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GEÇTİĞİMİZ AY TÜRKİYE

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin Nisan 
ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket ista-

tistiklerine göre kurulan şirket sayısı Nisan’da 
bir önceki aya göre yüzde 13.21 artışla 8 bin 
456 oldu. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı 
yüzde 21.04 azaldı ve 578 olarak gerçekleşti. 
Kurulan şirket sayısı Nisan’da geçen yılın aynı 
ayına göre ise yüzde 33.1 arttı.

T ürkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), Nisan ayına ilişkin "finansal yatırım 
araçlarının reel getiri oranları”na göre en yüksek aylık reel getiri Yİ-ÜFE ile 

indirgendiğinde yüzde 2.47, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3.20 ile külçe 
altından elde edildi. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından dolar yüzde 
1.75 ve Euro yüzde 1.32 yatırımcısına kazandırdı. Buna karşılık mevduat faizi (brüt) 
yüzde 1.61, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 2.62, BIST 100 endeksi 
yüzde 7.42 yatırımcısına kaybettirdi. 

8 bin 456 şirket 
kuruldu

En fazla getiri külçe altından

Yıl sonu enflasyon 
beklentisi yüzde 11’i aştı

T CMB Beklenti Anketi’nde yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 10.07’den yüzde 
11.07’ye yükseldi. Merkez Bankası Beklenti Anketi sonuçlarına göre 2018 yıl 

sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 4.22 TL 
iken, bu anket döneminde 4.44 TL'ye yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi 
ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 4.33 TL ve 4.58 TL olarak gerçekleşti. 2018 
yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 50.8 milyar ABD 
Doları iken bu anket döneminde 53.5 milyar ABD Doları'na yükseldi. 

Nejat Ekrem Basmacı’yı kaybettik

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu eski üyesi, Ticaret Borsaları 
Konseyi eski Başkanı ve İstanbul Ticaret Borsası Onursal Başkanı Nejat Ekrem 

Basmacı vefat etti. Seçildiği 1958 yılından 2009’a kadar 52 yıl boyunca Yönetim Kurulu 
Başkanlığı görevinde bulunan Basmacı'nın cenazesi 20 Mayıs 2018 Pazar günü öğle 
namazına müteakiben Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nden kaldırılarak 
Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi. Nejat Ekrem Basmacı’nın vefatı nedeniyle bir 
mesaj yayımlayan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk iş dünyası adına İstanbul 
Ticaret Borsası ve TOBB’da önemli çalışmalar yapan Basmacı’nın ölümünden duyduğu 
derin üzüntüyü dile getirdi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Nejat Ekrem Basmacı’ya 
Allah’tan rahmet yakınlarına, ailesi ve TOBB camiasına başsağlığı diledi.
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B ilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı’nın Organize Sanayi 

Bölgeleri Uygulama Yönetmeli-
ğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmeliği Resmi Gazete'de ya-
yımlanarak yürürlüğe girdi. Buna 
göre, OSB'lerdeki katılımcılara ve-
rilen hizmetlerin daha kısa sürede 
hayata geçirilebilmesi amacıyla bu 
bölgelerin tüm faaliyetlerine kre-
di verilebilecek. OSB'lerin iç ve dış 
kaynaklardan kullandıkları krediler 
için de kredi faiz desteği sağlana-
cak. Destek için asgari yatırım tutar-
ları, kalkınmada öncelikli yörelerde 
yapılacak yatırımlar için 500 bin 
lira, normal yörelerde yapılacak ya-
tırımlar için 700 bin lira ve gelişmiş 
yörelerde yapılacak yatırımlar için 
900 bin lira olarak tespit edildi.

A lışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Der-
neği (AYD) Başkanı Hulusi Belgü, alış-

veriş merkezleri yatırımlarının ve merkezlere 
olan ilginin her geçen yıl arttığını açıkladı. 
Türkiye'deki AVM'lerde 12 milyon metrekare 
kiralanabilir alan bulunduğunu, bu rakamın 

2023 yılına kadar 15 milyon metrekareye 
çıkmasını beklediklerini dile getiren Belgü, 
"Türkiye'de alışveriş merkezleri 2017 yılında 
2 milyar 200 milyon ziyaretçi çekmiş. Bu 
sayının 2018 yılında da yükseleceğini düşü-
nüyoruz” diye konuştu. 

