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U laştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kanal 
İstanbul Projesi'ne ilişkin çalışmaların bundan sonra Küçükçek-

mece-Sazlıdere-Durusu koridor güzergahında devam ettirileceğini 
belirterek, "Yap-işlet-devret modeli, kamu-özel iş birliğinin diğer 
alternatifleri dahil olmak üzere karma bir modelle ihale süreçlerini 
bitirip, bu sene içinde kazma vurmayı hedefliyoruz" dedi. Arslan, 
"Karadeniz'de çıkacak malzemeden kaynaklı dolgu yapılmak suretiyle 
lojistik merkez olarak kullanabileceğimiz küresel bazda hizmet edecek 
proje alanları ve yine Marmara Denizi'nde dolgu yapılmak maksadıyla 
yapılabilecek yapay adalar da dahil bütün bu projelerin birlikte değer-
lendirilmesine devam edilecek" diye konuştu.

Kanal İstanbul'un 
yeri belli oldu

O tomotiv Distribütörleri Derneği’nin 
(ODD) verilerine göre, 2017 yılında 

otomobil ve hafif ticari araç toplam paza-
rında satışlar yüzde 2.8 azalarak, 956 bin 
194'e geriledi. Geçen yıl otomobil satışları 
bir önceki yıla göre yüzde 4.52 düşüşle 

722 bin 759 adet oldu. 2016'da bu rakam 
756 bin 938 adet seviyesindeydi. Hafif 
ticari araç pazarı ise yüzde 2.93 büyüdü 
ve satışlar 233 bin 435 adet oldu. 2016'da 
226 bin 782 adet hafif ticari araç satışı 
gerçekleşmişti.

TÜİK tarafından yapılan finansal 
araçların reel getirileri hesapla-

masında, Borsa İstanbul’da en yüksek 
değere sahip şirketlerin oluşturduğu 
BIST-100 endeksinin değeri 2017’nin 
getiri şampiyonu oldu. Yİ-ÜFE ile ya-
pılan yıllık hesaplamaya göre BIST 100 
endeksi yüzde 23.99, TÜFE ile yapılan 
hesaplamada ise yüzde 27.92 ile en 
yüksek getiriyi sağladı. Yıllık bazda da 
DIBS reel kayıp sağlayan finansal yatı-
rım aracı olarak dikkat çekti. 

DİBS’in Yİ-ÜFE ile yapılan hesap-
lamada yüzde 7.62, TÜFE ile yapılan 
hesaplamada yüzde 4.69 kayıp yaşat-
tığı belirlendi.

T ürkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 
veri ler ine göre Gümüşhane, 

2017'de bir önceki yıla göre yakla-
şık 327 kat artışla ihracatını en yük-
sek oranda artıran il oldu. Gümüş-
hane'nin ihracatı 2017 yılında 51 
milyon 690 bin dolara yükseldi. Söz 
konusu ihracatın 51 milyon dolarını 
maden ürünleri oluşturdu. İhracat 
rakamlarının artmasında, kentte üre-
tim yapan Gümüştaş Madencilik ve 
Ticaret AŞ'nin şirket merkezini Gü-
müşhane'ye taşımasının önemli rolü 
olduğuna dikkati çekildi.

İhracatını en çok artıran il Gümüşhane

Otomotiv 
pazarı 
daraldı

Getiri 
şampiyonu 
BIST 100 
endeksi
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D evlet Hava Meydanları İşletmesi 
(DHMİ) Genel Müdürlüğü veri-

lerine göre, geçen yıl İstanbul hava-
limanlarından taşınan bagaj, kargo 
ile postadan oluşan yük trafiğinde 
bir önceki yıla göre 184 bin 723 ton-
luk artış yaşandı. Buna göre, 2017'de 
Atatürk Havalimanı varışlı ve çıkışlı 
uçuşlarda iç hatlardan 203 bin 58, dış 
hatlardan ise 1 milyon 899 bin 39 ton 
yük taşındı. Böylece toplam taşıma 
2 milyon 102 bin 97 ton oldu. Ata-
türk Havalimanı'nda, 2016'da iç ve dış 
hatta 1 milyon 907 bin 28 tonluk yük 
trafiği oluşmuştu. 

