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GEÇTİĞİMİZ AY TÜRKİYE

K aradeniz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar 
Tetiker hayatını kaybetti.

Yaşar Tetiker’in cenazesi 26 Aralık 2017 tarihinde ikindi namazını müteakip 
Bozhane Camii’nden kaldırılıp Şehir Mezarlığı’na defnedildi. Ayrıca, Karadeniz 
Ereğli TSO hizmet binası önünde anma töreni gerçekleştirildi.

Bu arada Karadeniz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Yaşar Tetiker’in vefatı üzerine bir taziye mesajı yayımlayan TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, camia olarak iş dünyasına önemli hizmetleri olmuş değerli bir 
Oda başkanını kaybettiklerini ve üzüntü içerisinde olduklarını duyurdu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi: “Sayın Teti-
ker Oda ve Borsa camiasına çok uzun yıllar hizmet etmiş, emek vermiş müm-
taz bir şahsiyetti. Kendi ilçesinin, ilinin ve Türkiye ekonomisinin büyümesi 
gelişmesi ve istihdamın artırılması adına gösterdiği çabalar daima takdirle 
anılacaktır. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına ve TOBB camiasına başsağlığı 
diliyorum. Mekânı cennet olsun”.

Karadeniz Ereğli TSO Başkanı Tetiker hayatını kaybetti

İ şsizlik Sigortası Fonu'nun top-
lam varlığı 2017'nin Kasım ayı 

sonu itibarıyla 115 milyar 133.3 
milyon TL'ye ulaştı. Bir önceki 
ayda rakam 113 milyar 913.1 mil-
yon TL seviyesinde bulunuyordu. Fonun aylık getirisi yüzde 0.74, yıllık getirisi ise yüzde 8.67 oldu. 
Aynı dönem itibarıyla toplam fon varlığının, yüzde 87.47'si kuponlu tahvil, yüzde 10.53'ü mevduat, 
yüzde 2.01'i kuponsuz tahvilden oluştu. Öte yandan işsizlik ödeneğinden yararlanmak için İŞKUR'a 
başvuranların sayısı Kasım ayında 116 bin 440 oldu.D anışmanlık şirketi Pricewa-

terhouseCoopers’ın (PwC) 
18. kez hazırladığı Küresel Eğ-
lence ve Medya Sektörüne Bakış 
2017 -2021 Raporu’na göre, Tür-
kiye’de eğlence ve medya sektö-
rü genel ortalamanın üzerinde 
büyüme gösterirken, özellikle 
internet kullanımına ilişkin alan-
larda büyüme daha hızlı. Rapor-
da, dünya genelindeki en hızlı 
büyümenin yıllık ortalama yüzde 
20.7 ile müzik yayını, yüzde 11.6 
ile internet videolarında yaşana-
cağı; Türkiye’de ise önümüzdeki 
beş yılda ortalama yüzde 6’lık 
büyümeyle, 2021 yılında sektör 
büyüklüğünün 14.8 milyar dolar 
olacağı belirtiliyor.

K redi derecelendirme kuruluşu 
Fitch, Türk bankacılık sektörünün 

görünümüne ilişkin değerlendirmede 
bulundu. Bankacılık sektörünün gö-
rünümünün dengeli olduğunu kay-
deden Fitch, "2018'de Türk bankacılık 
sektörünün görünümü istikrarlı" dedi. 
Kurum, açıklamasında "Dengeli görü-
nüm, bankaların çoğunun kredi pro-
fillerindeki ve finansal tablolarındaki 
güçlü duruşu yansıtıyor" ifadelerine 
yer verdi. Fitch, destekleyici ekonomik 
arka plan ve bankaların sermaye tam-
ponunun ılımlı şokları tolere edebile-
ceğini bildirdi.

“Bankacılıkta 
görünüm 
istikrarlı”

İşsizlik 
Sigortası 
Fonu 115 milyar 
lirayı geçti

İnternet 
kullanımında
rekor artış 
beklentisi
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G ıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlı-
ğı’nın "Kırsal Kalkınma Destekleri 

Kapsamında Bireysel Sulama Sistemle-
rinin Desteklenmesi Hakkında Tebliği" 
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlü-
ğe girdi. Program, yedi yatırım konusu 
kapsamında tüm illerde uygulanacak. 
Başvuru sahiplerinin destekten yararla-
nabilmeleri için Çiftçi Kayıt Sistemi'ne 
(ÇKS) kayıtlı olmaları gerekecek. Kabul 
edilen başvurularda, sözleşmede be-
lirlenen hibeye esas mal alım tutarının 
KDV hariç yüzde 50'sine hibe yoluyla 
destek verilecek.

T ürkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 
"Yenilik Araştırması" sonuçlarına göre, 

2014-2016 yıllarında 10 ve daha fazla çalışa-
nı bulunan girişimlerin yüzde 61.5'i yenilik 
faaliyetinde bulundu. Bu oran 10-49 çalışanı 
olan girişimler için yüzde 60.4; 50-249 çalı-
şanı olan girişimler için yüzde 65; 250 ve 
daha fazla çalışanı olan girişimler için ise 
yüzde 70.4 olarak belirlendi. Sanayi sektö-
ründe yenilikçi girişimlerin oranı yüzde 64.5 
iken hizmet sektöründe yüzde 57.7 oldu. 
Söz konusu dönemde girişimlerin yüzde 
47.3'ü devam eden ve sonuçsuz kalan fa-
aliyetler de dahil, ürün veya süreç yeniliği 
faaliyetinde bulundu. 

Tarımsal sulamaya 
yüzde 50 destek

Girişimlerin yüzde 
62'si 'yenilik' 
çalışması yaptı

Reel sektöre 
verilen kredi 
2 trilyon TL

T ürkiye ekonomisi yılın üçüncü çey-
reğinde yüzde 11.1 büyüyerek, son 

altı yılın en yüksek çeyreklik büyümesini 
gerçekleştirdi. TÜİK'in açıkladığı verile-
re göre gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH), 
zincirlenmiş hacim endeksi olarak, 2017 
yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın 
aynı çeyreğine göre yüzde 11.1 büyüdü. 
GSYH 2011 yılının üçüncü çeyreğinde 
yüzde 11.6 büyümüştü. Böylece çeyreklik 
dönemde son altı yılın en hızlı büyümesi 
gerçekleşti. Üretim yöntemiyle gayrisafi 
yurtiçi hasıla tahmini, 2017 yılının üçüncü 
çeyreğinde cari fiyatlarla yüzde 24.2 arta-
rak 827.23 milyar TL oldu. Takvim etkisin-

den arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim 
endeksi, üçüncü çeyrekte bir önceki yılın 
aynı çeyreğine göre yüzde 9.6 artarken, 
mevsim ve takvim etkilerinden arındırıl-
mış GSYH bir önceki çeyreğe göre yüzde 
1.2 artış gösterdi. Gayrisafi yurtiçi hasılayı 
oluşturan faaliyetler incelendiğinde 2017 
yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın 

aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim 
endeksi olarak; tarım sektörü toplam kat-
ma değeri yüzde 2.8, sanayi sektörü yüz-
de 14.8 ve inşaat sektörü yüzde 18.7 arttı. 
Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek 
hizmeti faaliyetlerinin toplamından olu-
şan hizmetler sektörünün katma değeri 
ise yüzde 20.7 arttı. 

Ekonomi, üçüncü 
çeyrekte yüzde 
11.1 büyüdü

B ankacılık Düzenleme ve Denetle-
me Kurumu’nun (BDDK) verilerin-

den derlenen bilgilere göre, bankaların 
2017’nin ilk 10 ayında reel sektöre ver-
diği nakdi kredi desteği 1 trilyon 691 
milyar 674 milyon 150 bin lira düzeyin-
de bulunurken, bu rakam 2017'nin aynı 
döneminde 2 trilyon 108 milyar 95 mil-
yon 336 bin liraya ulaştı. Bu dönemde 

sadece üç sektörde düşüş yaşandı. Böylece 
2017’nin ilk 10 ayında kullandırılan sektörel 
nakdi kredilerde 2016'nın aynı dönemine 
göre yüzde 24.6'lık artış kaydedildi. 
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Euro Bölgesi 
yüzde 0.6 büyüdü

GEÇTİĞİMİZ AY DÜNYA

A vrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) açıkladı-
ğı verilere göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde 

mevsimsellikten arındırılmış Gayrisafi Yurtiçi Hasıla 
(GSYH) 2017’nin üçüncü çeyreğinde ikinci çeyre-
ğe kıyasla yüzde 0.6 yükseldi. Bir önceki yılın aynı 
çeyreğine kıyasla ise Euro Bölgesi'nde GSYH artışı 
yüzde 2.6 olarak ölçüldü. Bölgede 2017’nin ikinci 
çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.7 
ve önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 2.4 
büyüme kaydedilmişti.

A vrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) 
açıkladığı verilere göre, 2017’nin Ekim 

ayında mevsimsellikten arındırılmış peraken-
de satışlar, Eylül ayına kıyasla 19 üyeli Euro 
Bölgesi'nde yüzde 1.1 geriledi. Perakende 
satışlar, 2016'nın Ekim ayına göre ise yüzde 
0.4 yükseldi. Veriler, 28 üyeli AB'de peraken-

de satışların Ekim’de aylık bazda yüzde 0.5 
azaldığını, yıllık bazda 0.9 yükseldiğini ortaya 
koydu. Verinin mevcut olduğu AB ülkeleri 
arasında Ekim’de aylık bazda perakende satı-
şında en fazla azalış görülen ülke yüzde 5.3'le 
Lüksemburg olurken, en fazla artış görülen 
ülke yüzde 1'le Romanya oldu.

