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O tomotiv Sanayii Derneği'nden (OSD) yapılan 
açıklamaya göre, 2017'nin Ocak-Ağustos ay-

larında bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam 
otomotiv üretimi yüzde 19 artışla 1 milyon 90 bine 
yükseldi. Traktör üretimi de eklendiğinde 1 milyon 123 
bin 419'a çıkan otomotiv sanayisinin toplam üretimi, 
Ocak-Ağustos dönemleri içinde en yüksek seviyeye 
ulaştı. Aynı dönemde yüzde 33 artarak 750 bin olarak 
gerçekleşen otomobil üretimi de 2007-2017 yılların-
daki en yüksek düzeyine erişti.

T ürkiye İstatistik Kurumu’nun 
(TÜİK), 2017 yılının ikinci çeyre-

ğine (Nisan-Haziran) ilişkin "İnşaat Ciro 
ve Üretim Endeksleri" verilerine göre, 
mevsim ve takvim etkilerinden arın-
dırılmış inşaat ciro endeksi, yılın ikinci 
üç ayında bir önceki çeyreğe göre 
yüzde 6 artış gösterdi. Takvim etkile-
rinden arındırılmış inşaat ciro endeksi 
ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 
yüzde 10 arttı. TÜİK'in konuya ilişkin 
bülteninde, inşaat üretim endeksine 
ilişkin olarak kurumda kısa dönemli iş 
istatistikleri için genel olarak yöntem 
ve veri kaynağı iyileştirme çalışmaları-
nın devam ettiği kaydedildi.

İnşaat 
sektöründe 
ciro arttı

Otomobil 
üretimi 10 yılın 
zirvesinde

7 aylık cari açık 
26 milyar dolar 

sınırında

T ürkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) işgücü ista-
tistiklerine göre, işsiz sayısı 2017 Haziran ayında 

bir önceki yılın aynı ayına göre 124 bin kişi artarak 3 
milyon 251 kişi oldu. Tarım dışı işsizlik oranı da değişim 
göstermeyerek yüzde 12.2 düzeyinde ölçüldü. İşsizlik 
oranı Haziran ayında, bir önceki aya ve bir önceki yılın 
aynı ayına göre değişmeyerek yüzde 10.2 oranında sa-
bit kaldı. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı 
ise 0.2 puan azalarak yüzde 11.1 oldu. Kısa vadeli işsizlik 
tahminlerinde Haziran ayında yükseliş bekleniyordu. 

İşsizlik oranı 10.2

T emmuz ayında cari işlemler açığı ön-
ceki yılın aynı ayına göre 2 milyar 686 

milyon dolar artarak 5 milyar 121 milyon 
dolar oldu. Ocak-Temmuz dönemindeki 
açık ise geçen yılın aynı dönemine göre 
4 milyar 443 milyon dolarlık artışla 25 mil-

yar 958 milyon dolara ulaştı. Kaynağı belli 
olmayan döviz fazlası veya döviz açığını 
gösteren net hata noksan kalemi yedi aylık 
dönem itibarıyla 3 milyar 533 milyon dolar 
eksi bakiye verdi. Geçen yıl aynı dönemde 3 
milyar 818 milyon dolarlık fazla vardı.
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K ırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağla-
mak amacıyla yapılacak yatırımlara yönelik hibe 

tutarı açıklandı. Destekten yararlanacak yatırımların 1 
Ekim 2018 tarihine kadar tamamlanmış olması gere-
kiyor. Yeni tesis yatırımlarında 2 milyon lira, kapasite 
artırımı yatırımlarında 1 milyon 750 bin lira, tamamlama 
yatırımlarında ise 1 milyon 750 bin liraya kadar olan 
yatırımların yüzde 50’si hibe desteği olarak verilecek.

