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Elektrik ve doğalgaza
zam yapıldı

E

nerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından
elektrik fiyatlarına kilovatsaat başına yüzde 9 ila yüzde
14 zam yapıldı. EPDK'den yapılan yazılı açıklamaya göre,
yeni fiyatlar 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak. Buna
göre, vergi ve fonlar dahil perakende elektrik satış tarifelerinde, enerji maliyetlerinde gerçekleşen artışlar sebebiyle
meskenler için yüzde 9, diğer tüketiciler için yüzde 14
artışa gidildi. Doğalgazda da konutlarda yüzde 9, büyük
işletmelerde yüzde 14'lük artış yapıldı.

İstanbul'a havadan

58 milyon yolcu geldi

İhracatta değer arttı

T

ürkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Haziran
ayına ilişkin 'Dış Ticaret Endeksleri' raporuna
göre ihracat birim değer endeksi Haziran ayında
bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.8 artış
gösteri. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre,
gıda, içecek ve tütünde yüzde 5.2 azalırken, ham
maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4.2, yakıtlarda
yüzde 43.4 ve imalat sanayinde (gıda, içecek,
tütün hariç) yüzde 4.1 arttı. İhracat birim değer
endeksi 2018 yılı ikinci çeyrekte bir önceki yılın
ikinci çeyreğine göre yüzde 5.6 arttı.

D

evlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre, Atatürk ve
Sabiha Gökçen havalimanlarında
Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs,
Haziran ve Temmuz aylarında
ağırlanan yolcu ile düzenlenen
sefer sayısı geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi. Atatürk

Havalimanı, bu yılın yedi ayında
iç hatlarda 11 milyon 279 bin 542,
dış hatlarda 27 milyon 698 bin
290 olmak üzere toplam 38 milyon 977 bin 832 yolcuyu misafir
etti. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise aynı dönemde ağırlanan
yolcu sayısı 19 milyon 570 bin
950 olarak hesaplandı.

Dört Türk firması
devler arasında!

A

merika Birleşik Devletleri merkezli askeri yayıncılık kuruluşu Defense
News dergisi tarafından her yıl bir önceki yılın savunma satışları baz
alınarak yayımlanan ve dünyanın en prestijli savunma sanayisi listesi kabul
edilen "Defense News Top 100" açıklandı.
Listede ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) olmak üzere dört Türk firması yer aldı. Listede ASELSAN 55, TUSAŞ 64, ROKETSAN 96. ve STM 97. sırada kendilerine yer buldu.
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Cari işlemler dengesi
2.97 milyar dolar

C

ari işlemler dengesi, Haziran ayında 2.97 milyar dolar
açık vererek, 3.18 milyar dolar olan piyasa beklentisinin altında geldi. Altı aylık açık 31.2 milyar dolar olurken,
12 aylık cari açık 57.4 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.
Net hata noksan kalemi Haziran’da 455 milyon olurken, altı
aylık net hata noksan 8.32 milyar dolar olarak kaydedildi.
Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, 951
milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kimya ihracatında
ABD zirveye oturdu

Kurulan yabancı
şirket sayısı
yüzde 103.7 arttı

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin verilerine
göre Ocak-Haziran döneminde 580'i anonim, 5 bin 202'si limited olmak üzere 5 bin 782
yabancı sermayeli şirket kuruldu. Geçen yılın aynı
döneminde 420 anonim, 2 bin 418 limited olmak
üzere 2 bin 838 yabancı sermayeli şirket faaliyete
geçmişti. Böylece, yılın ilk yarısında kurulan yabancı şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla
yüzde 103.7 artış gösterdi. En fazla yabancı sermayeli anonim şirket İstanbul'da kuruldu.

stanbul Kimyevi Maddeler ve

İ Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin

(İKMİB) verilerine göre, bu yılın Temmuz ayında kimya ihracatı 2017'nin
aynı ayına göre yüzde 24.25 artarak
1 milyar 482 milyon dolar olarak
gerçekleşti. Kimya ihracatında ilk

10'da yer alan ülkeler ABD, Irak, Almanya, Çin, Mısır, İtalya, Hindistan,
İngiltere, Fransa ve İsrail oldu. Türkiye’nin en çok ihracat gerçekleştiren üçüncü sektörü konumundaki
kimya sanayi ihracatında, Temmuz
ayında ABD zirveye oturdu.

