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GEÇTİĞİMİZ AY TÜRKİYE

Y eni yıla yüzde 13 seviyesinde başlayan iş-
sizlik oranı Şubat döneminde yüzde 12,6 

olarak açıklandı. Türkiye genelinde 15 ve daha 
yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılı Şubat 
döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 676 
bin kişi artarak 3 milyon 900 bin kişi oldu. İşsizlik 
oranı ise 1,7 puanlık artış ile yüzde 12,6 seviyesin-
de gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik 
oranı 2,1 puanlık artış ile yüzde 14,8 olarak tah-
min edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 
4,7 puanlık artış ile yüzde 23,3 olurken,15-64 yaş 
grubunda bu oran 1,8 puanlık artış ile yüzde 12,9 
olarak gerçekleşti.

B orsa İstanbul’da işlem gören 10 
mevduat bankasının net kârı 

bu yılın ilk çeyreğinde 2016’nın aynı 
dönemine göre yüzde 68 artarak 
9 milyar 43 milyon lira olurken, or-
talama öz kaynak kârlılığı da yüzde 
15,3 seviyesinde gerçekleşti. Borsada 
işlem gören bankaların öz kaynakları, 
söz konusu dönemde yüzde 16,6 
artarak 204 milyar lirayı aştı. 

Borsa İstanbul’daki mevduat ban-
kaları içinde ilk çeyrekte en fazla net 
kârı 1 milyar 643 milyon TL ile İş Ban-
kası elde etti.

Borsadaki 
bankaların kârı 
yüzde 68 arttı

İşsizlik oranı 
yüzde 12,6 oldu

A rap ülkelerinden Türkiye’ye gelen turist sayısı 2016’dan itibaren 3 milyona ulaştı. 
Yetkililer, Türkiye ile Arap ülkeleri arasında son yıllarda artan işbirliğinin, hem turist 

sayısı hem de yatırımlar açısından olumlu sonuçlar ortaya koyduğunu açıkladı. Turistlerin 
deniz turizminin yanı sıra tarihi şehirleri de tercih ettiğini aktaran yetkililer yaz sezonunda 
Türkiye’ye gelecek Arap turist sayısının artabileceğini dile getirdi.

Arap turist sayısı Arap turist sayısı 
3 milyona ulaştı3 milyona ulaştı

M aliye Bakanlığı’nın verilerine göre; 2016 
yılı Ocak-Nisan döneminde 5,4 milyar TL 

fazla veren bütçe, 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde 17,9 milyar TL açık verdi. 2016 yılı 
Ocak-Nisan döneminde 24,6 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken, 2017 yılı Ocak-Nisan 
döneminde 4,2 milyar TL faiz dışı fazla verdi. 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde bütçe ge-
lirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 oranında artarak 197,8 milyar TL oldu. 

Bütçe, Nisan’da 
3 milyar TL 
açık verdi
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T ürkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre toplam kırmızı et üretimi 
2017’nin ilk çeyreğinde bir önceki döneme göre yüzde 14,1 azaldı. Buna göre 

toplam kırmızı et üretimi Ocak-Mart döneminde 232 bin 404 ton olarak tahmin edildi. 
Üretim bir önceki döneme göre yüzde 14,1, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 
2,3 oranında azaldı. Toplam kırmızı et üretimi içinde sadece kesimhanelerde üretilen 
kırmızı et miktarı 113 bin 276 ton olarak gerçekleşti.

Kırmızı et üretimi Kırmızı et üretimi 
tehlike sinyalitehlike sinyali veriyor! veriyor!

Özel sektörün yurt dışı 
borcu ne oldu?

R eidin-GYODER Yeni Konut Fiyat 
Endeksi sonuçlarına göre Nisan 

ayında yeni konutlardaki fiyat artışı 
yüzde 0,46 dolayında gerçekleşirken, 
bu konutların yüzde 6’sı yabancılara 
yapıldı. İstanbul Asya yakasında yer 
alan markalı konut projeleri yüzde 
0,50 oranında, İstanbul Avrupa yaka-
sında yer alan markalı konut projeleri 
ise yüzde 0,23 oranında arttı. 

Nisan ayında satışı gerçekleştirilen 
konutların yüzde 38’i bitmiş konut 
stoklarından, yüzde 62’si ise bitmemiş 
konut stoklarından oluştu.

Yeni konutların 
yüzde 6’sını 
yabancılar aldı

O tomotiv Sanayii Derneği’nin (OSD) açıklamasına 
göre, Ocak-Nisan döneminde toplam otomotiv 

üretimi 2016’nın aynı dönemine göre yüzde 22, oto-
mobil üretimi ise yüzde 42 arttı. Ocak-Mart dönemin-
de, toplam otomotiv üretimi 573 bin 239, otomobil 
üretimi ise 402 bin 94 düzeyinde gerçekleşti. Traktör 
üretimi aynı dönemde yüzde 15 azalarak 16 bin 356 
adet oldu. Traktör üretimi ile birlikte toplam üretim 
589 bin 595 adet olarak gerçekleşti. İlk dört ayında 
yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar üretimi geçen yılın 
aynı dönemine kıyasla yüzde 8 azaldı. 