Türkiye'de tasarruf mevduatları ilk 
çeyrekte 2017'nin aynı dönemine 

göre yüzde 17.4 artarak 970 milyar 365 
milyon 511 bin liraya yükseldi. Geçen yıl 
nüfusu 80.8 milyonu ulaşan Türkiye'de 
böylece kişi başına ortalama tasarruf 
miktarı da 12 bin lirayı aştı. İstanbul, söz 
konusu dönemde 27 bin 881 liralık kişi 
başına düşen tasarruf mevduatı ile en 
fazla birikim yapan il olarak zirvede yer 
aldı. İstanbullular ortalama birikimlerini 
geçen yıla kıyasla 3 bin 862 lira artırırken, 
bu da yüzde 16.1'lik yükselişe işaret etti.

OSB'lerde 
yeni dönem

AVM'ler 
2.2 milyar 
ziyaretçi 
çekti

Vatandaşın tasarrufu 12 bin lirayı aştı

O tomotiv Sanayii Derneği'nin (OSD) 2018 yılı Ocak-Nisan 
dönemi verilerine göre otomotivde toplam üretim bir 

önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2, otomobil üretimi ise 
yüzde 6 oranında azaldı. Bu dönemde toplam üretim 563 bin 
695 adet, otomobil üretimi ise 375 bin 957 adet oldu. Toplam 
pazar ise geçen yılın aynı dönemine paralel 236 bin 804 adet 
olarak gerçekleşti. Yılın ilk dört ayında ticari araç pazarındaki 
yüzde 7'lik daralmaya karşın ihracattaki yüzde 8 oranındaki 
artış, ticari araç üretiminin yüzde 10 artmasını sağladı. 

Otomobil üretimi 
yüzde 6 azaldı
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“Şoklara karşı mali
enstrümana ihtiyaç var”

ABD'de tüketici güveni
beklentilerin üstünde

A vrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario 
Draghi, Euro Bölgesi'nin bir ekonomik şok 

karşısında üye ülkelerin birbirlerinden çok fazla 
ayrışmamalarını sağlayacak yeni, ortak bir "mali 
enstrüman"a ihtiyacı olduğunu söyledi. Draghi, "Bu 
yeni mali enstrümanın amacı, ekstra bir istikrar kat-
manı sağlamak olacak, dolayısıyla ulusal politikalara 
güveni güçlendirecek" dedi.

AB'nin GSYH'sinde 
en büyük pay Almanya'nın

A BD'de Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi 
(UMICH) Mayıs ayında değişmeyerek 98.8 değerini 

aldı ve beklentilerin üzerinde geldi. Endekse yönelik piyasa 
beklentisi 98.3 değerini almasıydı. Tüketicilerin uzun vadeli 
öngörülerini yansıtan Beklentiler Endeksi ise 88.4'ten 89.5’e 
yükseldi. Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik 
değerlendirmesini ölçen Mevcut Ekonomik Koşullar Endeksi 
ise 114.9’dan 113.3’e geriledi.

A vrupa İstatistik Ofisi'nden (Eurostat) yapılan açıklamaya göre 28 üyeli 
Avrupa Birliği'nin (AB) GSYH'si geçen yıl cari fiyatlarla yaklaşık 15 milyar 

300 milyon Euro olarak gerçekleşti. Söz konusu miktarın yarısından fazlasını 
Almanya, Birleşik Krallık ve Fransa oluşturdu. Almanya, cari fiyatlarla geçen 
yıl yaklaşık 3 milyar 300 bin Euro'luk GSYH ile AB GSYH'sinin yüzde 21.3'ünü 
temsil ederek AB ekonomisindeki lider konumunu güçlendirdi.

U luslararası kredi derecelendirme 
kuruluşu Fitch Ratings, ABD'nin 

İran nükleer anlaşmasından çekilme-
sinin Ortadoğu'da jeopolitik riskleri 
artırdığını bildirdi. Fitch Ratings'ten 
yapılan açıklamada risklerin asıl etkisi-

nin, ABD'nin İran'a olan yaptırımlarının 
yeniden uygulanmaya başlanması 
halinde görüleceği belirtildi. Son dö-
nemlerde Ortadoğu'da yaşanan karı-
şıklıklar nedeniyle bölge ülkelerenin 
riskleri maksimum düzeye çıkmıştı.

ABD'nin hamlesi 
Ortadoğu'daki riskleri artırdı
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EBRD, büyüme 
tahminini 
yükseltti

A vrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) 
Türkiye'nin büyüme tahminini bu yıl için 

yüzde 3.5'ten yüzde 4.4'e çıkardı. Banka yayım-
ladığı raporda, Orta ve Doğu Avrupa'nın bu yıl 
önceden öngörülenden daha hızlı bir şekilde 
büyüyeceğini tahmin ettiklerini, ancak global 
faiz oranlarının artması halinde şirketlerin borç 
seviyelerinde yaşanacak artışın bu bölgede 
büyümeyi zayıflatabileceğini de vurguladı.

A lmanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, ülkede 
mevsimsellikten arındırılmış istihdam, ilk üç aylık dönemde 2017 yılının aynı 

dönemine göre yüzde 1.4 arttı. 2017 yılının son çeyreğinde de istihdam yüzde 1.4 
artış göstermişti. Yılın ilk çeyreğinde istihdama katılan kişi sayısı 609 bin artarken, 
toplam istihdam 44 milyon 347 bin oldu. 

İngiliz ekonomisinin bu yılın ilk çeyreğinde 
beklentilerin altında büyüme gösterme-

si, perakende sektöründeki birçok zincirin 
kepenk kapatmak zorunda kalması İngiliz 
ekonomisine ilişkin endişeleri artırmaya de-
vam ediyor. Ulusal İstatistik Ofisi’nin (ONS) 
verilerine göre İngiliz ekonomisi bu yılın ilk 
çeyreğinde sadece yüzde 0.1 seviyesinde 
büyüme kaydedebildi. Halbuki geçen yılın 
son çeyreğinde ekonomik büyüme yüzde 
0.4 seviyesindeydi. 

E konomik Kalkınma ve İşbirliği Örgü-
tü'nde (OECD) öncü göstergeler ge-

riledi. OECD Bölgesi’nde Mart ayında öncü 
göstergeler aylık yüzde 0.07 düşerken, 
yıllık yüzde 0.08 artışla 100.0 seviyesine 
indi. Türkiye'nin bileşik öncü göstergeler 
endeksi aynı ayda bir önceki aya göre 
yüzde 0.55 düşerken, yıllık yüzde 0.67 artış 
gösterdi. Buna göre, bir önceki ayda 100.6 
puan olan Türkiye'nin öncü göstergeler 
endeksi 100.0 puana indi.

Almanya'da istihdam 
1. çeyrekte arttı

Çanlar İngiliz ekonomisi için çalıyor!

OECD'de öncü 
göstergeler geriledi



Arjantin IMF ile 
kredi için anlaştı

U luslararası Para Fonu (IMF) ve Arjantin'in, 50 
milyar dolar krediyi içeren üç yıllık stand-by 

anlaşması üzerinde uzlaştıkları bildirildi. Kurum-
dan yapılan yazılı açıklamaya göre,  IMF Yönetim 
Kurulu'nun onayına sunulacak anlaşma, ülkenin 
büyük bölümü dolar cinsinden olan borçlarını 
ödemesine imkân tanıyacak. Kredi, IMF'nin onay-
ladığı ekonomik programa uyulması şartını taşıyor. 
Arjantin Pesosu’nun bu yıl dolar karşısında yüzde 
25 civarında değer kaybetmesi, ülkeyi yeni bir 
ekonomik krizin eşiğine getirmişti. 

B irleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nden (FAO) yapılan açıklamaya göre, 
uluslararası pazarlarda tahıl, bitkisel yağ, süt ürünleri, et ve şekerden oluşan beş 

ana gıda maddesinin fiyatlarının ve ticaretinin takibiyle ölçülen Gıda Fiyat Endeksi, 
Mayıs’ta bir önceki aya göre yüzde 1.2 artarak 176.2 puana yükseldi. Küresel gıda 
fiyatlarının yükselmesinde süt ürünleri fiyatlarında izlenen belirgin artış etkili oldu. 

U luslararası Finans Enstitüsü (IIF) verilerine göre, Mayıs ayında 
gelişmekte olan piyasalarda görülen yoğun satışlarla, yabancı 

yatırımcılar toplam 12.3 milyar dolar değerinde tahvil ve hisse senedi 
sattılar. Çıkışlar hisse senetleri ile tahvil olarak eşit dağılımlı oldu. Bölge-
sel olarak en büyük hareket Asya'dan çıkan 8 milyar dolar ile Afrika ve 
Ortadoğu'dan çıkan toplam 4.7 milyar dolar oldu.

A vrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) 
açıkladığı verilere göre, 19 üyeli Euro 

Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış 
GSYH, yılın ilk üç aylık döneminde bir önce-
ki üç aylık döneme kıyasla yüzde 0.4 yüksel-
di. Euro Bölgesi'nde GSYH artışı, 2017'nin ilk 
çeyreğine göre yüzde 2.5 olarak kaydedildi. 
En yüksek büyüme yüzde 1.6 ile Letonya ve 
Romanya'da, yüzde 1.2 ile Macaristan ve 
Finlandiya'da kaydedildi.

Küresel gıda fiyatları yükseldi

Gelişen ülkelerden 
12.3 milyar dolar çıktı

AB ekonomisi 
yüzde 0.4 büyüdü
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