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GEÇTİĞİMİZ AY TÜRKİYE

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 

verilerine göre, son 10 yılda 

mali ve mali olmayan şirketlerin Ar-

Ge harcamaları yüzde 460 artışla 

17 milyar liraya, kâr amacı olmayan 

kuruluşların da dahil edildiği genel 

devlet harcamaları yüzde 250 artış-

la 2.9 milyar liraya, yükseköğretim 

kurumlarının Ar-Ge harcamaları ise 

yüzde 230 artışla 10 milyar liraya 

yükseldi. Gayrisafi yurtiçi Ar-Ge har-

camaları 2008-2017 döneminde 

yüzde 333 artarak 6.9 milyar liradan 

29.9 milyar liraya çıkarken, bunun 

15.2 milyar lirasını personel harca-

maları, 11.6 milyar lirasını diğer cari 

Ar-Ge harcamaları ve 3.1 milyar lira-

sını yatırım harcamaları oluşturdu.

A lışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği 

(AYD) ile Akademetre Research tarafından 

ortaklaşa oluşturulan AVM’lerdeki Perakende Ciro 

Endeksi’ne göre 2018 Ekim döneminde bir önceki 

yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan 

arındırılmadan incelendiğinde yüzde 16.9 artış kay-

dederek 277 puana ulaştı. Metrekare verimliliğinde 

en yüksek artış bu ay da hipermarket kategorisinde 

yaşandı. Teknoloji ise en az artışın yaşandığı kategori 

oldu. AVM’lerde kiralanabilir alan metrekare başına 

düşen cirolar Ekim 2018’de İstanbul’da bin 334 TL, 

Anadolu’da 872 TL olarak gerçekleşti. 

Ar-Ge'de şirketler Ar-Ge'de şirketler 
öncü olduöncü oldu

AVM ciroları 
yüzde 17 arttı

Konut satışında
yabancılara yeni hak

Türk Vatandaşlığı Kanunun Uygulanmasına 

İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapılarak, ya-

bancıların konut satın alarak Türk vatandaşlığına 

geçmelerine ilişkin şartlar kolaylaştırıldı. Yeni düzen-

lemeyle, daha önce vatandaşlık için getirilen tapu 

şartı kaldırıldı. Artık tapu alınmadan, noter onaylı 

konut satış sözleşmesi yapan yabancılara da 250 

bin dolar ve üzeri konut satın almaları şartıyla Türk 

vatandaşlığı verilebilecek. Düzenlemenin, markalı 

konut projeleri ve lansman dönemindeki konutlar 

için gerçekleştirildiği belirtiliyor. 

E ylü lde 42 .7 ' ye  ger i leyerek  Mar t 

2009'dan bu yana en düşük seviyesini 

gören İmalat Sanayi Satın Alma Yönetici-

si Endeksi (PMI), Ekim ayının ardından Ka-

sım’da da yükseldi, ancak 44.7 ile 50 sınırının 

altında kaldı ve sektördeki daralmanın seki-

zinci aya girdiğine işaret etti. İmalat sektörü 

üzerindeki maliyet baskıları belirgin ölçüde 

azalırken, zorlu faaliyet koşulları üretim ve 

yeni siparişlerdeki gerilemenin sürmesine 

yol açtı. Bu iki alandaki gerileme Ekim ayına 

kıyasla hafifledi.

İmalat PMI yükseldi İmalat PMI yükseldi 
daralma ise sürdüdaralma ise sürdü
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Bazı tarım ürünlerinde sıfır 
gümrük  vergisi kaldırıldı

BES'te devlet 
katkısı değişti

T ürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 

(TCMB) açıkladığı revize edilmiş verilere 

göre Ağustos’ta 1.88 ve Eylül’de 1.81 milyar 

dolarlık cari işlemler fazlası veren Türkiye, 

pozitif veri serisini Ekim’de üst üste üçüncü 

aya taşıdı. TCMB'nin açıkladığı Ekim ayı öde-

meler dengesi verilerine göre cari işlemler 

hesabı 2.77 milyar dolar fazla veren Türkiye, 

böylece 1992'den beri hesaplanan seride en 

yüksek aylık tutara ulaşmış oldu. Ekim’de ay-

lık 2.77 milyar dolar fazla veren cari işlemler 

hesabının yıllıklandırılmış açığı 51.13 milyar 

dolardan 46.06 milyar dolara geriledi.

B ireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) devlet 

katkısı hakkında yönetmelikte değişiklik-

ler yapıldı. Konuya ilişkin yönetmelik değişik-

liğine göre BES'e girişte 1.000 TL tutarındaki 

başlangıç devlet katkısı, "cayma hakkının 

kullanmaması halinde, cayma hakkının dol-

duğu ayı takip eden hesap dönemi" yerine 

başlangıç döneminin bitimini takip eden he-

sap döneminde hesaplanacak. Yönetmelikte 

"başlangıç dönemi" çalışanın, emeklilik pla-

nına dâhil olduğunun kendisine bildirildiği 

tarihi izleyen iki aylık süre olarak tanımlandı.

Ç evrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik 

düzenlemelerin yer aldığı Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımla-

narak yürürlüğe girdi. Kanuna göre, kaynakların verimli yönetimi ve 

plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi ama-

cıyla plastik poşetler satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye 

ücret karşılığı verilecek. Uygulanacak taban ücret 25 kuruştan az 

olmamak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından oluşturula-

cak komisyon aracılığıyla belirlenecek ve her yıl için güncellenecek. 

Geri kazanım katılım payını ödemediği tespit edilenlere katılım 

payı tutarının yüzde 20 fazlası kadar idari para cezası uygulanacak.

Plastik poşetleri ücretsiz 
verenlere para cezası 

Cari işlemlerde Cari işlemlerde 
tarihi "fazla"tarihi "fazla"
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B azı süt ürünleri ile soya, palm yağ-

ları ve fraksiyonlarının sıfır güm-

rük vergisi ile ithalatına imkan tanıyan 

tarife kontenjanı yürürlükten kaldırıldı. 

Karar, süt ve krema, tereyağı, mısır ni-

şastası, soya, palm, kolza, hardal yağları 

ile diğer bitkisel katı ve sıvı yağlar ve 

bazı tohumların sıfır gümrük vergisi 

ile 2 bin 500 ton ile 9 bin ton arasında 

değişen miktarlarda tanımlanan kota-

larla ithalatına imkan veriyordu. Söz 

konusu uygulama kapsamında 2018 

yılında düzenlenen ithal lisansları ise 

31 Aralık'a kadar geçerli olacak.
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A vrupa Birliği (AB) Komisyonu, 

AB Konseyi ve Avrupa Parla-

mentosu (AP) arasında 2019 yılı AB 

bütçesine ilişkin yapılan müzakere-

ler sonucunda uzlaşı sağlandığını 

açıkladı. Buna göre AB'nin 2019 

yılı bütçesinde gelirler 165.8 milyar, 

harcamalar ise 148.2 milyar Euro 

düzeyinde gerçekleşecek. Bütçe-

den, büyüme, ekonomi ve istih-

dama yönelik programlara 80.5 

milyar Euro, çiftçileri desteklemeye 

59 milyar Euro, Ar-Ge programı 

Horizon 2020'ye 12.2 milyar Euro, 

eğitim programı Erasmus'a 2.8 mil-

yar Euro tahsis edilecek.

Avrupa Avrupa 
Birliği'nde Birliği'nde 
bütçe bütçe 
uzlaşısıuzlaşısı

İngiliz ekonomisi 
hız kesti

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) aylık büyüme 

verilerine göre, ülkede Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 

(GSYH) Ağustos, Eylül, Ekim aylarını kapsayan üç aylık 

dönemde yüzde 0.4 arttı. Beklenti İngiliz ekonomisi-

nin bu dönemde yüzde 0.6 seviyesinde büyümesi 

yönündeydi. İngiltere'de GSYH, Ekim ayında aylık 

bazda ise yüzde 0.1 artış kaydetti.

ONS Ulusal Hesaplar Başkanı Rob Kent Smith, “Ekono-

mi yaz aylarındaki güçlü büyümenin ardından hizmet 

sektöründeki gerileme ve araç satışlarındaki düşüşle 

yavaşladı” diye konuştu.

E konomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), gelişmiş 

ekonomilerin GSYH'ye oranla vergi gelirlerinin artış kay-

detmeye devam ettiğini belirterek, en yüksek vergi gelirinin 

Fransa’da elde edildiğini açıkladı. OECD ülkelerinde ortalama 

GSYH'ye oranla vergi gelirleri, 2016'da kaydedilen yüzde 34 

seviyesinden geçen yıl yüzde 34.2'ye yükseldi. OECD verile-

rine göre, 2017 yılında Fransa, yüzde 46.2 ile vergi gelirlerinin 

GSYH'ye oranı en yüksek ülke konumunda bulunuyor.