M aliye Bakanı Naci Ağbal'ın açıkladı-
ğı 2017 yılı merkezi yönetim bütçe 

gerçekleşmelerine göre bütçe açığı Ara-
lık'ta 20.9 milyar TL oldu. Açık, 2017 gene-
linde ise 47.4 milyar lira seviyesinde gerçek-
leşti. Bakan Ağbal, "Bu, OVP'de revize edilen 
rakamdan 14.3 milyar lira daha olumlu" 
yorumunda bulundu. Açık, 2016'da 29.9 
milyar TL olmuştu. 2016'da 20.3 milyar TL 
faiz dışı fazla verilmişken, 2017'de 9.3 milyar 
TL faiz dışı fazla verildi. Geçen yıl, bütçe ge-
lirleri bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 
yüzde 13.8 artarak 630.3 milyar liraya ulaştı. 

Türkiye'nin yükünü 
İstanbul taşıdı

Bütçe, 47.4 
milyar TL 
açık verdi

'Bavul ticareti' 
yeniden 
düzenlendi

T ürkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), 2017 
yılı Ekim ayı işsizlik rakamlarına göre işsizlik 

oranı, Ekim 2017'de bir önceki yılın aynı döne-
mine göre 1.5 puan azalarak yüzde 10.3 oldu. 
İşsizlik oranı bir önceki ay Eylül'de yüzde 10.6; 
geçen yılın aynı döneminde (Ekim 2016) yüzde 
11.8 düzeyinde yer almıştı. 2017 yılı geneline 
bakıldığında; Ocak ayında yüzde 13 ile zirve 
yapan işsizlik rakamları, son yedi aydır yüzde 
11'in altında bulunuyor. Türkiye genelinde 15 ve 
daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılı Ekim 
döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 360 
bin kişi azalarak 3 milyon 287 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı 
1.5 puan azaldı

E konomi Bakanlığı'nın "Türkiye'de 
İkamet Etmeyenlere Özel Fatura 

ile Yapılan Satışlar Hakkında Tebliğ'de 
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" 
Resmi Gazete'de yayımlanarak yü-
rürlüğe girdi. Buna göre, mevcut 
tebliğin başlığı "Türkiye'de İkamet 
Etmeyenlere Fatura ile Yapılan Satış-
lar Hakkında Tebliğ" olarak değişti-
rildi. Türkiye'de ikamet etmeyenlere 
özel faturayla yapılan satışların (bavul 

ticareti) yanı sıra yolcu beraberi eşya kap-
samında fatura düzenlenmek suretiyle 
gerçekleştirilecek satışlar, faturanın ilgili 
gümrük idaresinde onaylatılması kaydıyla 
ihracat olarak kabul edilecek.
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Brezilya için 
kötü haber!

GEÇTİĞİMİZ AY DÜNYA

U luslararası kredi derecelendirme 
kuruluşu S&P Global Ratings, Bre-

zilya'nın yabancı ve yerel para cinsinden 
uzun vadeli kredi notlarını bir kademe 
düşürerek BB'den BB- seviyesine indirdi. 
Notların düşürülmesinde Ekim ayında 
yapılacak devlet başkanı seçimine ilişkin 
endişeler ve ülkenin büyük bütçe açığının 
kapatılması için yaşamsal önemi olan 
emeklilik reformu için atılması gereken 
adımlara yönelik kuşkular etkili oldu.

U luslararası Finans Enstitüsü'nün 
(IIF) raporuna göre, küresel borç 

2017'nin üçüncü çeyreğinde daha 
önce görülmemiş bir seviyeye ula-
şarak 233 trilyon doları buldu. Rapor, 
2016 sonundaki küresel borç mikta-
rında yüzde 8 artış yaşandığını ortaya 
koydu. Business Insider'ın haberinde, 

artan borç nedeniyle gelecek aylarda 
merkez bankalarının para politikala-
rında sıkılaşmadan kaçınabileceği be-
lirtildi. Finans dışı sektörlerdeki borç 
oranının rekor düzeyde arttığı ülkeler 
arasında Türkiye ile birlikte Kanada, 
Fransa, Hong Kong, Güney Kore ve 
İsviçre de yer aldı.

A vrupa finansal hizmetler piyasası, kısaca MiFID 
2 olarak adlandırılan yeni düzenlemeye geçti. 

