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T rabzon Ticaret Borsası eski Yöne-
tim Kurulu Başkanı Şükrü Güngör 

Köleoğlu hayatını kaybetti. Bir süredir 
tedavi gördüğü hastanede vefat eden 65 
yaşındaki Şükrü Güngör Köleoğlu için bir 
mesaj yayımlayan TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Trabzon ekonomisi ve iş 
dünyası adına önemli çalışmalar yapan 
Köleoğlu’nun ölümünden duyduğu de-
rin üzüntüyü dile getirdi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Şükrü 
Güngör Köleoğlu’na Allah’tan rahmet 
yakınlarına, ailesine ve TOBB camiasına 
başsağlığı diledi.

Şükrü Güngör Köleoğlu, Trabzon Ti-
caret Borsası'nda meclis üyeliği ve meclis 
başkan yardımcılığı görevlerinde bulun-
du, 2009-2017 yılları arasında Yönetim 
Kurulu Başkanlığı yaptı.

TOBB Tahkim Divanı ile TOBB Strateji 
Geliştirme Yüksek Kurulu Yönetim Kurulu 
üyeliklerinde bulundu.

Köleoğlu evli ve iki çocuk babası, iki 
torun sahibi idi.

M erkez Bankası, Ocak 2018’de cari işlem-
ler açığının 7 milyar 96 milyon dolar, 

12 aylık açığın da 51 milyar 572 milyon dolar 
olduğunu açıkladı. Veriye ilişkin beklenti anketlerinde açık tahmini 6.8 milyar dolar seviye-
sindeydi. Cari işlemlerde, hizmetler dengesi altında turizm gelirlerinin Ocak ayı itibariyle bir 
önceki yılın aynı ayına göre 127 milyon dolar artarak 822 milyon dolara yükseldiği, birincil 
gelir kalemi altında doğrudan yatırımlarda net çıkışın bir önceki yılın aynı ayına göre 54 
milyon dolar artarak 401 milyon dolara ulaştığı belirtildi.

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
Yönetim Kurulu eski Üyesi ve Ege 

Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
eski Başkanı Necati Atıl Akkan vefat etti. 
Necati Atıl Akkan’ın vefatı nedeniyle 
bir mesaj yayımlayan TOBB Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk iş dünyası adı-
na önemli çalışmalar yapan Akkan’ın 
ölümünden duyduğu derin üzüntüyü 
dile getirdi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğ-
lu, Necati Atıl Akkan’a Allah’tan rahmet 
yakınlarına, ailesine ve TOBB camiasına 
başsağlığı diledi.

Necati Atıl 
Akkan’ı 
kaybettik

Köleoğlu son 
yolculuğuna 
uğurlandı

Cari işlemler açığı 
7 milyar 96 
milyon dolar 

İş dünyasının acı kaybı

T unceli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yu-
suf Cengiz hayatını kaybetti. Kalp ameliyatının ardından 

yoğun bakımda geçirdiği beyin kanaması sonucu vefat eden 
Yusuf Cengiz için bir mesaj yayımlayan TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Tunceli ekonomisi ve iş dünyası adına önemli 
çalışmalar yapan Cengiz’in ölümünden duyduğu derin üzün-
tüyü dile getirdi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Yusuf Cengiz’e 
Allah’tan rahmet yakınlarına, ailesine ve TOBB camiasına baş-
sağlığı diledi. Tunceli TSO Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 
yürüten Yusuf Cengiz, evli ve iki çocuk babasıydı.
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T ürkiye'deki 18 serbest bölgenin ticaret hacmi geçen yıl bir önceki 
yıla göre yüzde 7.1 artışla 20.4 milyar dolara ulaştı. Söz konusu 

bölgelerdeki ticaret hacmi 2013'te 23.2 milyar dolar, 2014'te 22.4 milyar 
dolar, 2015'te 20.3 milyar dolar, 2016'da ise 19 milyar dolar seviyesindeydi. 
Serbest bölgeler arasında geçen yıl en fazla ticaretin yapıldığı bölge, 4.3 
milyar dolarla Ege Serbest Bölgesi oldu. 

