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M erkezi yönetim bütçesi Ey-

lül’de 6 milyar lira, Ocak-Ey-

lül döneminde ise 56.7 milyar lira 

açık verdi. 

Eylül’de bütçe gelirleri, geçen 

yılın aynı ayına göre yüzde 27.4 ar-

tarak 61.1 milyar lira, bütçe giderleri 

ise yüzde 23.3 yükselerek 67 milyar 

lira olarak gerçekleşti. Bütçe gelir-

leri Ocak-Eylül döneminde geçen 

yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 

19.8 artışla 546.8 milyar lira, bütçe 

giderleri yüzde 23.6 yükselişle 603.5 

milyar liraya ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), 2018 

yılı Ağustos ayı Dış Ticaret Endeksleri veri-

lerine göre ihracat birim değer endeksi Ağustos 

ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 

yüzde 0.6 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı 

ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 7.8 

ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) 

yüzde 0.6 azalırken, ham maddelerde (yakıt 

hariç) yüzde 0.3 ve yakıtlarda yüzde 29.3 arttı. 

İhracat miktar endeksi ise Ağustos ayında bir 

önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 azaldı. 

Bütçe 6 milyar TL açık verdi

İhracatta hem değer İhracatta hem değer 
hem de miktar düştühem de miktar düştü

TL ile sözleşmeTL ile sözleşme
tebliği yürürlüktetebliği yürürlükte

Türk parasının kıymetini korumaya yönelik mev-

zuatta düzenlemeye gidildi. Hazine ve Maliye 

Bakanlığı’nın konuya ilişkin tebliği Resmi Gazete'de 

yayımlanarak yürürlüğe girdi. Türkiye'de yerleşik kişi-

ler, gayrimenkulleri satış, kiralama ve yurt dışındaki-

ler hariç iş sözleşmelerinden doğan ödemeleri döviz 

cinsinden veya dövize endeksli kararlaştırılmayacak. 

Gemilere ilişkin finansal kiralama sözleşmelerinde 

ise sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kay-

naklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cin-

sinden veya dövize endeksli gerçekleştirilebilecek.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu 

(TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yılın 

dokuz ayında 2017'nin aynı dönemine göre açılan 

iş yeri sayısı yüzde 0.82 arttı. Geçen yılın dokuz aylık 

döneminde 173 bin 299 iş yeri açılırken, bu yılın 

aynı dönemde iş yeri açılışı bin 420 arttı" ifadesini 

kullandı. Palandöken, yazılı açıklamasında, Türkiye 

Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi'nde yayımlanan 

ilanlara göre, Ocak-Eylül döneminde 174 bin 719 iş 

yerinin açıldığını, 78 bin 944 iş yerinin ise kapandığını 

bildirdi. Palandöken, yılın dokuz ayında kapanan iş 

yeri sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 

12.12 arttığına dikkat çekti.

Kapanan iş yeri Kapanan iş yeri 
sayısı yüzde sayısı yüzde 
12.1 arttı12.1 arttı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban-

kası (TCMB) tarafından Ağus-

tos dönemine ait özel sektörün yurt 

dışından sağladığı kredi borcu ge-

lişmeleri yayımlandı. Özel sektörün 

yurt dışından sağladığı uzun vadeli 

kredi borcu Ağustos'ta bir önceki aya 

kıyasla 2.6 milyar dolar azalarak 219.4 

milyar dolara, kısa vadeli kredi borcu 

da (ticari krediler hariç) 1 milyar 959 

milyon dolar gerileyerek 17 milyar 

dolara indi. Geçen yılın sonuna göre 

değerlendirildiğinde, özel sektörün 

yurt dışından sağladığı kredi borcu 

2.4 milyar dolar, kısa vadeli kredi bor-

cu da 1.6 milyar dolar azalış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı 

Ağustos ayı Ciro Endeksleri verilerini 

açıkladı. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet 

sektörleri toplamında takvim etkilerinden 

arındırılmış ciro endeksi, 2018 yılı Ağustos 

ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüz-

de 32 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden 

arındırılmış toplam ciro endeksi bir önceki 

aya göre yüzde 5.8, takvim etkilerinden 

arındırılmış inşaat ciro endeksi ise 2018 yılı 

Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına 

göre yüzde 20.9 arttı. 