İŞKUR'dan yarım milyon

kişiye iş imkanı

T

ürkiye İş Kurumu (İŞKUR), bu yılın Ocak-Haziran döneminde
355 bin 792'i erkek, 181 bin 322'si kadın olmak üzere 537 bin
114 kişiyi işe yerleştirdi. Bunlar arasında 6 bin 726 engelli, 82 de eski
hükümlü yer aldı. Kurum, geçen yıl 116 bin 624 işbaşı ile girişimcilik
eğitim programı ve mesleki eğitim kursu düzenledi. Söz konusu
dönemde eğitimlerden 508 bin 851 kişi faydalandı. Programlardan
faydalananların sayısı geçen yıl 2016'ya göre yüzde 21 artış gösterdi.
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Konut fiyatları
enflasyonun
5 puan altında kaldı

T

ürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB)
Haziran ayına ilişkin 'konut fiyat endeksi' raporuna göre konut fiyatları aylık bazda yüzde 0.9, yıllık
bazda yüzde 10.53 oranında artış gösterdi. Aynı ay
enflasyon rakamı ise 15.4 oranında açıklanmıştı.
Konut fiyatları enflasyonun yaklaşık 5 puan altında
kaldı. Yatırımcılar için bu rakam 'yüzde 5'lik reel kayıp
anlamına geliyor. Konut fiyat artışında İstanbul yüzde
3.8 ile olumsuz performansını sürdürürken, Ankara'da
yüzde 8.4'lük artış yaşandı. İzmir ise yüzde 16.9'luk
fiyat artışı ile dikkat çekti.

Turizmde

1.2 milyar
TL’lik destek

hedef artık
nitelikli turist

geliyor

Sanayi üretimi

yüzde 3.2 arttı

S

anayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa
Varank, cari açığı azaltacak, katma
değeri yüksek ürün ve teknolojileri geliştiren sanayicileri desteklemek üzere
1.2 milyar TL'lik yeni destek programını
devreye soktuklarını açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, reel
sektörün araştırma, teknoloji geliştirme
ile üniversite-sanayi işbirliği mekanizmalarını, teknoloji tabanlı girişimciliği
ve erken aşama girişimlerini destekleyen TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek
Programları Başkanlığı'nda ( TEYDEB)
sistem değişikliğine gidildi.

T

ürkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK)
'Sanayi Üretim Endeksi' raporuna
göre sanayi üretimi Haziran’da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.2 artış
kaydetti. Analistlerin veriye ilişkin artış
beklentisi ise yüzde 5 civarındaydı. Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans
yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Haziran
ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre
yüzde 7.2, imalat sanayi sektörü endeksi
yüzde 2.9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü
endeksi yüzde 4.6 arttı.

K

ültür ve Turizm Bakanı Mehmet
Ersoy, Türkiye’de bu sene rekor seviyede turist ağırlanacağını belirterek,
“Ancak artık hedefimiz sayıları yakalamak
değil, daha nitelikli turiste yöneliyoruz.
Her gelen turistin konaklama dışı harcamalarının artması için yoğun bir çalışma
içerisindeyiz” dedi. Avrupa’da birçok ülkede Türkiye’ye yönelik politik bakışta
yumuşama yaşandığını vurgulayan Ersoy, “Onlar da bazı gerçekleri görmeye
başladılar. Bu da zaten turist trafiğine
yansıyor. Avrupa’dan da çok ciddi artışlar
var. Şu andaki uçak planlamaları doğrultusunda, önümüzdeki sene de çok
umutlu gözüküyor” ifadelerini kullandı.
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AB’de 'altın pasaport' endişesi

A

vrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun Adalet, Tüketiciler ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinden Sorumlu Üyesi Vera Jourova, birlik
ülkelerinde yapılacak yatırımlar karşılığında verilen vatandaşlığın
(altın pasaport) güvenlik sorunu oluşturduğu uyarısında bulundu.
Jourova, “Vatandaşlığın verilmesi, ciddi bir güvenlik riski oluşturuyor. Çünkü pasaport sahiplerine AB vatandaşlarının tüm haklarını
vererek, birlik içinde özgürce hareket etmelerine izin veriyor" değerlendirmesinde bulundu.
Jourova, AB'de “truva atları” istemediklerini belirterek, “Bazı üye
ülkeler, vatandaşlığın suçlulara verilmediğinden emin olmak için
daha fazlasını yapmalıdır” diye konuştu.

