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B ankacılık Düzenleme ve De-

netleme Kurumu (BDDK) ve-

rilerinden derlenen bilgilere göre, 

yurt içinde ve dışında yerleşik mil-

yonerlerin toplam sayısı Mart sonu 

itibarıyla 192 bin 903'e ulaştı. Geçen 

yılın sonuna göre milyoner sayısı 12 

bin 777 kişi artarken, söz konusu 

milyonerlerin toplam mevduatı 1 

trilyon 205 milyar 798 milyon liraya 

çıktı. 2018 sonunda milyonerlerin 

toplam mevduatı 1 trilyon 109 mil-

yar 859 milyon lira seviyesinde bu-

lunuyordu. Milyoner başına düşen 

ortalama mevduat da 6 milyon 251 

bin lira olarak hesaplandı. Yurt için-

de yerleşik milyonerlerin sayısı yılın 

ilk çeyreğinde 2018'e kıyasla 11 bin 

200 kişi artarak 173 bine ulaşırken, 

söz konusu milyonerlerin toplam 

mevduatları da 1 trilyon 112 milyar 

716 milyon lira oldu.

U ludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) 

otomotiv ihracatı verilerini açıkladı. Sektör ihracatı 

Nisan’da yüzde 9.8 düşüşle 2.6 milyar dolar oldu. Otomotiv 

endüstrisinin Ocak-Nisan döneminde kaydedilen ihracatı 

ise yüzde 6.8 azalışla 10 milyar 373 milyon dolar oldu. Nisan 

ayı ihracatında ürün grupları bazında otobüs-minibüs-mi-

dibüs dışındaki diğer ürünlerde düşüş yaşanırken, sektör 

ihracatından yüzde 76 pay alan AB ülkelerine de yüzde 13 

oranında düşüş görüldü. Nisan ayında en büyük pazar olan 

Almanya’ya ihracat yüzde 18 azalışla 368 milyon dolara ge-

riledi. Yine önemli pazarlardan Fransa’ya yüzde 23 oranında 

düşüşle 268 milyon dolar ihracat yapıldı. 

Milyonerlere 13 bin Milyonerlere 13 bin 
kişi daha eklendikişi daha eklendi

AB’ye otomotiv 
ihracatı yüzde 13 
azaldı

Elektroniğe 4.4 milyar 
yatırım teşviki

S anayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından elekt-

ronik sektöründe son beş yılda sabit yatırım 

tutarı toplam 4.4 milyar lira olan 108 projeye ya-

tırım teşvik belgesi verildi. Söz konusu projelerin 

tamamlanmasıyla 5 bin 910 kişiye istihdam öngö-

rüldü. Son beş yıllık dönemde imalat sektöründe 

ise sabit yatırım tutarı 185 milyar 112 milyon lira 

olan 11 bin 733 proje için teşvik belgesi hazırlandı. 

İmalatın alt sektörlerinden elektronik alanındaki 

projelere yönelik teşvikler de bu dönemde yo-

ğunlaştı. Elektronik sektöründe son beş yılda sabit 

yatırım tutarı toplam 4 milyar 422 milyon lira olan 

108 projeye yatırım teşvik belgesi verildi. 

Türkiye'den sekiz ayda gerçekleştirilen 210 bin 927 

ton fındık ihracatından 1 milyar 224 milyon 151 

bin dolar gelir sağlandı. Karadeniz Fındık Mamulleri 

ve İhracatçıları Birliği’nden yapılan yazılı açıklamada, 1 

Eylül 2018-30 Nisan 2019 döneminde, standart naturel 

iç fındığın kentalinin (100 kilogramı) ortalama 589 do-

lardan işlem gördüğü belirtildi. Açıklamada, sekiz aylık 

dönemde 210 bin 927 ton fındık ihracatı karşılığında 1 

milyar 224 milyon 151 bin dolar gelir sağlandığı kayde-

dildi. Geçen sezonun aynı döneminde, 215 bin 37 ton 

fındık ihracatı karşılığında 1 milyar 359 milyon 522 bin 

318 dolar gelir elde edilmişti.

Sekiz ayda 211 bin Sekiz ayda 211 bin 
ton fındık ihraç edilditon fındık ihraç edildi
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Elektrik üretiminde 
yeni dönem

İmalat sanayi satın alma yöneticisi endeksi 

(PMI) Nisan'da 46.8'e gerileyerek sektördeki 

daralmanın 13'üncü ayına girdiğine işaret etti. 

