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GEÇTİĞİMİZ AY TÜRKİYE

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 

(TÜİK) 3. çeyrek Turizm İstatis-

tikleri’ne göre turizm geliri Tem-

muz, Ağustos ve Eylül aylarından 

oluşan üçüncü çeyrekte bir önceki 

yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1 

artarak 11 milyar 502 milyon 665 

bin dolar oldu. Turizm gelirinin (cep 

telefonu dolaşım ve marina hizmet 

harcamaları hariç) yüzde 81.8’i ya-

bancı ziyaretçilerden, yüzde 18.2’si 

ise yurt dışında ikamet eden va-

tandaş ziyaretçilerden elde edildi. 

Bu çeyrekte yapılan harcamaların 7 

milyar 946 milyon 375 bin dolarını 

kişisel harcamalar, 3 milyar 556 mil-

yon 289 bin dolarını ise paket tur 

harcamaları oluşturdu.

M akine ihracatı, yılın 10 ayında 2017'nin aynı 

dönemine göre yüzde 17.1 artarak 14 mil-

yar dolar oldu. Söz konusu dönemde 250 bin ton 

daha fazla makine ihraç edilirken, bu satıştan 2 

milyar dolar ek gelir elde edildi. Makine İhracatçı-

ları Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, bu yılın 

Ocak-Ekim döneminde toplam ihracatını 14 milyar 

dolara yükselten makine sektörünün en büyük üç 

pazarı Almanya, ABD ve İngiltere oldu. Türkiye'nin 

en büyük ticari ortağı olan Almanya'ya gerçekleşen 

makine ihracatı 2 milyar doları, ABD'ye yapılan 

ihracat ise 1 milyar doları aştı. 

Turizm gelirlerinde Turizm gelirlerinde 
sınırlı artışsınırlı artış

Makine ihracatı 
14 milyar dolara ulaştı

Döviz mevduatları 
91 milyar lira eridi

Yurt içi ve dışı yerleşik kişilerin döviz tevdiat 

hesapları Eylül’de bir önceki aya göre 91.3 

milyar lira azalırken, bu dönemde dolar/TL'nin 

yüzde 7.5 değer kaybetmesi söz konusu azalışın 

en önemli gerekçesi olarak öne çıktı. Bankacılık 

Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve-

rilerinden derlenen bilgilere göre, yurt içi ve dışı 

yerleşik kişilerin döviz tevdiat hesapları, Eylülde 

bir önceki aya kıyasla yüzde 7.9 azalarak 1 trilyon 

61.8 milyar liraya geriledi. Bu da mudilerin döviz 

tevdiat hesaplarının bir ayda 91 milyar 272 milyon 

lira azaldığını ortaya koydu.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun ( TÜİK), 

2017 yılı hanehalkı tüketim harcaması 

(bölgesel) araştırmasının sonuçlarına göre 

Türkiye'de geçen yıl toplam tüketim harca-

malarının yüzde 24.8'i İstanbul’da oturanlar 

tarafından gerçekleştirildi. İstanbul'u sırasıyla 

yüzde 15.2 ile Ege Bölgesi, yüzde 11.4 ile 

Akdeniz Bölgesi takip etti. Toplam hanehalkı 

tüketim harcamalarında en düşük payı yüzde 

1.6 ile Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi aldı. Bu 

bölgeyi, yüzde 2.9 ile Ortadoğu Anadolu 

Bölgesi izledi.

Tüketim harcamalarının Tüketim harcamalarının 
lideri İstanbullideri İstanbul
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İŞKUR istihdamda 1 milyonu aştı

B u yıl sonunda 1 milyon 250 bin kişiyi 

işe yerleştirmeyi hedefleyen Türkiye 

İş Kurumu (İŞKUR), yılbaşından bu yana 1 

milyondan fazla kişinin istihdamına aracı-

lık etti. Kurum personelince bu yılın dokuz 

aylık bölümünde 4 milyon 234 bin 52 

bireysel görüşme, 476 bin 733 iş yeri ile 

21 bin 231 okul ziyareti gerçekleştirildi. 

Kurum ayrıca, bu yılın Ocak-Eylül döne-

minde 75 bin 436 işbaşı eğitim programı, 

girişimcilik eğitim ile mesleki eğitim kursu 

düzenledi. Türkiye'nin dört bir yanındaki 

bu eğitim ve kurslardan toplam 355 bin 

407 kişi faydalandı.

