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GEÇTİĞİMİZ AY TÜRKİYE

T ürkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkla-
masına göre Türkiye genelinde 15 ve daha 

yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2018 yılı Mart 
döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 
432 bin kişi azalarak 3 milyon 210 bin kişi oldu. 
İşsizlik oranı 1.6 puanlık azalış ile yüzde 10.1 
seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde tarım 
dışı işsizlik oranı 1.8 puanlık azalış ile yüzde 11.9 
olarak tahmin edildi.

S igorta sektörü, ilk çeyrekte, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6 ar-
tışla 7.2 milyar TL tazminat üstlendi. Türkiye Sigorta Birliği’nin üye şirketlerden 

derlediği verilere göre sektörün prim üretimi geçen yılın aynı dönemiyle karşılaş-
tırıldığında, hayat dışı branşlarda yüzde 17.7, hayat sigortaları branşında ise yüzde 
16.9’luk, ortalamada da yüzde 17.6’lık büyüme kaydedildi. Bu sonuçlarla hayat dışı 
sigortalar prim üretimi 12.7 milyar TL, hayat sigortaları prim üretimi 1.9 milyar TL 
olurken; sektörün toplam prim üretimi 14.6 milyar TL’ye ulaştı.

İşsizlik yüzde 10.1'e 
gerilediSigortacılar 7.2 milyar TL 

tazminat üstlendi

Kısa vadeli dış borç 2.5 yılın zirvesinde

T ürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Nisan dönemine 
ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerine göre Nisan sonu itibarıyla kısa vadeli dış 

borç stoku, 2017 sonuna kıyasla yüzde 6.5 artarak 125.5 milyar dolara çıktı. Bu dönem-
de, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 5.7 artışla 70.7 milyar dolar, diğer 
sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku da yüzde 7.6 yükselişle 54.8 milyar dolar oldu. Kısa 
vadeli borç stoku, Nisan 2018'de Ağustos 2015'te gördüğü 126.8 milyar dolar seviye-
sinden sonra gördüğü en yüksek seviyeye yükselmiş oldu.

“İş dünyası, değerli bir duayeni kaybetti"

İ ş dünyasının önemli isimlerinden Demirören Holding’in kurucusu ve 
Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören vefat etti. Demirören rahat-

sızlığı nedeniyle tedavi görüyordu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Demirören’in vefatına ilişkin yayımladığı mesajında, 
“Bir süredir tedavi görmekte olan Türk iş dünyasının ve sanayisinin değerli 
isimlerinden Erdoğan Demirören’in vefat haberini büyük bir üzüntüyle 
öğrendim. İş hayatında önemli başarılara imza atan ve duayen bir isim 
olan Demirören değerli bir insandı.Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına ve 
sosyal projelere ömrünü adayan Demirören'e Allah’tan rahmet, Demirören 
ailesine, yakınlarına, Demirören Holding’e ve Türk iş dünyasına başsağlığı 
diliyorum. Mekânı cennet olsun” ifadelerini kullandı.
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B aşbakanlık Toplu Konut İdaresi 
(TOKİ) Başkanı Ergün Turan, 

yeni şehirler kurarken planlı şekil-
de küçük ve orta ölçekli esnafın 
modern ticaret alanlarında iş yap-
maları için yeni sanayi siteleri plan-
ladıklarını bildirdi. İstanbul, Aksaray, 
Bolu ve Diyarbakır'daki modern 
sanayi sitelerinin yapımının hızla 
sürdüğünü aktaran Turan, yeni sa-
nayi siteleriyle küçük ve orta ölçekli 
esnafın iş yapmalarını sağlayacak-
larını ifade etti. Turan, sosyal konut 
üretiminin yanı sıra konut dışı alan-
larda da yatırım projelerine devam 
ettiklerini de vurguladı.

T ürkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 
Mayıs 2018'e ait 'Tarım Ürünleri Üre-

tici Fiyat Endeksi'ne göre Tarım ÜFE, 2018 
yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 
0.55 azalış, bir önceki yılın Aralık ayına 
göre yüzde 0.87, bir önceki yılın aynı ayına 

göre yüzde 8.47 ve on iki aylık ortalama-
lara göre yüzde 10.48 artış gösterdi. Bir 
önceki aya göre değişim; tarım ve avcılık 
ürünlerinde yüzde 0.45, ormancılık ürün-
lerinde yüzde 2.62 ve balıkçılıkta yüzde 
2.08 azalış gerçekleşti.

