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GEÇTİĞİMİZ AY TÜRKİYE

B ursa Ticaret ve Sanayi Odası tara-
fından (BTSO), kent ekonomisinin 

lokomotifi konumundaki firmaların be-
lirlenmesine yönelik gerçekleştirilen “İlk 
250 Büyük Firma - 2016” araştırmasının 
sonuçları belli oldu. BTSO’dan yapılan açık-
lamaya göre, iç ve dış satış toplamında ilk 
üç sırada TOFAŞ, Oyak Renault ve Bosch 
yer aldı. 250 büyük firmanın ciro toplamları 
87.2 milyar lira, katma değerleri toplamı 
14.6 milyar lira, öz sermayeleri toplamı 20.6 
milyar lira, net aktifleri toplamı 65.9 milyar 
lira, vergi öncesi dönem kârları toplamı 4.4 
milyar lira, ihracat toplamları 11.2 milyar 
dolar, üretimden satışlar toplamı ise 60.8 
milyar lira olarak hesaplandı.

T ürkiye'de internetten gerçekleştirilen 
kartlı ödeme tutarı, 2011 yılında 18.7 

milyar lira iken, 2016'da 68.4 milyar liraya 
çıktı. Bu yılın ilk yarısında söz konusu tutar 
44.4 milyar lira olarak gerçekleşti. Turizm 
potansiyelinin yanı sıra alışveriş ve moda 

merkezlerinin artması da yurt içi ticareti 
olumlu etkiledi. 2005-2016 döneminde 
toptan ve perakende ticaret sektöründe 
7.3 milyar dolar, konaklama ve yiyecek hiz-
metlerinde 750 milyon dolarlık uluslararası 
doğrudan yatırım gerçekleştirildi.

İnternetten yapılan kartlı 
alışveriş 44 milyar TL'yi geçti 

Bursa'nın en 
büyük ilk 250 
firması açıklandı

E konomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet 
Şimşek, Otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) 

daha çok katılımcı çekmek ve uygulamayı iyileştirmek 
için sistemi yeniden kurguladıklarını söyledi. Baş-
bakan Yardımcısı Şimşek, BES'te otomatik katı-
lımda sistemi iyileştirmek için alternatifler 
üzerinde çalıştıklarını, bu kapsamda 
iki ay olan cayma süresinin altı aya 
uzatılacağını söyledi.

BES'te otomatik katılıma 
yeni düzenleme

B ankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumu (BDDK) verilerine göre, yurt 

içi ve yurt dışı yerleşik mudilerin ban-
kalardaki toplam mevduatı Eylül sonu 
itibarıyla Aralık 2016'ya göre yüzde 13 
artarak 1 trilyon 635 milyar 164 milyon 
liraya yükseldi. Geçen yıl sonunda toplam 

mevduat 1 trilyon 453 milyar 192 milyon 
lira düzeyinde gerçekleşmişti. Geçen yıl 
sonunda hesabında 1 milyon lira ve üzeri 
parası olan mudi sayısı 115 bin 896 olur-
ken, bu mudilerin bankalardaki toplam 
mevduatı 775 milyar 142 milyon lira ola-
rak kayıtlara geçti. 

Mevduatın yarısı milyonerlerde
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İstanbul Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çağlar’ın vefatı Türk iş dünyasını yasa boğdu. 

Kalp krizi geçiren 57 yaşındaki İbrahim Çağlar, son yolculuğuna uğurlandı. 

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Baş-
kan Yardımcısı ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim Çağlar, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

İş dünyasının sevilen ismi İbrahim Çağlar'ın cenazesi 12 Aralık 
2017 Salı günü Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde 
kılınan ikindi namazını müteakip, Sahrayıcedid Aile Kabristanı'na 
defnedildi.

Bu arada bir taziye mesajı yayımlayan TOBB Başkanı M. Rifat Hisar-
cıklıoğlu, Çağlar’ın vefatından çok derin bir üzüntü duyduğunu ifade 
etti. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu “Camiamız çok önemli bir değerini 
yitirmiştir. Acımız büyük. İbrahim Çağlar kardeşimin, Oda ve Borsa 
camiasına hizmetleri ve bir işadamı olarak ekonomiye katkıları hiçbir 
zaman unutulmayacak” dedi.