Özel sektörün yurt dışı Özel sektörün yurt dışı 
kredi borcu azaldıkredi borcu azaldı

Toplam ciro 
yüzde 32 arttı

İşsizlik oranı 
yüzde 10.8'e çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), 2018 yılı 

Temmuz dönemi İşgücü İstatistikleri'ne göre 

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde 

işsiz sayısı 2018 yılı Temmuz döneminde geçen yı-

lın aynı dönemine göre 88 bin kişi artarak 3 milyon 

531 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0.1 puanlık artış ile 

yüzde 10.8 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde 

tarım dışı işsizlik oranı 0.1 puanlık azalış ile yüzde 

12.9 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 

yaş) işsizlik oranı 1.2 puanlık azalış ile yüzde 19.9 

olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 0.1 puanlık 

artış ile yüzde 11 olarak gerçekleşti.

S anayi üretimi, Ağustos’ta yüzde 1.7 artış 

gösterdi. Takvim etkisinden arındırılmış 

sanayi üretiminin Ağustos’ta yüzde 1 art-

ması bekleniyordu. Sanayinin alt sektörleri 

(2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 

yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı 

sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına 

göre yüzde 6.1, imalat sanayi sektörü endeksi 

yüzde 1.2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlen-

dirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi 

yüzde 2.9 arttı. Sanayi üretimi bir önceki aya 

göre ise yüzde 1.1 azaldı. 

Sanayide üretim Sanayide üretim 
artışı beklenenden iyiartışı beklenenden iyi



'Milli lokomotif'te dünyada 
dördüncü sıradayız

U laştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Tur-

han, "Türkiye, azaltılmış yakıt tüketi-

mi ve daha düşük işletme maliyeti sunan 

hibrit manevra lokomotif ile dünyada bu 

teknolojiye sahip Fransa, Japonya ve Çin'in 

ardından dördüncü ülke oldu" dedi. Bakan 

Turhan, teknolojik ürünlerde dışa bağım-

lılığı azaltmak amacıyla Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 

başlatılan "milli ve yerli üretim" seferberliği 

doğrultusunda yürüttükleri çalışmalarla il-

gili bilgi vererek, Türkiye'nin ilk "milli hibrit 

manevra lokomotifi"ndeki yerlilik oranının 

yüzde 60'ı bulduğunu söyledi.

2019’da 
28.4 milyar TL 
harç toplanacak

T ürk-İş'in araştırmasına göre, Ekim ayında 4 kişilik ailenin 

açlık sınırı bin 919, yoksulluk sınırı 6 bin 252 lira olarak 

hesaplandı. Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin "gıda 

için" yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya 

göre yüzde 1.38 oranında arttı. Bu yılın on aylık bölümünde 

fiyatlardaki artış oranı yüzde 19.35'e ulaştı. Gıda enflasyonunda 

son 12 ay itibarıyla artış oranı yüzde 24.28 olarak hesaplandı. 

TÜİK enflasyon sepetindeki yüzde 23.03 oranındaki gıda har-

camasının yaklaşık yüzde 11'ini, toplam harcamanın ise yüzde 

2.51'ini oluşturan süt, yoğurt, peynir grubunda iki ay önceki 

artışın ardından fiyatlar aynı kaldı.

2 019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 

Teklifi verilerinden derlenen bilgilere 

göre, yeni yılda tahsil edilmesi beklenen 

yaklaşık 28.4 milyar liralık harcın, yüzde 

57.9'unu gayrimenkul alıp satanlar ödeye-

cek. Bu çerçevede yeni yılda 16 milyar 433 

milyon 598 bin liralık tapu harcı yatırılacak. 

Devlet, ticaret sicil harçlarından 372 milyon 

930 bin, esnaf sicil harçlarından 49 milyon 

655 bin, diğer yargı harçlarından da 4 milyar 

716 milyon 181 bin olmak üzere, yargı harç-

larından toplam 5 milyar 138 milyon 766 bin 

lira tahsilat yapacak.

G ümrük vergisi gelirlerinde gelecek üç 

yılda yaklaşık 73 milyar liralık tahsilat 

yapılması bekleniyor. 2019 yılı Merkezi Yöne-

tim Bütçe Kanunu Teklifi verilerinden yapılan 

derlemeye göre tahsil edilen gümrük vergisi 

gelirlerinin gelecek yıllarda artış gösterme-

si öngörülüyor. Bu kapsamda, sekiz aylık 

gerçekleşme ve beklentiler doğrultusunda 

yapılan tahminler, bu yıl sonu itibarıyla 17 

milyar 503 milyon 399 bin liralık gümrük 

vergisi geliri elde edileceğini gösteriyor.

