüzde 11,8 ile Mart 2010’dan 

bu yana en yüksek seviyeye ulaşan işsizlik oranındaki tır-
manış sürüyor. İşsizlik oranı, Kasım ayında yüzde 12'nin 
üzerine çıktı. Tarım dışı işsizlik oranı da yüzde 14'ün 
üzerinde. 15-24 yaş aralığını kapsayan genç nüfusta 
işsizlik oranı yüzde 23'e ulaşırken, 15-64 yaş grubunda 
bu oran yüzde 12,3 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde 
15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2016 yılı Kasım 
döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 590 bin kişi 
artarak 3 milyon 715 bin kişi oldu. 

M erkezi yönetim bütçesinde, 
Ocak ayında 58,8 milyar lira 

gelir, 47,3 milyar lira gider yazılır-
ken, 11,4 milyar lira da fazla verdi. 
Maliye Bakanı Naci Ağbal,  yeni yılın 
ilk ayında bütçenin güçlü bir perfor-
mans sergilediğini belirterek, Ocakta 
bütçenin 11,4 milyar lira fazla verdi-
ğini, bu ayda faiz dışı fazlanın da 18 
milyar lira olduğunu aktardı. Ağbal, 
Ocak ayında toplam harcamaların 
bir önceki yılın aynı dönemine göre 
yüzde 11,3 artarak 47,3 milyar lira 
olduğunu bildirdi.

Bütçe 
11,4 milyar 
lira fazla verdi

T ürkiye’ye doğrudan sermaye yatırımı Aralık 2016’da yaklaşık 2 milyar dolar ile son 
17 ayın zirvesine yükseldi. Yurt dışında yerleşikler Türkiye’ye 2016 yılında 6 milyar 

724 milyon dolar tutarında doğrudan yatırım gerçekleştirdi. Bu yatırımın yüzde 30’luk 
bölümü yılın son ayında yapıldı. Merkez Bankası verilerinden derlenen bilgilere göre, 
geçen yılın aralık ayında Türkiye’ye doğrudan yabancı sermaye yatırım tutarı 1 milyar 
991 milyon dolar ile son 17 ayın en yüksek yatırım miktarı olarak kayıtlara geçti. 

T ürkiye’nin cari işlemler açığının 
2016 yılında 1,5 milyar dolar 

artarak 32,6 milyar dolar olduğuna 
işaret eden Morgan Stanley, açığın 
2017’de 7 milyar dolar büyüyerek 40 
milyar dolara yükseleceğini öngör-
düklerini bildirdi. Morgan Stanley, 
2016’da enerji ithalatından kaynaklı 

açığın 7 milyar dolar azalarak 24 milyar dolara inmesine karşın turizm gelirlerinde 7,9 
milyar dolar daralmanın cari işlemler açığını yükselttiğini açıkladı.

Cari açık uyarısı!

İşsiz sayısı 590 bin 
kişi daha arttı

Doğrudan yatırım Doğrudan yatırım 
17 ayın17 ayın zirvesinde zirvesinde
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T ürkiye Müteahhitler Birliği’nin “2017 İnşaat Sektörü Analizi"ne göre 2016 yılının ilk 
yarısında olumlu bir toparlanma ivmesi yakalayan inşaat sektöründe dokuz aylık 

toplam büyüme yüzde 7.4 olarak ölçüldü. Türk müteahhitlerin yurt dışında üstlendiği yıllık 
yeni proje tutarı ise son beş yıllık dönemde 25-30 milyar dolar bandına oturmuş durum-
dayken, 2016 yılında yurt dışında üstlenilen yeni proje tutarı 10.1 milyar dolara geriledi.