AVM'ler ciroyu 
yüzde 32 artırdı

T icaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye Esnaf ve Sa-

natkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri 

Merkez Birliği (TESKOMB) üyelerinin katılımıyla Ticaret 

Bakanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, esnaf ve 

sanatkarlara müjde verdi. Bakan Pekcan, "Kooperatifler 

tarafından uygulanacak gecikme faizi oranı en üst sınırı, 

bir aya kadar olan gecikmelerde yüzde 25'ten yüzde 

16'ya, bir aydan fazla gecikmelerde ise yüzde 37.5'ten 

yüzde 20'ye çekilerek, esnaf ve sanatkarın faiz yükü ha-

fifletilecek" dedi. Bakan Pekcan, tarım ürünlerinin sağlıklı 

ortamlarda depolanması ve ticaretinin elektronik ortam-

da yapılması, yurt içi ve yurt dışı ticaretin kolaylaştırılması 

yönünde çalışmalar yürüttüklerini de belirtti.

A lışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Der-

neği (AYD) ile Akademetre Research 

tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM’ler-

deki Perakende Ciro Endeksi’nin Eylül ayı 

sonuçları açıklandı. Her ay düzenli olarak 

yayımlanan verilere göre, Perakende Ciro 

Endeksi, 2018 Eylül döneminde bir önceki 

yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enf-

lasyondan arındırılmadan incelendiğinde 

yüzde 31.5 artış kaydederek 284 puana 

yükseldi. 

T ürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı 

Sağlık Harcamaları İstatistiklerini açıkladı. 

Sağlık harcamaları, 2017 yılında yüzde 17.4 

oranında artarak, 140 milyar 647 milyon TL’ye 

ulaştı. Cari sağlık harcamasının toplam sağlık 

harcaması içindeki payı, 2016 yılında yüzde 

94 iken, 2017 yılında yüzde 93.1 oldu. Sağlık 

harcaması gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) 

yüzde 4.5’ini oluşturdu. Genel devlet sağlık 

harcamasının GSYH’ye oranı ise yüzde 3.5 

olarak gerçekleşti.

Sağlık için 
141 milyar TL 

harcandı

Esnafa gecikme Esnafa gecikme 
faizinde indirim faizinde indirim 

GEÇTİĞİMİZ AY TÜRKİYE
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AB üyesi 28 ülkenin maliye ba-

kanlarını Brüksel'de bir araya 

getiren Ekonomik ve Mali İşler Kon-

seyi (ECOFIN) toplantısında dijital 

ekonominin vergilendirilmesi ko-

nusu ele alındı. AB Konseyi'nden 

yapılan açıklamada, toplantıda 

bakanların dijital hizmetlere vergi 

uygulanmasına yönelik düzenleme 

konusunu tartıştıkları kaydedildi. 

Müzakerelerin vergilendirilecek hiz-

metlerin kapsamı ile söz konusu 

verginin ne kadar süre yürürlük-

te kalacağı konusuna odaklandığı 

belirtilen açıklamada, AB içerisinde 

dijital vergi konusunda teknik çalış-

malarının devam edeceği, 4 Aralık 

tarihinde gerçekleştirilecek ECOFIN 

toplantısında ortak karar alınmaya 

çalışılacağı belirtildi.

AB ülkeleri AB ülkeleri 
'dijital 'dijital 
vergide' vergide' 
anlaşamadıanlaşamadı

Gıda fiyatları geriledi

Dünya gıda fiyatları, et, süt ürünleri ve yağ fiyatla-

rındaki düşüşün etkisiyle Ekim’de bir önceki aya 

kıyasla yüzde 0.9 geriledi. Birleşmiş Milletler Gıda ve 

Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen, tahıllar, yağlı 

tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık 

değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi ekim-

de ortalama 163.5 değerini aldı. Daha önce 165.4 

olarak açıklanan eylül ayı verisi 164.9'a revize edildi. 

FAO, 2018 dünya hububat üretim tahminini yaklaşık 

10 milyon ton artırarak 2.6 milyar tona yükseltti. 

A vrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye'nin 

gelecek yıla ait büyüme tahminini tüketim ve yatırım-

lar üzerinde baskı yaratan TL'deki değer kaybı ve faizlerdeki 

yükseliş nedeniyle düşürdü. EBRD daha önce Mayıs ayında 

yüzde 4.2 olarak belirlediği Türkiye'nin 2019 büyüme tah-

minini yüzde 1'e indirdi. Bu yıl için daha önce yüzde 4.4 

olarak belirlediği büyüme tahmini ise yılın ikinci yarısında 

başlayan yavaşlama nedeniyle yüzde 3.6'ya düşürdü. 