Yatırımcı ve aracı kurumlar, düzenlemenin uygulamaya 
geçmesinden dolayı doğacak aksaklıklardan endişe 
duyuyor. Finans dünyasının karşılaşacağı en zorlu test-
lerden birinin, kötüye kullanım ve riskleri azaltmak için 
işlemler hakkında daha ayrıntılı bilgi vermek olacağı 
belirtiliyor. MiFID 2 ile birlikte yatırımcılar, emir işleme 
tabi tutulmamış olsa bile 65 veri alanını doldurmak 
zorunda kalacaklar.

Ç in Dışişleri Bakanlığı, ülke genelindeki nitelikli eleman sayısını artırma 
adına yürürlüğe koyduğu yeni vize regülasyonlarında, vizelerin son 

kullanma tarihlerinin geçmesi durumunda beş ila 10 yıla kadar tarihlerin 
uzatılabileceğini açıkladı. Bakanlık yeni vize regülasyonu kapsamında çok 
girişli vizelerin kullanıma açılacağını ve tek girişlik vize sahiplerinin 180 
güne kadar ülkede kalabileceğini belirtti.

Dünyada borç oranı rekor kırdı

Avrupa'da ‘MiFID 2’ 
uygulaması başladı

Çin'den vize 
hamlesi
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İspanya en çok ziyaret edilen ikinci ülke

GEÇTİĞİMİZ AY DÜNYA

2017'de gıda fiyatları 
yüzde 8 arttı

İ spanya Başbakanı Mariano Rajoy, İspanya’nın terör saldırıları ve Katalonya’nın bağım-
sızlık referandumu sonucu çıkan olaylara rağmen 2017’de 82 milyon turist çekerek 

ABD’yi de geçtiğini ve Fransa’dan sonra en çok ziyaret edilen ülke olduğunu söyledi. 
İspanya’yı ziyaret eden turist sayısı 2017 yılında resmi rakamlara göre beşinci kez art 
arda yeni bir rekor kırmış oldu.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Aralık ayında 2017 yılında ülkenin çektiği turist sayısının 
89 milyona ulaşmasını beklediklerini açıklamıştı.

K anada, ABD'nin bazı ithal ürünlerle 
ilgili soruşturma yürütmesinin ulus-

lararası ticaret yasalarının ihlali olduğunu 
belirterek, ABD'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne 
(DTÖ) şikayet etti. İki ülke bir süredir uçak 
satışı, tarım ve hayvancılık gibi alanlarda 
yapılan ticaret ve ABD'nin Kuzey Amerika 
Serbest Ticaret Anlaşması'ndan (NAFTA) 
çekileceği haberleri nedeniyle gerilim ya-
şıyor. Kanada, DTÖ'ye sunduğu 32 sayfalık 
şikayet dilekçesinde, ABD'nin yürüttüğü 
soruşturmaya tepki gösterdi ve ABD hükü-
metinin ithal ürünlerde faiz oranlarını doğru 
hesaplamadığını belirtti.

Kanada, ABD'yi 
şikayet etti

B irleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda fiyatlarının 
Aralık 2017'de aylık bazda yüzde 3.3 düştüğünü, yıllık bazda ise yüzde 8.2 

yükseldiğini bildirdi. FAO'dan yapılan açıklamaya göre, uluslararası pazarlarda 
tahıl, bitkisel yağ, süt ürünleri, et ve şekerden oluşan beş ana gıda maddesinin 
fiyatları ve ticareti takip edilerek ölçülen Gıda Fiyat Endeksi, Aralık’ta Kasım ayına 
göre yüzde 3.3 azalarak 169.8 puana geriledi. Geçen yılın fiyatlarının 2014'ten 
bu yana en yüksek yıllık ortalama olarak tespit edildiği kaydedildi.

A vrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Birlik 
bütçesinin uzun vadede artırılması çağrısında bulundu. AB'nin 

2020 yılı sonrası yedi yıllık dönemdeki bütçesinin belirlenmesine yöne-
lik, Çok Yıllı Mali Çerçeve hakkında Juncker, "AB politikalarını fonlayabil-
mek için Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın yüzde 1'inden fazlası gerekiyor" diye 
konuştu. İngiltere'nin AB bütçesine milyarlarca Euro kaynak sağladığını 
ve ülkenin 30 Mart 2019 tarihinde Birlik'ten ayrılacağını anımsatan 
Juncker, AB bütçesine aktarılan kaynakların bütün üye ülkelere önemli 
faydaları olduğunu anlattı.

AB'den bütçe artışı çağrısı