Bu bölgeyi, 3.1 milyar dolarla İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest 
Bölgesi, 2.9 milyar dolarla Mersin Serbest Bölgesi, 2 milyar dolarla Avrupa 
Serbest Bölgesi ve 1.8 milyar dolarla Bursa Serbest Bölgesi izledi.

R us turistlerin 2017'de en çok ziyaret ettikleri ülkenin 
4 milyon 52 bin ziyaretle Türkiye olduğu bildirildi. 

Turizm analiz şirketi TurStat tarafından yapılan açıklama-
da, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 26'lık artışla 
toplam 39.6 milyon Rus vatandaşının yabancı ülkelere 
turistik ziyaret gerçekleştirdikleri belirtildi. Türkiye'yi 
2017'de bir önceki yıla göre 5.7 katlık artışla toplam 4  
milyon 52 bin turistin ziyaret ettiği bilgisine yer verilen 
açıklamada, Türkiye'nin ardından en çok ziyaretin 4 
milyon 34 bin Abhazya'ya gerçekleştirildiği kaydedildi.

Serbest bölgelerde ticaret arttı

Ruslar en çok 
Türkiye'ye geldi

Çimento üretimi 
80 milyon tonu geçti

T ürkiye genelinde konut satışları 2018 Şu-
bat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 

yüzde 5.4 oranında azalarak 95 bin 953 oldu. 
Konut satışlarında, İstanbul 16 bin 247 konut 
satışı ve yüzde 16.9 ile en yüksek paya sahip 
oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u 9 bin 686 
konut satışı ve yüzde 10.1 pay ile Ankara, 5 bin 
965 konut satışı ve yüzde 6.2 pay ile İzmir izledi. 
Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 
7 konut ile Hakkari, 8 konut ile Ardahan ve 31 
konut ile Bayburt oldu.

Konut satışları 
düşme eğiliminde

T ürkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) üyelerinin 2017 yılı 
çimento üretimi 81 milyon ton olurken, bunun yaklaşık 8 milyon 

tonu ihraç edildi. Geçen yılın ilk çeyreğinde çimento iç satışları, Ocak 
ve Şubat aylarındaki zorlu kış koşulları sebebiyle düşüş gösterdi. Sa-
tışlar, Mayıs ayında yükselişe geçti. Aralık ayında ise hava şartlarının 
olumlu seyretmesi ile satışlarda aylık yüzde 57'lik artış yaşanırken, bu 
yıllık artışın da beklentilerden yüksek çıkmasına sebep oldu.
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Fitch'ten Çin'e 
ticaret savaşı uyarısı

GEÇTİĞİMİZ AY DÜNYA

U luslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch 
Ratings, Çin'in kredi notunu A+ olarak teyit etti 

ve görünümü durağan olarak belirledi. Fitch, Çin'de 
büyüme oranının bu yıl yüzde 6.5, 2019'da yüzde 
6.1 olacağı tahmininde bulundu. Öte yandan kurum, 
ticaret savaşına yönelik endişelerin belirgin bir şekil-
de artarak aşağı yönlü risk oluşturduğunu vurguladı. 
Çin'de büyüme oranları geçen yıl dış ticaretin deste-
ğiyle beklentileri aşmıştı. 

K urumsal yatırımcı ve analistlerin ekonomiye duyduğu güveni ölçen 
ZEW Ekonomik Güven Endeksi, Euro Bölgesi’nde Mart ayında Şubat 

ayına göre 15.9 puan azalarak 13.4 puana indi. Bölgede mevcut ekonomik 
durum göstergesi ise söz konusu dönemde 1.5 puanlık azalışla 56.2 puana 
geriledi. Almanya'da Mart ayı Cari Durum Endeksi de Şubat’a kıyasla 1.6 
puan azalarak 90.7 puana düştü.