EBRD, büyüme 
tahminini aşağı çekti

GEÇTİĞİMİZ AY DÜNYA

Almanya'da Ekim ayında 2017 yılının aynı dönemine göre 

yüzde 2.5 artan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 10 yılın en 

yüksek rakamına ulaştı. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 

tüm Euro Bölgesi için hedeflediği yüzde 2'nin üstünde 

kalan yıllık enflasyon, Eylül 2008’den beri en yüksek seviye 

olarak kayıtlara geçti. Ülkede enflasyon artışı Eylül’de yüzde 

2.3 olmuştu. Almanya’da enflasyon, aylık bazda da yüzde 

0.2 artış gösterdi. Avrupa Birliği (AB) uyumlu öncü TÜFE ise 

aylık bazda yüzde 0.1, yıllık bazda yüzde 2.4 arttı. 

Almanya'da enflasyon 
10 yılın zirvesinde
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B irleşik Krallık ve AB arasında va-

rılan Brexit anlaşmasının ardın-

dan İngiltere Brexit Bakanı Dominic 

Raab, Kuzey İrlanda Bakan Sheilesh 

Vara ve son olarak da Çalışma ve 

Emeklilik Bakanı Esther McVey istifa 

ettiğini açıkladı. Raab, istifa sonrası 

yaptığı açıklamada Kuzey İrlanda 

için yapılan önerilerin Birleşik Kral-

lık'ın bütünlüğünü tehdit ettiğini 

söyledi. Raab, "Önerilen anlaşmanın 

şartları ülkeye verdiğimiz sözler ile 

bağdaştırılamaz" diye konuştu. Tem-

muz ayında Brexit Bakanı David Da-

vis ve Dışişleri Bakanı Boris Johnson, 

geçen cuma günü de Ulaştırmadan 

Sorumlu Devlet Bakanı Jo Jonson 

Brexit gerekçesiyle istifa etmişti. 

İngiliz İngiliz 
kabinesinde kabinesinde 

Brexit Brexit 
depremi!depremi!

Yapay zekaya 
3 milyar Euro

A lmanya Başbakanı Angela Merkel, “Yapay zeka için 

2025 yılına kadar 3 milyar Euro’dan fazla kaynak 

ayrılacak ve 100 adet profesörlük kadrosu oluşturula-

cak” dedi. Angela Merkel, "Almanya’nın yapay zekada 

bir dünya lideri olduğu söylenemez. Hedefimiz, 'Made 

in Germany'nin yapay zekada da bir marka haline 

gelmesi” ifadesini kullandı. Eyalet hükûmetlerinin de 

yapay zeka konusunda fazladan fon oluşturacağını 

bildiren Merkel, “kaldıraç” etkisiyle özel sektörün bu 

alandaki yatırımlarının federal hükûmetin harcadıkla-

rının iki katı olacağına işaret etti. 

M erkezi Münih'te bulunan Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü 

(Ifo), 119 ülkeden bin 230 uzmanın katılımıyla gerçekleştirilen 

yılın son çeyreğine ilişkin Dünya Ekonomi Anketi'nin (WES) sonuçla-

rını açıkladı. Buna göre, endeks üst üste üç ay azalış gösterdi. Üçüncü 

çeyrekte 2.9 puan olan endeks, bu yılın son çeyreğinde 5.1 puan 

azalarak eksi 2.2 puana indi. Açıklamada, mevcut ekonomik durum 

değerlendirmesinin önemli ölçüde bozulmasına karşın uzun vadeli or-

talamanın üzerinde kalmaya devam ettiği, ekonomik beklentilerin geri 

ölçeklendiği ve dünya ekonomisinde büyümenin zayıfladığı kaydedildi.

Dünya ekonomisindeki 
büyüme zayıfladı

A vrupa Birliği (AB), İngiltere, Almanya ve Fransa, yaptıkları 

ortak açıklamada, ABD'nin İran'a tekrar yaptırım uygulama 

kararından derin üzüntü duyduklarını açıkladı. İran nükleer 

anlaşmasının küresel nükleer silahlardan arınma çalışmalarının 

temelini oluşturduğunun altı çizilen açıklamada, anlaşmanın 

Avrupa'nın, bölgenin ve tüm dünyanın güvenliği için kilit 

öneme sahip olduğu kaydedildi.  Açıklamada, İran nükleer 

anlaşmasının işlevsel olduğu ve hedefine ulaştığı vurgulandı.

Avrupa'dan ortak 
'İran yaptırımı' açıklaması