Türk iye İs tat is t ik  Kuru-
mu’nun (TÜİK), Nisan ayı 

ciro endekslerine göre takvim 
etkilerinden arındırılmış sa-
nayi, inşaat, ticaret ve hizmet 
sektörleri toplam ciro endeksi, 
Nisan’da geçen yılın aynı ayına 
göre yüzde 25.2 arttı. Mevsim 
ve takvim etkilerinden arındı-
rılmış toplam ciro endeksi de 
bir önceki aya göre yüzde 3.5 
artış kaydetti.

TOKİ 
yeni sanayi 
siteleri 
yapacak

Tarım ÜFE 
yüzde 0.55 azaldı

Cirolarda yüzde 25.2 artış

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu; Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Mil-
letvekili seçimlerinin ardından yaptığı değerlendirmede “Türkiye güçlü 

ve sağlam bir demokrasi geleneğine sahip olduğunu bir defa daha ortaya 
koymuştur” dedi. Seçimlerden başarıyla çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’ı ve Cumhur İttifakı’nı tebrik eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu 
mesajında şu görüşlere yer verdi:

“24 Haziran seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını 
diliyorum. Yüksek bir katılım oranıyla gerçekleştirilen genel seçimlerde mil-
letimiz iradesini sandıkta göstermiştir. Türkiye güçlü ve sağlam bir demokrasi 
geleneğine sahip olduğunu bir defa daha ortaya koymuştur. Halkın oyunun 
tamamına yakınının Meclis'te temsil edilecek olması da ayrıca sevindiricidir. 
Seçimlerde gösterdiği başarıyla milletimizin teveccühünü kazanan Cumhur-
başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ve Cumhur İttifakı’nı tebrik ediyorum”. 

“Artık ekonomi ve 
reformlara odaklanmalıyız”
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ABD ve Çin'e 
ticaret uyarısı

GEÇTİĞİMİZ AY DÜNYA

U luslararası kredi derecelendirme kuruluşu 
Standard & Poor's (S&P), ABD ile Çin arasında 

ticaret alanında artan gerginlikle ilgili uyarılarda 
bulundu. S&P'den yapılan açıklamada, ABD ile 
Çin'in birbirlerine gümrük tarifesi uygulaması-
nın her iki ülkenin ekonomilerini büyük ölçü-
de etkilemesinin beklenmediği, ancak bu ticari 
sürtüşmenin gümrük tarifeleri alanının ötesine 
yayılabileceği vurgulandı.

L ondra mahkemesinin, Ukraynalı doğalgaz şirketi Naftogaz’ın lehine 
sonuçlanan tahkim kararı sonrasında Rus enerji şirketi Gazprom’un İn-

giltere ve Galler’deki varlıklarına el koyduğu bildirildi. Naftogaz'dan yapılan 
açıklamada, Stockholm Uluslararası Tahkim Mahkemesi tarafından Ukraynalı 
şirkete tazminat ödemesine karar verilen Gazprom'un İngiltere ve Galler’deki 
varlıklarına el konulduğu belirtildi. Gazprom’un ayrıca İngiltere ve Galler’de 
değeri 50 bin doların üzerindeki varlıklarına yönelik bir listeyi de mahkemeye 
sunacağı kaydedildi.

R usya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin, ABD’nin ithal çelik 
ve alüminyuma ek gümrük tarifesi uygulaması nedeniyle Amerikan 

ürünlerine kısıtlamalar getirileceğini söyledi. Oreşkin, ABD’nin ek gümrük 
tarifeleri yoluyla korumacı önlemler almayı sürdürmesi ve Rusya’nın ya-
şadığı kayıpları telafi etmemesi nedeniyle, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) 
nezdindeki haklarından faydalanacaklarını söyledi.

B ritish Petroleum (BP) 2018 Dünya Enerji 
İstatistik Görünümü Raporu'ndan yapılan 

derlemeye göre, geçen yıl dünya genelinde ya-
pılan doğalgaz satışlarının yüzde 65'i boru hatları 
aracılığıyla, yüzde 35'si ise sıvılaştırılmış doğalgaz 
(LNG) sevkiyatı yoluyla gerçekleştirildi.