B uenos Aires'te bir araya gelen G20 ülkele-
rinin maliye bakanları ve merkez bankası 

yöneticileri, korumacı ekonomi politikalarına 
karşı ortak bildiri yayımladı. G20 toplantısının 
kapanışında yayımlanan ortak bildiride, "ABD'nin 
gümrük tarifeleri gibi ticari konularında daha 
fazla diyalog ve eylem gerekli" denildi. ABD Baş-
kanı Donald Trump'ın ithal çelik ve alüminyuma 
gümrük tarifesi uygulama kararı korumacılıkla 
ilgili tartışmaları alevlendirmişti.

R usya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat) tarafından 
açıklanan verilere göre, Rusya'da sanayi üretimi 

Şubat ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yıllık 
bazda yüzde 1.5 artarken, bir önceki aya göre ise yüzde 
2 geriledi. Ekonomik Kalkınma Bakanlığı’nın tahminleri-
ne göre, sanayi üretiminde Ocak ayında yaşanan yüzde 
2.4’lük artışın geçici faktörlere dayanması nedeniyle Şubat 
ayında düşüş bekleniyordu. 

Euro Bölgesi'nde güven azaldı

ortak bildiri

Rusya'da sanayi 
üretimi düşüşte

G20'den
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ABD'de sanayi üretimi zirvede

GEÇTİĞİMİZ AY DÜNYA

AB'ye iltica başvurusu 
yüzde 50 azaldı

A BD Merkez Bankası (Fed) raporuna göre, ülkede sanayi üretimi, Şubat’ta 
önceki aya kıyasla yüzde 1.1 arttı. Ekim 2017’den bu yana en hızlı yükselişini 

kaydeden veriye ilişkin beklenti yüzde 0.3 artış yönündeydi.
Beklentinin oldukça üstünde açıklanan sanayi üretiminde maden sektö-

ründeki faaliyetlerin yüzde 4.3 artması önemli rol oynadı. Ayrıca, imalat sanayi 
üretiminin Şubat'ta yüzde 1.2 artarak yüzde 0,5 seviyesindeki beklentiyi geride 
bırakması dikkati çekti. 

Avrupa'da inşaat 
üretimi yavaşladı

2 017 yılında AB'ye yapılan iltica başvurusu sayısı bir 
önceki yıla göre yaklaşık yüzde 50 düştü. Birlik içinde 

en fazla iltica başvurusu Almanya'ya, en az başvuru Slovak-
ya'ya yapıldı. Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) yayımladığı 
verilere göre, 2017'de birlik ülkelerine iltica başvurusunda 
bulunan kişi sayısı 650 bin oldu. Verilere göre 2016 yılında 
AB'ye 1 milyon 206 bin 500 iltica başvurusu yapılmıştı. En 
fazla iltica başvurusu yapan Suriyeliler, Iraklılar ve Afganlar, 
toplam başvuruların yüzde 30'unu oluşturdu. 

A vrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) açıkladı-
ğı ilk tahmin verilerine göre, 19 üyeli Euro 

Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış inşaat 
üretimi, bu yılın Ocak ayında Aralık 2017'ye kıyasla 
yüzde 2.2 azalış gösterdi. İnşaat üretimi 2017’nin 
Ocak ayına göre ise yüzde 3.7’lik artış kaydetti. 
Veriler ayrıca, 28 üyeden oluşan AB'de inşaat 
üretiminin Ocak'ta önceki aya oranla yüzde 2.1 
azaldığını, Ocak 2017’ye göre ise yüzde 2.5 arttı-
ğını ortaya koydu.

A vrupa Birliği (AB) ve İngiltere, 
Brexit'in ardından iki yıl kadar 

sürecek bir geçiş süreci konusunda 
anlaşma sağladı. AB Komisyonu'nun 
Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier 
Barnier, "Geçiş dönemi konusunda 

anlaşma sağladık. Bu geçiş dönemi 
sınırlı bir süre olacak. İngiltere, 30 Mart 
2019'dan itibaren AB üyesi olmayacak 
ama bir süre AB’nin Gümrük Birliği, Tek 
Pazar ve diğer politikalarından faydala-
nacak" diye konuştu.

İngiltere ve AB Brexit için anlaştı
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