Gümrük 
vergisinden 

73 milyar 
TL gelir 

bekleniyor

Açlık sınırı bin 919 TL oldu
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İngiliz ekonomisi yüzde 0.7 büyüdü

İ ngiliz Ulusal İstatistik Ofisi verilerine 

göre ülkede Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 

Haziran, Temmuz ve Ağustos’u kapsayan 

üç aylık dönemde yüzde 0.7 büyüme 

gösterdi. Ülkede aylık bazda Temmuz’da 

yüzde 0.4 büyüme kaydeden ekonomi, 

Ağustos ayında ise sabit kaldı. Ekono-

mistlerin beklentisi Ağustos ayında aylık 

bazda yüzde 0.1 seviyesinde büyümenin 

gerçekleşmesi yönündeydi.

IMF’den kur uyarısı

İ sveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nce Alfred Nobel anısına 

verilen Sveriges Riksbanks (Merkez Bankası) Ekonomi Bi-

limleri Ödülü, bu yıl, "iklim değişikliğini uzun vadeli makroe-

konomik analize entegre” ettiği için William D. Nordhaus ve 

“teknolojik yenilikleri uzun vadeli makroekonomik analize 

entegre” ettiği için Paul M. Romer arasında paylaştırıldı. Aka-

demiden yapılan yazılı açıklamada, "Nordhaus ve Romer 

uzun süreli sürdürebilir ekonomik büyümenin oluşturulma-

sı konusunda zamanımızın en temel ve acil sorunlara hitap 

eden yöntemler geliştirdiler” ifadeleri yer aldı.

U luslararası Para Fonu (IMF) Başkanı 

Christine Lagarde, ülkelere ticaret 

veya kur savaşlarına girmemeleri uyarı-

sında bulundu ve bu savaşların küresel 

ekonomik büyümenin yanı sıra "masum" 

ülkeleri de tehlikeye attığını belirtti. Şu 

anda dünyadaki en büyük ticaret savaşı 

ABD ile Çin arasında yaşanıyor. İki ülke 

giderek artan hızda karşılıklı önlemler açık-

layarak birbirlerinden ithal ettikleri yüz 

milyarlarca dolar değerindeki ürüne ek 

gümrük vergisi getiriyor.

A BD yönetimi, yabancı yatırımlara yeni 

kısıtlamalar getireceğini açıkladı. ABD 

Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 

Yabancı Yatırım Risklerini ülkenin ulusal gü-

venliği açısından önem arz eden teknoloji-

lerin ele geçirilmesini önlemeyi amaçlayan 

yeni düzenlemeler, yabancı yatırımcıların 

uçak, bilgisayar, güdümlü füze, askeri tank, 

petrokimyasallar, yarı iletkenler, türbin, optik 

cihaz ve lensler gibi 27 endüstriyi ilgilendiren 

tüm yatırım faaliyetlerini ABD Yabancı Yatırım 

Komitesi'ne bildirmesini zorunlu kılacak.

ABD'den 
yabancı 

yatırımlara 
yeni 

kısıtlamalar

Nobel Ekonomi Ödülü
Nordhaus ve Romer’in
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A vrupa Birliği (AB) Komisyonu, 

İtalya'nın 2019 taslak bütçe 

planını birliğin mali kurallarına ciddi 

uyumsuzluk içerdiği gerekçesiyle 

reddetti. Ret gerekçesi olarak büt-

çe planının birliğin mali kurallarına 

ciddi uyumsuzluk içermesi göste-

rildi. Reddedilen bütçe planının 

gerekli düzeltmeler yapılarak üç 

hafta içinde AB Komisyonu’na ye-

niden sunulması gerektiği belirtilen 

açıklamada, İtalya'nın gelecek yıl 

vereceği bütçe açığını düşürmesi 

gerektiğine işaret edildi.

Ç in Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre Çin ekonomisi 

ikinci çeyrekte yüzde 6.7 oranında büyüdükten sonra üçüncü 

çeyrekte yavaşlayarak bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6.5 

büyüdü. Analistler, ekonominin üçüncü çeyrekte yüzde 6.6 oranında 

büyümesini bekliyorlardı. Çin ekonomisi böylece küresel mali krizin 

en şiddetli seviyede olduğu 2009 yılının ilk çeyreğinden bu yana yıllık 

bazda en zayıf çeyrek dönem büyümesini kaydetti.