Otomobil üretimi 
yüzde 42 arttı

T ürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın verilerine 
göre özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun 

vadeli kredi borcu Mart ayında 2016 yıl sonuna göre 
1,1 milyar dolar artarak 203,9 milyar dolar oldu. Borçluya 
göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna 
ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi 
biçimindeki borçlanmaları 576 milyon dolar azaldı, tahvil 
ihracı biçimindeki borçlanmaları ise 1,5 milyar dolar 
artışla 25,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
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Küresel iflas 
riskleri azalıyor

GEÇTİĞİMİZ AY DÜNYA

A nalistlere göre 1. çeyrekte ABD’de açık-
lanan büyüme rakamları hayal kırıklığı 

yaratsa da küresel ekonomide toparlanma 
sürüyor. Bu da ülke CDS’lerine (Kredi Temer-
rüt Takası) olumlu yansıyor. Standard Char-
tered’ın analizine göre 31 ülkenin spread’leri 
Mart 2016’dan bu yana daralma kaydetti. 35 
ülkenin CDS’lerine bakıldığında CDS’leri 3000 
puanın üzerinde seyreden Venezuela’nın yanı 
sıra Yunanistan ve Ukrayna hala en riskli ülkeler. 
Türkiye’nin beş yıllık CDS primi yılbaşından bu 
yana düşüşte. 

E lektrikli otomobil üreticisi ve enerji depolama şirketi Tesla’dan yapılan açıklamada, 
ABD genelinde ve ülke dışındaki tüketicilerin evleri için güneş paneli siparişi verebile-

cekleri bildirildi. Açıklamada, elektrik üretimi için konut çatısının tüm alanına döşenebile-
cek panellerin 10 metrekaresinin 2 bin 350 dolar (yaklaşık 8 bin 400 lira) olduğu kaydedildi.
Paneller sayesinde tüketicilerin elektrik faturalarının önemli ölçüde azalacağı ifade edilen 
açıklamada, ayrıca elektrikli otomobillerin şarj edilebileceği belirtildi.

A BD’nin en büyük cep telefonu opera-
törü ve internet sağlayıcısı Verizon’ın, 

5G teknolojisi için kritik öneme sahip olan 
Straight Path adlı şirketi 3,1 milyar dolara 
satın almak için anlaşmaya vardığı duyurul-
du. Şirketlerden yapılan açıklamada, Verizon’ın Straight Path’in hissesi başına 184 dolar 
ödeyeceği ve toplam satın alma tutarının 3,1 milyar dolar olduğu bildirildi.

Y unanistan, kurtarma programı 
ikinci gözden geçirmesinin ta-

mamlanmasında yaşanan gecikmeler 
nedeniyle, 2017 için büyüme tah-
minini 2,7’den 1,8’e indirdi. Yunan 
hükümeti, bu revizyona neden olarak 
kurtarma programı ikinci gözden ge-
çirmesinin tamamlanmasının gecik-
mesinin yarattığı belirsizliklere işaret 
etti. 2018-2021 dönemini kapsayan 
orta vadeli bütçe planı, kurtarma 
programı çerçevesinde uygulamaya 
geçirilmesi gereken reformlarla bir-
likte parlamentoya sunuldu.

Yunanistan 
büyüme 
tahminini 
revize etti

Tesla, Tesla, güneş güneş 
paneli satacakpaneli satacak

Verizon’dan 5G 
için dev satın alma
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OECD’de işsizlik 
yüzde 6’ya 
geriledi
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“Bu yıl iki faiz artırımı 
daha yapılabilir”

J aponya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, ticarette korumacılığın 
giderek genişleyen global eşitsizlik probleminin çözümü olamayacağını savundu. 

Kuroda, istikrarlı bir şekilde toparlanan global ekonominin Japonya üzerinde pozitif bir 
etkisi olduğunu ifade etti. Kuroda, İtalyan bankalarındaki sorunlu kredilerle başa çıkılması 
gereğine işaret etti, ancak sorunlu kredilerin İtalya, Avrupa finansal sistemi üzerinde ciddi 
negatif etki yapmalarını beklemediğini vurguladı.

E konomik Kalkınma ve İşbirliği Örgü-
tü (OECD) bölgesinde Şubat ayında 

işsizlik oranı düşüş gösterdi. OECD’den 
yapılan açıklamaya göre, bölgede işsizlik oranı yüzde 6,1’den yüzde 6,0’a indi. Bölgede 
işsiz sayısı 37,54 milyon olarak açıklandı. Bir önceki ay işsizlik 38 milyonun üzerindeydi. 
2008 krizinden bu yana işsiz sayısı 4,9 milyon arttı. Bölgede en yüksek işsizlik oranı yüzde 
18,2 ile İspanya’da kaydedildi.

“Korumacılık “Korumacılık 
çözüm değilçözüm değil””

P etrol İhraç Eden Ülkeler Örgü-
tü’nün (OPEC) “Petrol Piyasası 

Raporu”na göre örgütün günlük 
petrol üretimi Nisan ayında bir ön-
ceki aya göre 18 bin varil azalarak 
31 milyon 730 bin varile geriledi. 
Rapora göre, Nisan’da küresel petrol 
arzı bir önceki aya göre günlük 410 
bin varil azalışla 95 milyon 810 bin 
varile indi. Nisan’da küresel petrol 
arzı geçen yılın aynı ayına göre ise 
günlük 831 bin varil arttı.

OPEC’in petrol 
üretimi düştü

P hiladelphia Fed Başkanı Patrick Harker, ABD 
ekonomisinin şu anda normal olduğunu 

ve istihdam piyasasının tam sağlıklı durumda 
bulunduğunu belirterek, bu yıl iki faiz artırımı 
daha yapılmasına yönelik desteğini tekrar etti. 
Harker, yüzde 4,4’e gerileyen işsizlik oranının 
gelecek yıl sonuna kadar yüzde 4,2’ye düşe-
ceğini tahmin ederken, istihdam artışının yıl 
sonuna kadar aylık ortalama 200 bin civarında 
gerçekleşeceğini öngördü.






