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GEÇTİĞİMİZ AY TÜRKİYE

T ürkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 
2017 yılı Ağustos ayına ilişkin sana-

yi üretim endeksi verilerine göre aylık sa-
nayi üretimi yüzde 0.1 gerilerken, üretim, 
madencilik ve taşocakçılığında yüzde 1.5; 
elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme ve 
dağıtımında yüzde 1.1 azaldı. İmalat sanayi 
üretimi ise aylık bazda yüzde 0.2 artış gös-
terdi. Takvim etkisinden arındırılmış yıllık 
sanayi üretimi de yüzde 5.2 arttı.

A ğustos ayında ihracatta birim değer 
yüzde 1.4, miktar endeksi yüzde 10.8 

arttı. İhracat birim değer endeksi bir önceki 
yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütün-
de yüzde 4.8 azalırken, ham maddelerde 
(yakıt hariç) yüzde 4.5, yakıtlarda yüzde 
12.8 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tü-
tün hariç) yüzde 2 arttı. İthalat birim değer 
endeksi ise ağustos ayında bir önceki yılın 
aynı ayına göre yüzde 7.4 arttı.

İhracatta birim değer yükselişte

Sanayi üretimi 
yıllık yüzde 
5.2 arttı

Elektrikli 
araç satışı 
rekor kırıyor!

H anehalkı Bütçe Araştırması’nın 
2016 yılı sonuçlarına göre toplam 

tüketim harcamasının yüzde 18.2'sini 
ulaştırma harcamaları oluşturdu. Buna 
göre, hanehalkları ulaştırma harcamala-
rında en büyük payı yüzde 55.2 ile araç 
satın alımına ayırdı. Bunu yüzde 25.8 ile 
kişisel ulaşım araçlarının kullanımı (yakıt 
ve yağları, yedek parça ve aksesuarları 
ile bakım ve onarım hizmetleri), yüzde 
19 ile ulaştırma hizmetleri (karayolu ve 
diğer yolcu taşımacılığı) ile ilgili harca-
malar izledi.

En çok ulaştırmaya 
para harcandı

T ürkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Plat-
formu'nun (TEHAD) elektrikli ve hibrit 

otomotiv satış verilerine göre, Türkiye'de 
yılın dokuz aylık döneminde 46 elektrikli ve 
2 bin 717 hibrit araç satışı yapıldı. Söz ko-

nusu dönemde elektrikli ve hibrit araç sa-
tışı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 
717 artarak 2 bin 763'e yükseldi. Türkiye'de 
geçen yılın 9 ayında 338 adet elektrikli ve 
hibrit araç satışı yapılmıştı.



®

TÜRKİYE’NİN EN DEĞERLİ 
BANKA MARKASI

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan 
“Dünyanın En Değerli 500 Markası - 2017” sıralamasına göre. 
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GEÇTİĞİMİZ AY TÜRKİYE

T BMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Ko-
misyonu Sözcüsü Mustafa Ilıcalı, İstanbul’daki 

trafik sıkışıklığının sebebinin tek yolculu otomobiller 
ve servis araçları olduğunu dile getirerek bunun bir 
yıllık maliyetinin 6 milyar lira olduğunu kaydetti. 
Direkt ve dolaylı etkileri bir arada ele alındığında 
otomotiv sektöründeki 1 dolarlık katma değer artı-
şının toplam ekonomiye 3 dolarlık artış sağladığını 
aktaran Ilıcalı, otomotiv üretiminin gelişmiş ülkeler-
den gelişmekte olan ülkelere kaydığına dikkati çekti.

İstanbul'daki trafiğin 
maliyeti 6 milyar lira

T urquality Programı'nın ilk gününden bugüne destek kapsamında bulunan firmalara 
toplam 2.1 milyar lira aktarıldı. En çok desteği yüzde 28.36'lık payla elektrik-elektronik 

sektörü alırken, en çok talep yüzde 18.13'lük payla Rusya'ya oldu. Ekonomi Bakanlığı’nın ve-
rilerine göre, bugün itibarıyla Turquality Programı ile 149 firmanın 159 markası, bu programa 
hazırlık süreci şeklinde değerlendirilen Marka Destek Programı'yla da 75 firmanın 75 markası 
olmak üzere toplam 224 firmanın 234 markası desteklendi.

T ürkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfe-
derasyonu (TESK) Başkanı Bendevi 

Palandöken Eylül sonu itibariyle esnaf 
ve sanatkar sayısının 1 milyon 694 bin 
975 olduğunu bildirdi. Buna göre esnaf 
sayısı geçen yılın Eylül ayından bu yılın 
Eylül ayı sonuna kadar 31 bin 81, geç-
tiğimiz Ağustos’tan beri ise 5 bin 127 
arttı. Esnaf sayısının illere göre dağılımı 
hakkında konuşan Bendevi Palandö-
ken, "Sicile kayıtlı esnaf ve sanatkar 
sayısı bakımından ilk beş sırayı 190 bin 
727 ile İstanbul, 107 bin 287 ile İzmir, 
88 bin 168 ile Ankara, 71 bin 322 ile 
Antalya, 65 bin 222 ile Bursa aldı” dedi.

İ şsizlik Sigortası Fonu'nun toplam 
varlığı Eylül sonu itibarıyla 112 

milyar 847.4 milyon liraya ulaştı. 
Bir önceki ayda rakam 111 milyar 
807.7 milyon lira seviyesinde bu-
lunuyordu. Fon'dan yapılan açıkla-
maya göre, aylık getiri yüzde 0.71, 
yıllık getiri ise yüzde 8.46 oldu. Aynı 
dönem itibarıyla toplam fon varlı-
ğının, yüzde 88.05'i kuponlu tahvil, 
yüzde 10.18'i mevduat, yüzde 1.77'si 
kuponsuz tahvilden oluştu.

İşsizlik fonu 113 milyar lirayı buldu

Turquality ile firmalara 
2.1 milyar TL

Esnaf sayısı 
1.7 milyona 
yaklaştı



13EKONOMİK FORUM

IHRACATCI KART KASIM16_21x27,5-2cm.indd   1 20/01/17   17:36



EKONOMİK FORUM14

İngiltere'de şirketlere 
Brexit güvencesi

GEÇTİĞİMİZ AY DÜNYA

İ ngiltere Başbakanı Theresa May; GlaxoSmithKline, Vo-
dafone, HSBC ve başka büyük şirketlerin yetkilileriyle bir 

görüşme gerçekleştirerek, ülkesinin Avrupa Birliği'nden 
çıkışından sonra kesinlikle iki yıllık bir geçiş süresi olacağını 
söyledi. İngiliz şirketleri Brexit müzakerelerinin yavaş ilerle-
mesinden ve 2019 Mart ayı geldiğinde İngiltere'nin elinde 
bir anlaşma olmadan AB'den çıkmak zorunda kalacağından 
kaygılanıyorlar.

J aponya'nın en büyük çelik üreticile-
rinden Kobe Çelik şirketinin tedarik-

çisi olduğu ağır sanayi şirketlerine sattı-
ğı metal ürünlerinin kalite değerlerinin 
hileli olduğunu itiraf etmesiyle ortaya 
çıkan skandal büyüyor. Japon haber 
ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, 
ülkenin üçüncü büyük çelik üreticisi 

konumunda olan Kobe Çelik, 200'den 
fazla sanayi kuruluşuna sahte ölçümler-
le dayanıklılık değerlerini olduğundan 
fazla gösterilen alüminyum ve bakır sat-
tığını açıklamıştı. Son olarak şirketin bir 
kuruluşa sattığı demir cevheri tozunun 
kalite değerlerinde de oynama yapıldığı 
açıklandı.

B u seneki Nobel Ekonomi Ödü-
lü'ne ABD'li Richard Thaler layık 

görüldü. Nobel Komitesi'nden yapı-
lan açıklamada, 2017 Nobel Ekonomi 
Ödülü'nün Richard Thaler'e "davra-
nışsal iktisat"a yaptığı katkılardan do-
layı verildiği belirtildi. "Dürtme" isim-
li kitabın yazarı olan Richard Thaler, 
"davranışsal iktisat"ın babası olarak 
gösteriliyor. ABD'li akademisyen Ric-
hard Thaler Hindistan Merkez Bankası 
başkanlığı yapmıştı. Richard Thaler, şu 
anda ABD'de Şikago Üniversitesi'nde 
öğretim görevlisi olarak çalışıyor.