Kırsal kalkınma 
yatırımlarına yüzde
50 hibe desteği

S anayi ciro endeksi Temmuz ayında 
bir önceki aya göre yüzde 3.4'lük 

artış kaydetti. Mevsim ve takvim etkile-
rinden arındırılmış sanayinin alt sektör-
leri (2010=100 temel yıllı) incelendiğin-
de; 2017 yılı Temmuz ayında bir önceki 
aya göre madencilik ve taşocakçılığı 

sektörü endeksi yüzde 7.1 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3.3 artış gösterdi. Sanayi 
ciro endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 36 artış kaydetti.

T ürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2016 
yılı "Hanehalkı Bütçe Araştırması" so-

nuçlarına göre Türkiye genelinde geçen 
yıl toplam tüketim harcamasının yüzde 
19.5'ini gıda ve alkolsüz içecekler oluşturdu. 
Gıda ve alkolsüz içeceklere yapılan harca-

malarda en büyük pay yüzde 20.6 ile et, 
balık ve deniz ürünlerinde oldu. En düşük 
paya sahip harcama grupları ise yüzde 2.2 
ile diğer gıda ürünleri, yüzde 3.1 ile kahve, 
çay ve kakao, yüzde 4 ile alkolsüz içecekler 
olarak sıralandı.

2 017 yılının ikinci çeyreğinde yak-
laşık 11 milyon sabit abonenin 

yanında mobil hizmetlere abone sayısı 
76.6 milyon oldu. Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer 
Fatih Sayan, sektörde faaliyet göste-
ren işletmecilerin net satış gelirlerinin 
12.5 milyar liraya yaklaştığını kaydetti. 
Sayan, "Penetrasyon oranı yüzde 96'ya 
ulaştı. Makineler arası iletişim (M2M) 
abone sayısı ve 0-9 yaş nüfusu çıkar-
dığımızda, mobil penetrasyon oranı 
yüzde 108.2'dir" değerlendirmesinde 
bulundu.

Mobil abone 
sayısı 76.6 
milyon oldu

Sanayi ciro 
endeksi arttı

En fazla harcama et ve balığa
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Enerji tüketimi 
yüzde 28 artacak

GEÇTİĞİMİZ AY DÜNYA

A BD Enerji Enformasyon İdaresi ta-
rafından hazırlanan raporda, 2015-

2040 yıllarında dünyanın enerji tüketim 
miktarının yüzde 28 artacağı öngörüldü. 
Bu süreçteki küresel enerji tüketimindeki 
artışının yarısından fazlasının Çin ve Hin-
distan'ın da dahil olduğu Ekonomik İşbir-
liği ve Kalkınma Örgütü (OECD) dışındaki 
Asya ülkelerinden geleceği vurgulanan 
raporda, 2040'a gelindiğinde OECD dışın-
daki Asya ülkelerinin enerji tüketiminin 
OECD ülkelerinin toplam enerji tüketimini 
geçeceği ifade edildi.

P ekin Üniversitesi Guanghua İşletme 
Fakültesi Finans Profesörü Michael 

Pettis, Çin ekonomisinin geçtiğimiz 30 
yılda yazdığı başarı hikayesinin, ülkenin 
geleceğinin aynı şekilde devam edece-
ği anlamına gelmediği uyarısı yaptı. Çin 

ekonomisi konusunda uzman olan Pettis, 
Çin’deki hızlı büyümede şimdiye kadar 
devasa yatırımların önemli bir rol oyna-
dığını ancak gerekli reformların yapılma-
ması halinde büyümenin yüzde 3’lere 
ineceğini savundu.

F IFA Transfer Eşleştirme Sistemi 
(TMS) tarafından hazırlanan rapo-

ra göre 1 Haziran-1 Eylül tarihlerinde 
küresel ölçekte gerçekleşen 7 bin 590 
transfere, 4.71 milyar dolar harcama 
yapıldı. Bu rakamla, geçen yılın tama-
mında transfere harcanan 4.79 milyar 
dolara yaklaşıldı. Avrupa'nın beş büyük 
futbol ülkesinde (Almanya, Fransa, İn-
giltere, İspanya, İtalya), bu transferlerin 
yüzde 21.2'sine imza atılarak, 4.71 mil-
yar dolarlık harcamanın yüzde 77.9'u 
gerçekleştirildi.