I   MF, Çin'in finansal istikrarı kalkınma he-
deflerinin önüne koyması gerektiğini bil-

dirdi. Koordinasyon yokluğuna ve yetersiz 
sistemsel risk analizlerine işaret eden IMF, 
Çin'e Merkez Bankası ile üç finansal de-
netim ve düzenleme kurumunu bir araya 
getirecek bir finansal istikrar alt komitesi 
oluşturulması tavsiyesinde bulundu. IMF, 
"İstihdamda büyük düşüşleri engelleme 
ve bölgesel büyüme hedeflerine ulaşma 
amaçları, finansal istikrar gibi diğer politika 
amaçları ile çatışıyor" ifadelerini kullandı.

U luslararası reklam araştırması şirketi 
WARC’ın yaptığı araştırmaya göre 

geçtiğimiz yirmi yılda, reklam verenler 
bütçelerini geleneksel medyadan (TV, 
gazeteler ve dergiler) yavaş yavaş çev-
rimiçi reklamlara kaydırdı. Akıllı telefon-
lar insanların içeriği tüketme biçimini 
kökten değiştirdiği için, akıllı telefonun 

yükselişi yalnızca bu kaymayı hızlandırdı. 
Çevrimiçi dünyanın hakimi olarak adlan-
dırılabilecek Google ve Facebook, küre-
sel çevrimiçi reklam gelirlerinin yüzde 
60'ından fazlasını oluşturuyor. WARC, 
iki pazar liderinin 2017 yılında dünya 
çapında medya reklamcılığına harcanan 
4 doların 1'inin sahibi olduğunu açıkladı.

Avrupa'da "satışlar" azaldı

Çin'e finansal 
istikrar uyarısı

Reklam harcamaları 
'iki dev'e gidiyor
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Dünyanın en büyük 
serbest ticaret anlaşması

GEÇTİĞİMİZ AY DÜNYA

OECD Bölgesi'nde 
enflasyon geriledi

A vrupa Birliği (AB) ve Japonya, dört yıldır süren müzakerelerin ardından, dünyanın 
en büyük serbest ticaret anlaşması için uzlaşmaya vardı. AB Komisyonu Başkanı 

Jean-Claude Juncker ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe, yaptıkları ortak açıklamada, 
AB-Japonya Ekonomik Ortaklık Anlaşması müzakerelerinin tamamlandığını duyurdu. 
Dünyanın en büyük açık ekonomi bölgesinin kapısını açacak anlaşma, tarafların ABD 
Başkanı Donald Trump'ın korumacı ekonomi politikalarını dışladığını gösteren bir 
adım olarak görülüyor. Kurulacak serbest ticaret bölgesinin, küresel ekonominin yüzde 
30'unu kapsayacağı belirtiliyor.

F inancial Times gazetesinin haberine 
göre, ABD’de yeni vergi uygulamala-

rı, büyük uluslararası bankaların küresel 
operasyonlarıyla ilgili cezaları artırabilir. 
ABD'deki düzenlemelere tabi olan ve öde-
melerini kendi kurumsal grupları aracılığıyla 
gerçekleştiren bu bankaların, yeni vergi 
kurallarına bağlı olarak vergi cezası ile karşı 
karşıya kalma endişesi taşıdığı belirtiliyor. 
Vergi değişiklikleri, uluslararası şirketlerin 
vergi indirimine tabi olan ödemeleri farklı 
kurumlar aracılığıyla yaparak daha az vergi 
ödemelerinin yolunu kapatıyor.

Vergi reformu 
yabancı bankaları 
vurabilir

E konomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) bölgesinde 
2017'nin Ekim ayında enflasyon geriledi. Bölgede önceki 

ay yüzde 2.3 olan yıllık enflasyon oranı Ekim'de yüzde 2.2'ye 
indi. Enflasyon 2017’de en yüksek seviyesini yüzde 2.5 ile 
Şubat’ta görmüştü. Gıda ve enerji hariç olarak hesaplanan çe-
kirdek enflasyon ise yıllık yüzde 1.8'den yüzde 1.9'a yükseldi. 
Gıda fiyat artışı ise yüzde 1.9'dan yüzde 1.8'e indi.

D eutsche Bank, Bitcoin'de yaşanabilecek sert düşüşün 2018'de piyasa-
nın karşılaşacağı en büyük risklerden biri olacağını bildirdi. Fortune'ın 

haberine göre, Deutsche Bank’ın Baş Uluslararası Ekonomisti Torsten Slok, 
2018’de büyümeyi etkileyebilecek piyasadaki 30 riskle ilgili olarak, bankanın 
müşterilerine bir rapor gönderdi. Listede Bitcoin'deki olası çöküş, riskler 
arasında 13. sırada yer aldı. Bitcoin'de çöküş olasılığının yarı sıra Kuzey Kore 
ve yüksek enflasyon da listede yer aldı.

Bitcoin'deki çöküş 
2018'in önemli risklerinden