“Derin üzüntü ile öğrendim”
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi: 

“TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcım ve İTO Başkanımız, değerli 
kardeşim İbrahim Çağlar’ın vefatını derin üzüntü ile öğrendim. Ülke-
miz iş dünyası çok sevilen, çok kıymetli üretken bir evladını çok genç 
yaşta kaybetmiştir. Ekonomimizin ve ticari hayatın gelişimine büyük 
katkıları ve emeği olmuş değerli dostum İbrahim Çağlar’ın genç 
yaşta aramızdan ayrılması hepimiz için büyük kayıptır. Oda ve Borsa 
camiasına verdiği hizmetlerin yanı sıra bir işadamı olarak üretime ve 
istihdama katkılarıyla her zaman saygıyla anılacak bir isim oldu. Mekâ-

nı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Ailesinin ve tüm iş dünyamızın 
başı sağ olsun.’’

Vefat haberinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
ve Başbakan Binali Yıldırım da başsağlığı açıklamalarında bulundu. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çağlar’ın vefatından derin üzüntü duydu-
ğunu ifade ederek, acılarını paylaştığı Çağlar Ailesi’ne ve merhumun 
yakınlarına başsağlığı, sabır ve metanet diledi.

42-45. dönem TOBB Başkanı 58. ve 59. Hükümetler Sanayi ve Ti-
caret Bakanı Ali Coşkun da yayımladığı taziye mesajında “Ani vefatıyla 
iş dünyamızda derin bir üzüntüyle karşılanan İstanbul Ticaret Odası 
Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Yardımcısı değerli 
insan İbrahim Çağlar’a Allah’tan (c.c.) Rahmet, ailesine, sevenlerine ve 
iş dünyasına sabırlar dilerim. Ruhu şad olsun” dedi.

1960 yılında İstanbul’da doğdu
TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İstanbul Ticaret Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çağlar, 1960 yılında İstanbul, Eren-
köy’de doğdu. İstanbul Ticaret Odası’nda (İTO) 1999 yılında Meclis 
üyeliği görevine başladı. 2004-2009'da İTO Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcılığı, 2009-2013'te İTO Meclis Başkanlığı yapan Çağlar, 2013 
yılında İTO Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine geldi.

TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten 
Çağlar aynı zamanda, TOBB Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu 
Üyesi, TEPAV Mütevelli Heyeti üyesiydi.

TOBB camiası, İbrahim Çağlar’ın 
vefatıyla çok değerli bir ismini kaybetti
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G ümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, vergisini düzenli ödeyen 
mükelleflere gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden 

hesaplanan verginin yüzde 5'i oranında sağlanacak indirimin 1 Ocak 
itibarıyla geçerli olacağını bildirdi. Söz konusu kanun kapsamında ver-
gisini düzenli ödeyen esnaf ve sanatkarların indirim hakkı elde edece-
ğine dikkat çeken Bakan Tüfenkci, "Vergisini düzenli ödeyen mükellefe 
yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan 
verginin yüzde 5'i oranında indirim sağlanacak. Ticari, zirai veya mesleki 
faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlarla kurumlar vergisi mü-
kelleflerinden belirlenen şartları taşıyanlar bu haktan faydalanacak" dedi.

Uyumlu mükellefe 
vergi indirimi 1 Ocak'ta

T ürk iye İstatist ik Kurumu’nun 
(TÜİK), 2017 yılı ikinci çeyrek ‘Ha-

nehalkı Yurt İçi Turizm’ verilerine göre 
bu dönemde yurt içinde ikamet eden 
14 milyon 116 bin kişi seyahate çıktı. 
Seyahate çıkanlar toplam 6 milyar 882 
milyon 250 bin TL harcadı. Harcamalar 
geçtiğimiz yıla göre yüzde 52 artış kay-
detti. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 110 milyon 512 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme 
sayısı 6.2 gece, seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 388 TL oldu.