A B Komisyonu, stratejik 
sektörlerin korunma-

sı için doğrudan yabancı 
yatırımların taranacağı bir 
mekanizma kurulmasını , 
Avustralya ve Yeni Zelanda 
ile serbest ticaret anlaşması 
müzakere yetkisi alınmasını, yatırım ihtilaflarının çözülmesi için çok uluslu mahkeme 
kurulmasını, ticaret anlaşması müzakerelerinde şeffaflığın artırılmasını ve müzakerelerde 
katkı sağlayacak tavsiye grubu kurulmasını içeren düzenleme tekliflerini açıkladı. AB Ko-
misyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen, “AB, ticarette liderlik için hızını artırmalı” dedi.

Çin’de reform uyarısı!

Transfere 
4.7 milyar dolar 
harcandı

AB’den yeni ticaret 
düzenlemesi teklifi
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Küresel petrol 
arzı azaldı
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AB'de 
istihdam 
rekoru

U luslararası kredi derecelendirme şirketi 
Moody's, Katar'ın Arap ülkeleriyle anlaş-

mazlığının ilk iki ayında ekonomisini destekle-
mek için 38.5 milyar dolar harcadığını kaydetti. 
İngiliz basınında yer alan haberde, Moody's'e 
göre bu Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın yüzde 
23'ünü oluşturuyor. Suudi Arabistan, Birleşik 
Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn tarafından 
konulan sınırlandırmalardan en çok ticaret, 
turizm ve banka sektörleri etkilendi. Katar ban-
kalarından yaklaşık 30 milyar dolar çekildiği 
tahmin ediliyor.

U luslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) 
"Aylık Petrol Piyasası Raporu"na 

göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Ör-
gütü'nün (OPEC) ham petrol üretimi 
Ağustos’ta bir önceki aya kıyasla gün-
lük 210 bin varil azalarak 32 milyon 
670 bin varil oldu. Ham petrol dışında-
ki diğer konvansiyonel olmayan OPEC 
üretimi ise günlük 6 milyon 990 bin 
varili buldu. Böylece OPEC'in toplam 
petrol üretimi 39 milyon 660 bin varil 
düzeyinde gerçekleşti.

Katar'a 38.5 milyar dolar maliyet

Amerikalı tüketici-
lerin eğilimlerini 

ölçen Michigan Üni-
versitesi’nin raporuna göre UMICH, Eylül ortasında Ağustos sonuna oranla 1.5 puan 
azalarak 95.3 oldu. Piyasaların endekse yönelik beklentisi 95 seviyesindeydi. Rapor, 
ayrıca, Mevcut Ekonomik Koşullar Endeksinin ise eylül ortasında bir önceki okumaya 
kıyasla 3 puan artarak 113.9’a yükseldiğini gösterdi. Tüketici Beklentileri Endeksi ise aynı 
dönemde 4.3 puan azalarak 83.4’e geriledi.

ABD'de 
tüketici 
güveni 
geriledi

A vrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verile-
rine göre, para birimi olarak Euro’yu 

kullanan 19 üyeli Euro Bölgesi'nde mev-
simsellikten arındırılmış istihdam, yılın ikinci 
çeyreğinde ilk çeyreğe kıyasla yüzde 0.4 
yükseldi. İstihdam, geçen yılın ikinci çey-
reğine kıyasla da yüzde 1.6 artış gösterdi. 
AB'de ikinci çeyrekte mevsimsellikten arın-
dırılmış rakamlarla, istihdam edilenlerin 
sayısı 235.4 milyon olurken, bunun 155.6 
milyonu Euro Bölgesi'nde gerçekleşti