ABD'de yaşlılar arasında

iflas üçe katlandı

A

Hazar Denizi
hukuki statüye
kavuştu

K

azakistan, Azerbaycan, Rusya, İran
ve Türkmenistan, Hazar Denizi'nin
hukuki statüsüyle ilgili anlaşmayı imzaladı. Hazar'da ekonomi, ulaştırma, çevre, güvenlik ve diğer alanlardaki işbirliği
konularının ele alındığı zirvede taraflar,
Hazar'ın hukuki statüsünü belirleyen
anlaşmaya imza attı. Ayrıca toplantıda
ulaştırma, ticari ve ekonomik iş birliği,
Hazar Denizi'nde olayların önlenmesi
anlaşmalarının yanı sıra organize suç, terörizmle mücadele ve Hazar ülkeleri sınır
güvenlik kurumlarının işbirliğini öngören
protokoller imzalandı.
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BD'de İflasın Grileşmesi: Risk Toplumunda Hayattan Yansımalar adlı araştırmaya
göre ABD'de 1991'den bu yana iflasını duyuran 65-74 yaş arasındaki kişilerin
sayısının ikiye, 75 yaş ve üstü kişilerin sayısının ise üçe katlandığı belirtildi. Ayrıca,
araştırmada, 65-74 yaş arasındaki kişiler arasındaki iflas oranının 1991'de her bin kişide
1.2 iken, bu rakamın 2013-2016 yılları arasında 3.6'ya ulaştığı vurgulandı.

Büyüme ivmesi

yavaşlıyor

E

konomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün bileşik öncü
göstergesine (CLI) göre, OECD
geneli, Kanada, İngiltere ve Euro
Bölgesi'nin tamamında büyüme
ivmesinde yavaşlama işaretlerinin görüldüğü; Almanya, Fransa
ve İtalya'da da benzer şekilde
büyüme ivmesinin yavaşladığını
gösteren bir görünümün söz konusu olduğu kaydedildi. Açıklamada, endekse göre,
ABD ve Japonya’ya ilişkin verilerin istikrarlı büyümeye işaret ettiği vurgulandı.
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Brexit'te
‘anlaşmazlık riski’
ngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Car-

İ ney, İngiltere'nin Avrupa Birliği'den ayrılmada

rahatsız edeci anlaşmazlık riski ile karşı karşıya
olduğunu söyledi. BBC Radio'ya konuşan Carney
"Bu noktada anlaşmazlık olasılığının rahatsız edici
derecede yüksek olduğunu düşünüyorum. İnsanların Brexit'te anlaşmazlık hakkında endişeleri olacak
ki hala göreceli uzak ama olasılık" dedi. Carney
anlaşmazlık konusunda tarafların yapabilecekleri
her şeyi yapması gerektiğini vurguladı.

Almanya'da
enflasyon arttı

İngiltere'de işsizlik
43 yılın en düşüğünde

A

vrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE),
Temmuz’da 2017'nin aynı ayına göre yüzde 2 yükseldi. Almanya'da, enflasyon aylık
bazda ise yüzde 0.3 artış gösterdi. Ülkede,
Avrupa Birliği (AB) uyumlu nihai TÜFE, Temmuz’da aylık yüzde 0.4 ve yıllık yüzde 2.1
arttı. Enerji ürünleri fiyatındaki gelişmelerin,
Temmuz 2018'deki enflasyon oranı üzerinde önemli bir etkisi oldu.

ngiltere'de Nisan-Haziran döneminde işsizlik oranı yüzde 4 ile Şubat 1975'ten bu

İ yana görülen en düşük seviyeye geriledi. Ekonomistler işsizlik oranının yüzde 4.2'de
kalacağını tahmin ediyorlardı. İşsizlik oranındaki gerilemeye karşın, ücretlerde artış
yavaşladı. Haziran'da sona eren üç ayda ücretlerde artış, yüzde 2.5 olan beklentinin
altında yüzde 2.4 olarak gerçekleşti.