H azine’nin altın tahvili ve altına 
dayalı kira sertifikasına gelen top-

lam talebin yaklaşık yarısı dört büyük 
şehirden gelirken, yastık altından çı-
karılan 2.5 tonluk altının yüzde 23'ü İs-
tanbul'dan sağlandı. Hazine Müsteşar-
lığı’nın Türkiye genelinde 81 ilde 2-27 
Ekim tarihlerinde 344 Ziraat Bankası 
şubesi aracılığıyla çıkardığı altın tahvili 
ve altına dayalı kira sertifikası için 12 
bin 800 vatandaş talepte bulunurken 
370 milyon lira değerinde yaklaşık 2.5 
ton altın, yastık altından çıktı.

Vatandaşların yüzde 54'ü altına da-
yalı kira sertifikasına ilgi gösterdi, yüzde 
46'sı altın tahviline yatırım yaptı.

E ylül ayında yıllık bazda yüzde 7 arta-
cağı tahmin edilen sanayi üretiminde 

yüzde 10.4 yükseliş yaşandı. Sanayi üretimi 
aylık bazda ise yüzde 0.6 arttı. Mevsim ve 
takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim 
endeksinin aylık bazda sabit kalacağı tahmin 
ediliyordu. Takvim etkisinden arındırılmamış 

sanayi üretimi yıllık yüzde 13.3 artarken, aylık 
olarak yüzde 2.6 düşüş gösterdi. 2017 yılı 
Eylül ayında madencilik ve taş ocakçılığı sek-
törü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5.7, 
imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0.2 ve 
elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi 
ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1.6 arttı.

Sanayi 
üretimi 
arttı

İkinci çeyrekte 
14 milyon kişi 
seyahate çıktı

2.5 tonluk altının 
yüzde 23'ü 
İstanbul'dan
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ABD, Çin ve Japonya 
en borçlu ülke

GEÇTİĞİMİZ AY DÜNYA

U luslararası Para Fonu (IMF) verilerine 
göre, dünyadaki hükümetlerin toplam 

borcu 63 trilyon dolara denk geliyor. ABD, 
Çin ve Japonya'nın toplam borcu, küresel hü-
kümet borçların yüzde 58.5'ini oluşturuyor. 
ABD, 19.94 trilyon dolarla "küresel hükümet 
borçları ligi"nin zirvesinde yer alıyor. ABD'nin 
yıllık geliri 18.5 trilyon doları bulurken, söz 
konusu borcun milli gelire oranı yüzde 107 
olarak hesaplanıyor.

E kim ayı tarım dışı istihdam verileri 
sonrasında yurt içi istihdam piyasa-

sında sıkılaşmaya yönelik görüntünün 
güçlendiğini ifade eden JP Morgan, 
2018'de Fed'den dört faiz artırımı bek-
lediklerini vurguladı. Banka daha önce 
yayınladığı raporlarda 2018 için 3 faiz ar-

tırımı beklediğini ifade etmişti. JP Morgan 
ekonomisti Michael Feroli yaptığı değer-
lendirmede, "İçinde bulunulan ortamda 
Fed'in parasal genişlemenin istikrarlı ve 
düzenli bir şekilde kaldırılmasına daha 
fazla ihtiyaç duymasını bekliyoruz" açık-
lamasında bulundu.

A BD Başkanı Trump, Fed Başkanlığı'na Jero-
me Powell'ı aday gösterdi. "Fed Başkanlığı-

na Jerome Powell'ı aday göstermekten mutluluk 
duyuyorum" şeklinde konuşan Trump, Powell'ın 
Senato'da onaylanması halinde Fed'e mükem-
mel bir lider olacağını söyledi. Bir asırlık Fed 
tarihinin ilk kadın başkanı olan Janet Yellen'in 
Şubat ayında görev süresi dolacak.