Müteahhitler Müteahhitler 
hız kestihız kesti

U laştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 1915 Çanakkale Köprü-
sü’nün ihalesiyle ilgili, “Ben ihaleyi onayladım. Görevli şirket böylece sözleşmeyi 

imzaladıktan sonra 18 Mart’ta temelini atacağız” dedi.10 milyarın TL'nin üzerinde bir 
bedele sahip olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün ihale sürecinde sekiz yabancı, yedi Türk 
firması olmak üzere, 15 firmanın oluşturduğu dört ortak girişim grubu teklif vermişti.

Çanakkale Köprüsü’nün Çanakkale Köprüsü’nün 
temelitemeli 18 Mart’ta 18 Mart’ta atılacak atılacak

T ürkiye Çelik Üretimi Derneği’nin 
açıklamasına göre, Türkiye, dünya 

çelik üretiminde en büyük paya sahip 10 
ülke arasında, Hindistan ve Ukrayna'dan 
sonra üretimini en çok artıran üçüncü 
ülke oldu. Türkiye’nin ham çelik üretimi 
2016’da bir önceki yıla göre yüzde 5,2 
artarak 33,2 milyon tona ulaştı. Yaşanan 
artışa rağmen üretim, 2012’de kaydedi-
len 35,9 milyon tonluk seviyenin altında 
kaldı. Nihai çelik üretimi ise 36,88 milyon 
ton ile 2015’teki 36,93 milyon ton olan 
üretim seviyesinin gerisinde gerçekleşti. 

Ham çelik 
üretimi arttı

D ünya Turizm Örgütü verilerine göre 2015’te 
Türkiye 41,6 milyon gelen turist sayısı ile 

dünyada 6. sırada yer aldı. Turizm gelirleri sırala-
masında ise 31,5 milyar dolar ile Türkiye dünya 
onuncusu oldu. Dünyada en çok ziyaret edilen 
birinci sıradaki ülke olan Fransa’ya gelen ziyaretçi 
sayısı ise 84,5 milyon kişi. Fransa’yı, 77,5 milyon 
kişi ile ABD ve 68,2 milyon kişi ile İspanya takip 
etti. 2015 yılında 41,6 milyon gelen turist sayısı 
ile Türkiye, dünyada 6. sırada yer aldı.

Türkiye, turizm 
gelirlerinde 
ilk 10’da
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ABD’de ÜFE 
4,5 yılın en hızlı 
artışını gösterdi

GEÇTİĞİMİZ AY DÜNYA

A BD Çalışma Bakanlığı’nın verilerine 
göre, üretici fiyatları ocakta önceki 

aya kıyasla yüzde 0,6 yükseldi. Bu sonuç-
la, Eylül 2012’den bu yana en büyük artışı 
gösteren Üretici Fiyatları Endeksi’ne (ÜFE) 
ilişkin piyasa beklentisi yüzde 0,3 artış yö-
nündeydi. Ocak itibarıyla yıllık ÜFE yüzde 
1,6’ya yükselerek yüzde 1,5 seviyesindeki 
beklentinin hafif üstünde gerçekleşti.

J apon ekonomisi 2016’nın 
son 3 ayında yıllık bazda 

yüzde 1 büyüdü. Ekonomist-
ler ise yüzde 1,1 büyüme 
bekliyorlardı. Japon ekonomisinde büyüme, tüketici harcamalarında yavaşlamanın 
ihracat ve işletme yatırımlarındaki toparlanmayı bastırmasının etkisiyle 2016 yılının 
son çeyreğinde yavaşladı. 4. çeyrekte GSYH bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 arttı. 
Beklenti ise yüzde 0,3 artış olacağı yönündeydi.

İ sviçre’nin ikinci büyük bankası olan 
Credit Suisse, bu yıl 5 bin 500 kişiyi iş-

ten çıkaracağını açıkladı. Geçen yıl 2,43 
milyar dolar (2,44 milyar İsviçre Frankı) 
zarar ettiğini duyuran şirket 2016’da da 

7 bin 250 kişiyi işten çıkarmıştı. Bankanın 
CEO’su Tidjane Thiam 2017 ve 2018’de 
yeniden yapılanma programı çerçevesin-
de ilerleme göstermek konusunda iyi bir 
pozisyonda olduklarına inandığını belirtti.