Çin’den 16 milyar
dolarlık misilleme
ABD'nin 16 milyar dolar tutarındaki Çin mallarına getirdiği
Ç in,vergilere
karşı misilleme olarak, 16 milyar dolar tutarındaki ABD
menşeli ürünlere yüzde 25 ilave vergi getirildiğini açıkladı. Çin Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Washington yönetiminin Çin
mallarına makul olmayan yeni gümrük vergileri koyarak, ABD’nin
kendi iç hukukunu uluslararası hukukun üzerinde tuttuğu ifade edildi.
Açıklamada ayrıca Çin’in ABD’nin gümrük vergilerine yönelik karşı
önlemler alacağına dikkat çekilerek, çoklu ticaret sistemini ve kendi
yasal çıkarlarını koruyacağı kaydedildi.
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Fitch’ten “tahvil
getirisi” uyarısı!

U

luslararası kredi derecelendirme kuruluşu
Fitch Ratings'den yapılan açıklamada, "ECB,
Aralık 2018'de parasal genişlemeyi (QE) durdurduğu zaman Euro Bölgesi'nden net sermaye çıkışları
azalmaya başlarsa küresel tahvil getirileri üzerinde
yukarı yönlü baskı oluşturabilir" ifadesi kullanıldı.
Fitch açıklamasında, ECB’nin Aralık 2018'de parasal
genişlemeyi durdurduğu zaman Euro Bölgesi’nden
net tahvil çıkışlarının sert bir şekilde düşmesinin
"ABD tahvillerine yönelik talebi azaltarak bu tahvillerin getirisini artırması" riskini oluşturduğu belirtildi.

Dolara karşı

İran petrolde indirime gitti

alternatif para birimi

D

ran resmi ajansı IRNA'ya konuşan İran Petrol Bakanlığı'ndan ismi

İ açıklanmayan bir yetkili, ülkesinin petrol fiyatlarında indirime gitti-

ğini duyurdu. Uluslararası petrol piyasasındaki talepleri ve diğer petrol
ihracatçısı ülkelerin sağladığı indirimleri göz önünde bulundurarak bu
kararı aldıklarını aktaran İranlı yetkili, "Müşterilere indirimler sağlamak,
tüm petrol ihracatçıları tarafından yapılan küresel petrol pazarındaki
esasların bir parçasıdır" dedi.

uma'nın Finansal Piyasalar Komitesi Başkanı Anatoly Aksakov, doların baskı aracı olarak kullanılmasının yeni para biriminin oluşmasına yol açacağını belirterek, BRICS'e özel bir para birimi yaratmayı planladıklarını
bunun beş yıl içinde hayata geçebileceğini söyledi. Doların "dünya para birimi" statüsünü 1944'te kazandığını
belirten Aksakov, o dönemde dolar sabit kalırken, birçok
ülkenin ulusal para biriminin değer kaybettiğini söyledi.
Aksakov, bunun da dolar cinsinden daha fazla ödeme
yapılmasına yol açtığını, böylece doların uluslararası
işlemlerde etkin olmaya başladığını dile getirdi.

ABD'de üretim yüzde 0.1 arttı

A

BD Merkez Bankası’nın raporuna göre, ülkede sanayi üretimi,
Temmuz’da önceki aya kıyasla yüzde 0.1 artış gösterdi. Veriye
ilişkin piyasa beklentisi yüzde 0.3 artış olması yönündeydi. Haziran
ayına yönelik sanayi üretimindeki artış ise yüzde 0.6'dan yüzde
1'e revize edildi. Kapasite kullanım oranı ise Temmuz’da yüzde
78.1 olarak gerçekleşti. Veriye ilişkin piyasa beklentisi yüzde 78.2
olması yönündeydi.
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