AB, İtalya'nın AB, İtalya'nın 
bütçe bütçe 
taslağını taslağını 
reddettireddetti

"Şirketler zorluk 
yaşıyor"

ABD Merkez Bankası (Fed), Amerikan iş dün-

yasının nabzını tutan "Bej Kitap" raporunun 

Ekim 2018 sayısını yayımladı. Bankanın 12 şube-

sinden 15 Ekim'e kadar gelen analizlerle hazırla-

nan rapora göre, ülkede ekonomik aktiviteler son 

aylarda çoğu bölgede ılımlı hızda arttı. Fed Bej 

Kitap raporunda, ülke ekonomisinin son aylarda 

büyümeye devam ettiği ancak şirketlerin artan 

girdi ve nakliyat fiyatları, ticaret ortamına yönelik 

belirsizlikler ve kalifiye işçi eksikliği nedeniyle 

zorluk yaşadığı kaydedildi.

A vrupa otomobil pazarı, 2018'in Ocak-Eylül döneminde geçen 

yılın aynı dönemine göre yüzde 2.3 büyüyerek 12 milyon 304 

bin 711'e ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde, 12 milyon 24 bin 753 

otomobil satılmıştı. Bu dönemde otomobil pazarında geçen yılın aynı 

dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 12.6 ile İzlanda’da, yüzde 

7.5 ile İngiltere'de, yüzde 4.2 ile İrlanda’da görüldü. Satışlarını en çok 

artıran ilk üç pazar ise yüzde 31.5 ile Romanya, yüzde 27 ile Litvanya  

ve yüzde 26.5 ile Macaristan oldu.

Avrupa otomobil pazarı 
yüzde 2.3 büyüdü

Çin'de büyüme 
beklentiyi karşılamadı
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F ransız Europe 1 radyosuna 

açıklamalarda bulunan Fransa 

Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, 

özellikle Google, Amazon, Face-

book ve Apple gibi şirketlerin AB 

üyesi ülkelerde elde ettikleri gelir 

üzerinden vergilendirilmesi için Al-

man Başbakan Yardımcısı ve Maliye 

Bakanı Olaf Scholz ile yıl sonuna 

kadar bir çözüm bulma konusunda 

anlaştıklarını söyledi. Le Maire, bu 

konunun yeni Avrupa bütçesi ko-

nusundan daha acil olduğuna dik-

kat çekti. Google, Apple, Facebook 

ve Amazon gibi şirketler, gelirlerini, 

elde ettikleri ülkede değil de daha 

düşük vergi ödeyebildikleri ülkede 

beyan ettikleri için eleştiriliyor.

Ü rdün resmi ajansı Petra'nın haberine göre başkent Am-

man'da imzalanan bir dizi anlaşma çerçevesinde üç 

Körfez ülkesi, Ürdün Merkez Bankası'na 1.16 milyar dolar yatırdı. 

Suudi Arabistan ve BAE, hibe anlaşmalarıyla da Ürdün'e toplam 

500 milyon dolar bütçe desteği verdi. Ürdün ayrıca kalkınma 

projelerinin desteklenmesi amacıyla beş yılda Kuveyt'ten 500 

milyon, BAE'den de 50 milyon dolarlık kredi alacak.

Fransa ve Fransa ve 
Almanya'dan Almanya'dan 
ortak adım ortak adım 
geldigeldi

AB, çelik vergisinde 
süreyi uzattı

A vrupa Birliği (AB) Komisyonu, Rusya ve Uk-

rayna'dan ithal edilen çelik borulara uygulan-

makta olan anti damping vergilerinin beş yıl daha 

uzatılması kararı alındığını açıkladı. Açıklamada, 

Rusya'dan ithal edilen çelik borulara yüzde 24.1 ila 

yüzde 35.8, Ukrayna'dan ithal edilenlere de yüzde 

12.3 ila yüzde 25.7 arasında ilave gümrük vergi-

leri uygulanacağı bildirildi. Açıklamada, vergilerin 

uygulanmaması durumunda AB çelik sektörünün 

olumsuz etkileneceği kaydedildi.

U luslararası Para Fonu (IMF), 2008 finansal krizinin etkilerinin 10 

yıl geçmesine rağmen üretimden, doğum oranlarına kadar 

birçok alanda hala sürdüğüne işaret etti. Dünya Ekonomik Görünüm 

Raporu'nun analitik bölümleri yayımlandı. "2008 Finansal Krizinden 10 

Yıl Sonra Küresel Ekonomik Toparlanma" başlıklı bölümde, Amerikalı 

finans devi Lehman Brothers'ın iflasıyla başlayan krizin bugüne etkileri 

incelenirken, ortalama kamu borcu-gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) ora-

nının kriz sonrasında yüzde 36'dan yüzde 52'ye yükseldiği vurgulandı.

“Finansal krizin 
etkileri devam ediyor”

Ürdün'e 2.4 milyar 
dolarlık destek