OECD'de en yüksek 
vergi geliri Fransa'da

GEÇTİĞİMİZ AY DÜNYA

A vrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) açıkladığı 

verilere göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsim-

sellikten arındırılmış GSYH, yılın üçüncü çeyreğinde 

bir önceki üç aylık döneme kıyasla yüzde 0.2 yükseldi. 

Euro Bölgesi'nde GSYH artışı, 2017'nin üçüncü çey-

reğine göre ise yüzde 1.6 olarak kaydedildi. AB'de ise 

mevsimsellikten arındırılmış GSYH yılın üçüncü çey-

reğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0.3, 2017'nin 

üçüncü çeyreğine göre ise yüzde 1.8 yükseldi.

Euro Bölgesi 
yüzde 0.2 büyüdü
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İ spanya Başbakanı Pedro Sanc-

hez, brüt asgari ücretin yüzde 

22'lik artışla 900 Euro’ya çıkarılaca-

ğını duyurdu. Başbakan Sanchez, 

Meclis Genel Kurulu'nda yapılan 

"muhalefetin soruları" oturumunda, 

asgari ücrete 1977'den bu yana en 

büyük artışı yapacaklarını söyledi. 

İspanya'da 2008-2016 arasında as-

gari ücrette çok az artış yapılırken, 

bu sekiz yıllık periyotta brüt asgari 

ücret 600 Euro’dan 655 Euro’ya çı-

karılmıştı. Ülkede brüt asgari ücret 

2017'de 707 Euro, 2018'de de 735 

Euro olarak belirlenmişti. Asgari 

ücret artışının başta gençler ve ka-

dınlar olmak üzere toplamda 1.6 

milyon kişiyi etkilemesi bekleniyor.

İspanya'da İspanya'da 
rekor asgari rekor asgari 

ücret artışıücret artışı

Yedi ülkeden 
'bölgesel birlik' kararı

Suudi Arabistan'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 

Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ne kıyısı bulunan yedi 

ülke, "bölgesel birlik" kurmaya karar verdi. Suudi Ara-

bistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya 

göre Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün, Cibuti, Somali, 

Sudan ve Yemen'den oluşan katılımcı ülkelerin bölge-

sel bir birlik kurulması konusunda anlaşmaya vardığı 

belirtildi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, birliğin 

hedefinin, uluslararası ticareti ve Kızıldeniz'deki ulus-

lararası deniz trafiğini korumak olduğunu kaydetti.

İ sveç'in başkenti Stockholm'de 2018 fizik, tıp, kimya ve ekonomi 

dallarındaki Nobel Ödülleri törenle sahiplerine verildi. Eylül’de 

açıklanan ödüller sahiplerine İsveç Kralı 16. Carl Gustav tarafından 

takdim edildi. Buna göre 2018 fizik ödülünü Arthur Ashkin, Gerard 

Mourou ve Donna Strickland, kimya ödülünü Frances Arnold, Geor-

ge P. Smith ve Gregory Winter, tıp ödülünü James Allison ve Tasuku 

Honjo, ekonomi ödülünü William D. Nordhaus ve Paul M. Romer 

aldı. Akademi, 2018 Nobel Edebiyat Ödülü sahibinin, 2019 ödülü 

kazananıyla aynı anda açıklanacağını belirtmişti.

2018 Nobel Ödülleri 
sahiplerine verildi

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham 

petrol stoklarının 1.2 milyon varil (yüzde 0.3) düşüşle 442 

milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 3 

milyon varil azalacağı yönündeydi. ABD'nin ham petrol ithalatı, 

günlük ortalama 174 bin varil artışla 7.39 milyon varile yükse-

lirken, ihracatı ise günlük ortalama 929 bin varil düşüşle 2.27 

milyon varile geriledi. EIA'nın "Aralık 2018 Kısa Dönem Enerji 

Görünümü Raporu'na" göre ülkenin günlük ortalama ham petrol 

üretiminin gelecek yıl 12.1 milyon varil olacağı tahmin ediliyor.

ABD'nin petrol stokları azaldı