Rapora göre, 740 milyar 700 milyon metreküp 
doğalgaz boru hatlarıyla, 393 milyar 400 milyon 
metreküp de LNG olarak satıldı. Küresel enerji 
piyasalarında geçen yıl doğalgaz ihracatı bir ön-
ceki yıla kıyasla yüzde 5,8 artışla yaklaşık 1 trilyon 
134 milyar metreküpe çıktı. Bu miktar 2016'da, 1 
trilyon 71 milyar metreküp düzeyindeydi.

Geçen yıl dünyada boru hatlarıyla yapılan 
doğalgaz ihracatında 215 milyar 400 milyon 
metreküple Rusya ilk sırada yer aldı. Rusya'nın 
ardından 109 milyar 200 milyon metreküple 
Norveç ikinci oldu.

Gazprom'un 
varlıklarına 
el konuldu

Gümrük 
vergilerine 
Rusya'dan 
misilleme

Küresel doğalgaz 
ihracatı arttı
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Almanya'da 
güven 
altı yılın 
dibinde

GEÇTİĞİMİZ AY DÜNYA

Trump, vergi 
kararını onayladı

A lmanya'da ekono-
mik  düşünce k u-

ruluşu ZEW tarafından 
hazırlanan ve ekonomiye 
yönelik beklenti endeksi 
Haziran'da Eylül 2012'den 
bu yana görülen en düşük seviye olan -16.1'e geriledi. Ekonomistler ise beklenti 
endeksinin Haziran'da -15 olmasını bekliyorlardı. Haziran ayında cari şartlar endeksi 
de 87.4 puandan 80.6 puana indi. ZEW Başkanı Achim Wambach "ABD ile ticari an-
laşmazlıklarda son dönemde görülen tırmanma, Almanya için ekonomik görünüm 
üzerinde etkili oldu" dedi.

Avrupa'da enflasyon yükseldi

A BD Başkanı Donald Trump, Çin’den 
ithal edilen bazı teknolojik ürünlere 50 

milyar dolarlık gümrük vergisini onayladı. 
Değeri toplam 50 milyar dolara ulaşacak 
gümrük vergilerinin uygulanacağı ürünle-
rin nihai listesi de ABD Ticaret Temsilciliği 
(USTR) tarafından açıklandı.  Çin'in savun-
ma, havacılık ve imalat sektörlerini hedef 
alan listede, nükleer reaktörler, gaz türbini, 
hava ve gaz sıvılaştırıcı makineler, fırınlar, 
ticari bulaşık makineleri gibi yaklaşık bin100 
farklı ürünün bulunduğu görüldü.

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

Euro Bölgesi'nde Nisan ayında yüzde 
1.3 olan yıllık enflasyon, Mayıs’ta yüzde 
1.9'a çıktı. 28 üyeli Avrupa Birliği'nde ise 
Nisan’da yüzde 1.5 olan yıllık enflasyon, 
Mayıs’ta yüzde 2 seviyesine ulaştı. AB'de 
Şubat'ta en düşük yıllık enflasyon yüzde 
0.7 ile İrlanda, yüzde 0.8 ile Yunanistan 
ve yüzde 1 ile Danimarka'da kaydedildi. 
En yüksek yıllık enflasyona sahip ülkeler 
ise yüzde 4.6 ile Romanya ve yüzde 3.1 
ile Estonya oldu.

A vrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) verilerine göre, birlik üyesi 
ülkelerin vatandaşlarının, Avrupa Parlamentosu'na (AP) olan 

güveni 2000 yılından bu yana yüzde 8 azaldı.
Buna göre, 2000 yılında yüzde 53 olan AP'ye güven 2017'de 

yüzde 45'e düştü. Son dönemde yaşadığı ekonomik krizle Av-
rupa'nın gündeminden düşmeyen Yunanistan'da vatandaşların 
AP'ye güveni yüzde 30 seviyesine indi. İtalya'da 2000 yılında 
yüzde 71 olan AP'ye güven, 2017'de yüzde 42'ye geriledi. AP'ye 
güven oranı Fransa'da yüzde 39, İspanya'da yüzde 41, Almanya'da 
ise yüzde 54 olarak belirlendi.

Avrupa Parlamentosu'na 
güven azaldı