A vrupa Birliği İstatistik Bürosu 
(EUROSTAT ) büyüme rakam-

larını açıkladı. Üçüncü çeyrekte 19 
üyeli Euro Bölgesi, bazı ülkelerin 
büyüme tahminlerini gerçekleştire-
memeleri sebebiyle beklentilerden 
az, yüzde 0,4 büyüme gösterdi. Euro 
Bölgesi’nin 31 Ocak’ta duyurulan 
dördüncü çeyreğe yönelik öncü 
büyüme rakamları yüzde 0,5 olarak 
açıklanmıştı. Uzmanlar revize edilen 
rakamın da bu yönde gerçekleşece-
ğini tahmin ediyordu.

Euro Bölgesi 
yüzde 0,4 
büyüdü

Japonya 
ekonomisi
yavaşladı

Credit Suisse Credit Suisse 
5 bin 500 kişiyi5 bin 500 kişiyi  

işten çıkaracakişten çıkaracak
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OPEC, ‘kısıntı’ 
hedefine ulaşamadı

GEÇTİĞİMİZ AY DÜNYA

Putin, Türk 
Akımı’nı onayladı

R üşvet skandalıyla zor günler geçiren Rol-
ls-Royce, sterlindeki değer kaybıyla birlikte 

132 yıllık tarihinin en yüksek zararını açıkladı. Şir-
ketten geçen yıla ilişkin yapılan bilanço açıkla-

masında, vergilendirme öncesi 4,6 milyar sterlin seviyesinde zarar edildiği belirtildi. 
Açıklamada, İngiliz sterlinindeki değer kaybının ise devam eden kontratlarda yaklaşık 
4,4 milyar sterlin seviyesinde gelir kaybına neden olduğu kaydedildi.

G eçtiğimiz kasım ayında, ocak-
tan itibaren petrol üretimini 

aylık bazda 1,2 milyon varil kısma 
kararı alan OPEC, bu kararını uygu-
layamadı. Küresel petrol arzı kısıntı-
sı, ocak ayında Aralık 2016’ya göre 
günlük 1,5 milyon varilde kaldı, ön-
görülen 1,8 milyonluk kesinti hede-

fine ulaşılamadı. Uluslararası Enerji Ajansı’nın  “Aylık Petrol Piyasası Raporu”na göre, 
küresel petrol arzı ocakta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla günlük 730 bin varil 
düşüşle 96,4 milyon varile geriledi.

Rolls-Royce’tan 
tarihi zarar

Y unanistan İstatistik Kurumu’nun 
(ELSTAT) açıkladığı öncü tah-

minlere göre, ülkede mevsimsellik-
ten arındırılmış GSYH’de küçülme 
yüzde 0,4 olarak gerçekleşti. GSYH, 
söz konusu dönemde yıllık bazda 
ise yüzde 0,3 büyüme gösterdi. Bu 
arada, 2016’nın üçüncü çeyreğinde 
büyüme oranı bir önceki çeyreğe 
göre yukarı yönlü revize edilerek 
yüzde 0,9 oldu. 

Komşu’da 
ekonomi 
yüzde 0,4 
daraldı

R usya Devlet Başkanı Putin, Türk 
Akımı doğalgaz boru hattı proje-

sine ilişkin anlaşmayı onayladı. Hükü-
metlerarası anlaşması Ekim 2016’da 
İstanbul’da imzalanan Türk Akımı pro-
jesi kapsamında, biri Türkiye pazarı, di-
ğeriyse Avrupa pazarının ihtiyaçlarına 
yönelik olmak üzere 2 boru hattı inşa 
edilmesi planlanıyor. Hatlardan her 
birinin kapasitesinin yıllık 15,75 milyar 
metreküp olacağı açıklanmıştı.