M erkezi Münih'te bulunan Al-
man Ekonomi Araştırma Ens-

titüsü (Ifo) Euro Bölgesi'nin 2016 yılı 
4’üncü çeyrek ekonomik görünü-
müne ilişkin gerçekleştirdiği anketin 
sonuçlarını yayımladı. Ankete ilişkin 
yapılan açıklamada, 3’üncü çeyrek-
te 35.2 puan olan Ifo Euro Bölgesi 
Ekonomi İklimi Endeksi'nin yılın son 
çeyreğinde 37 puana çıktığı ve bu-

nun 2000 yılının sonbaharından bu 
yana görülen en yüksek rekor sevi-
ye olduğu kaydedildi. Uzmanların 
mevcut ekonomik durumu daha iyi 
değerlendirdikleri ancak ekonomik 
beklentilerin hafifçe bulanıklaştığı 
aktarılan açıklamada, Euro Bölge-
si'ndeki yükselişin bir miktar ivme 
kaybederek devam etmesinin bek-
lendiği ifade edildi.

2018'de dört faiz artırımı bekleniyor

Trump, Fed için 
başkanını belirledi

Euro 
Bölgesi’nde 

'Ekonomi İklimi' 
rekor seviyede
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“Sorunlu krediler için 
ortak çaba 
gerekiyor”

GEÇTİĞİMİZ AY DÜNYA

ABD'de dış ticaret açığı 
beklentilerin üzerinde

A vrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, sorunlu 
kredilerin çözülmesi için denetleme ve teftiş kurulları, ulu-

sal yönetimler ve bankaların ortak çaba harcaması gerektiğini 
söyledi. Banka teftiş sistemi ile ilgili ECB forumundan konuşan 
Draghi, Avrupa bankacılık teftiş sisteminde iki hedeflerinin ol-
duğunu belirtti. Draghi bunların zorlu ve ileriye dönük teftişte 
banka spesifik risklerinin düşürmek ve tüm Euro Bölgesi’ne 
aynı yüksek standartları uygularken bankacılık sektöründe ülke 
spesifik risklerini düşürmek olduğunu belirtti.

Negatif faizlerin banka kârlılığını engellemede çok az kanıt 
olduğunu vurgulayan Draghi, kredilerin tetiklediği konut balon-
ları emarelerini ise görmediğini ifade etti.

A lmanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı 
geçici verilere göre, bu yıl Eylül’de mevsimsellikten 

ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Ağustos 
ayına kıyasla yüzde 1.6 azalış kaydetti. Sanayi üretimi, Eylül 
2016'ya göre yüzde 3.6 arttı. Almanya'da sanayi üretiminin 
Eylül’de, aylık yüzde 0.8 azalması, yıllık ise yüzde 4.4 artması 
bekleniyordu. Veriler, Almanya'da Eylül’de önceki aya 
kıyasla enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin yüzde 1.6 
gerilediğini de ortaya koydu. 

Almanya'da sanayinin 
çarkları yavaşladı

A BD Ticaret Bakanlığı raporuna göre dış ticaret açığı, Ey-
lül’de bir önceki aya göre yüzde 1.7 artarak 43.5 milyar 

dolara yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump yönetimi için ön-
celikli sorunlar arasında yer alan ticaret açığına ilişkin piyasa 
beklentisi 43.2 milyar dolar olarak belirlenmişti. Beklentilerin 
üzerinde açıklanan veride, ithalatın yüzde 1.2 artarak 240.3 
milyar dolara çıkması belirleyici oldu. 

Öte yandan, ülkenin ihracatı Eylül'de yüzde 1.1 artarak 196.8 
milyar dolarla çıkarak üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Y unanistan Parlamentosu Bütçe Ofisi, yayınladığı çeyrek dönem 
raporunda, ulusal borçta ciddi bir rahatlatma olmaması duru-

munda ülkenin iflas riski ile karşı karşıya kalacağını belirtti. Yunan 
Kathimerini gazetesinin haberine göre, 2020 sonrasında ulusal borcun 
faiz ödemelerinin artacağı kaydedilen açıklamada, borcun hafifletil-
mesinin gerekli olduğu ifade edildi. Bütçe Ofisi ayrıca, vergi politikası-
nın büyümeye zarar verdiğini savunarak değiştirilmesini istedi. 

Yunanistan Kamu Borç Yönetim Ajansı'na göre 2021-2026 döne-
minde Yunanistan'ın ulusal borçlarının faiz ödemesi için 84.3 milyar 
Euro’ya ihtiyacı olacak.

Borç azalmazsa
Yunanistan 
iflas edebilir