R usya’nın dış ticaret faz-
lası, bu yılın sekiz ayın-

da 2016’nın aynı dönemine 
göre yüzde 25 artarak 80 
milyar dolara yükseldi. Rus-
ya Federal Gümrük Servi-
si’nden yapılan açıklamada, 
ülkenin ihracatının bu yılın 
sekiz ayında 219.8 milyar 
dolar, ithalatının ise 149.6 
milyar düzeyinde gerçek-
leştiği belirtildi. Rusya’nın 
ticaret fazlasının Ağustos 

ayında geçen yıla göre yüzde 42.7 artarak 6.6 
milyar dolara çıktığı kaydedilen açıklamada, 
ülkenin dış ticaret fazlasının bu yılın sekiz ayında 
2016’nın aynı dönemine göre yüzde 25 artarak 
80 milyar dolara yükseldiği bilgisi yer aldı.

Japonya'daki 
'metal' krizi 
'demir'e 
sıçradı

Nobel Ekonomi 
Ödülü'nü 
Richard Thaler 
aldı

Rusya'nın dış 
ticaret fazlası 
yüzde 25 arttı
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Fransa'da petrol ve 
doğalgaz üretimi 
2040'ta duracak

GEÇTİĞİMİZ AY DÜNYA

ABD'nin enflasyon 
beklentisi geriledi

R usya Devlet Başkanı Putin, 
kripto paraların vatandaşlar 

ve işletmeler için risk yarattığını 
dile getirdi. Rusya Devlet Başkanı 
Vladimir Putin, vatandaşları ve iş-
letmeleri sanal paraların yarattık-
ları risklerden korumak için kripto 
paralara yönelik bir düzenleme 
otoritesi oluşturacaklarını söyledi. 
Putin, "Kripto paraların kullanımı 
ciddi riskler taşıyor. Merkez Banka-
sı'nın bu konudaki pozisyonunu 
biliyorum ve bu konuyu Başkan 
Nabiullina ile birçok kez müzakere 
ettim" ifadesini kullandı.

F ransa Ulusal Meclisi, ülkedeki 
petrol ve doğalgaz üretiminin 

2040 yılında durdurulmasını öngören 
yasa tasarısını kabul etti. Tasarı, Fran-
sa Ulusal Meclisi’nin oturumunda 69 
ret oyuna karşı 316 oyla kabul edildi. 
Çevreci bir aktivist olan Fransa Çev-
re Bakanı Nicolas Hulot, hazırladığı 
yasanın tartışmaları sırasında yaptı-
ğı konuşmada, Fransa'nın fosil yakıt 
kavgasında durdurulamaz bir yolda 
olduğunu söyledi.

Putin, kripto paraya düzenleme getirecek

A lmanya'nın ihracatı 
Ağustos ayında Euro 

Bölgesi'nden gelen güçlü 
talebin etkisiyle arttı. Fede-
ral İstatistik Ofisi verilerine 
göre Almanya'nın toplam 
mal ihracatı Ağustos ayın-
da mevsimsel etkilerden ve takvim etkisinden arındırılmış verilerle bir önceki aya 
göre yüzde 3.1, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 7.2 arttı. Euro Bölgesi’ne 
ihracat yüzde 10.6, yılın ilk 8 ayında AB dışı ülkelere yapılan dış satım geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 7.1 atış kaydetti.

Almanya'nın 
ihracatı 
arttı

N ew York Fed tarafından yapılan araştır-
maya göre ABD'de tüketicilerin kısa va-

deli enflasyon bekleyişleri Eylül ayında Ocak 
2016'dan bu yana görülen en düşük seviye-
de kaldı. Orta vadeli enflasyon bekleyişleri 
ise yükseldi. Eylül ayında gelecek 12 ay için 
enflasyon beklentisi Ağustos ayında olduğu 
gibi yüzde 2.5 seviyesinde gerçekleşirken, 3 
yıl için enflasyon beklentisi ise yüzde 2.6'dan 
yüzde 2.8'e çıktı.