Daralmanın şiddeti ise 13 ayın ortalamasına 

kıyasla azaldı. IHS Markit tarafından İstanbul 

Sanayi Odası (İSO) için hazırlanan imalat PMI, 

Mart'ta 47.2 ile geçen yıl Temmuz ayından bu 

yana en yüksek seviyeye çıkmıştı. Endekste 

50'nin altı seviyeler daralmaya, üzeri ise büyü-

meye işaret ediyor. Girdi maliyetleri Nisan'da 

geçen yılın Ekim ayından bu yana en sert artışı 

kaydetti. Artış büyük ölçüde TL'nin dolar karşı-

sındaki değer kaybından kaynaklandı. 

E nerji Piyasası Düzenleme Kurumu 

(EPDK) tarafından hazırlanan "Elektrik 

Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yö-

netmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak 

yürürlüğe girdi. Söz konusu yönetmelikle, 

elektrik şebekesinde meydana gelen ka-

yıp miktarlarının düşürülmesi amacıyla 

lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğü 

olmaksızın, elektrik enerjisi üretebilecek, 

gerçek veya tüzel kişilere uygulanacak 

usul ve esaslar da belirlendi. Buna göre 

lisanssız üretim yapan gerçek ve tüzel 

kişilerin kendi ihtiyaçlarını karşılamak için 

üretim yapmaları esas olacak. 

T arım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkan-

lığınca, üreticiler tarafından uzun süredir talep 

edilen kristal şeker ihracatına izin verildi. Kurumdan 

alınan bilgiye göre, kristal şeker ihracatı, aylık olarak 

sadece, talep sahibinin şeker üreticisi şirket veya 

ihracatçı firma olması halinde 20 tona kadar yapılabi-

lecek. Suriye'ye yapılacak ihracatlarda da ihracatçının 

şeker üreticisi şirket veya kamu tüzel kişiliğine haiz 

kurum-kuruluş ya da bunlara ait iştirak veya şirket 

olması halinde, toplam ihracat miktarının 20 tonu 

aşmaması kaydıyla izin verilecek.

Şeker 
ihracatına 

izin

İmalatta İmalatta 
daralma daralma 
sürüyorsürüyor

Enflasyon korumalı Enflasyon korumalı 
mevduatta vergi sıfırlandımevduatta vergi sıfırlandı

E nflasyon korumalı TL mevduatlar için 

vergi teşviki getirildi. Resmi Gazete'de 

yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre 

enflasyona bağlı değişken faiz uygulanan 

bir yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 

sıfır stopaj uygulanacak. Daha önce değiş-

ken faizli mevduat için bir ayrım yoktu, bir 

yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 

oranında stopaj uygulanıyordu. Vadesiz 

ve ihbarlı hesaplar ile altı aya kadar vadeli 

hesaplarda yüzde 15, 1 yıla kadar vadeli 

hesaplarda yüzde 12, 1 yıldan uzun vadeli 

hesaplarda yüzde 10 stopaj uygulamasına 

ise devam edilecek.

GEÇTİĞİMİZ AY TÜRKİYE
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Rusya Merkez Bankası tarafın-

dan yayımlanan 2018’e ilişkin 

yıllık raporda, ülkenin uluslararası 

rezervlerindeki pay dağılımı de-

ğerlendirildi. Rusya’nın uluslararası 

rezervlerinde doların payı, geçen 

yıl 2017’ye kıyasla 23.1 puanlık 

düşüşle yüzde 22.7’ye gerilerken, 

Euro'nun payı 10 puanlık yükse-

lişle yüzde 31.7’ye, Yuan’ın payı 

11.4 puanlık artışla yüzde 14.2’ye 

yükseltildi. Ülkenin rezervlerindeki 

altının payı ise 2018 itibarıyla yak-

laşık 1 puanlık artışla yüzde 18.1’e 

çıktı. Rusya Başbakan Birinci Yar-

dımcısı ve Maliye Bakanı Anton Si-

luanov, bir süre önce yaptığı açık-

lamada, ülkedeki petrol ve doğal 

gaz şirketlerinin ödemelerindeki 

doların payını azaltmaya yönelik 

planlarını yakında hükümete su-

nacaklarını bildirmişti.

Rusya, ekonomisini Rusya, ekonomisini 
"dolarsızlaştırdı""dolarsızlaştırdı"

İran'dan 
Batı'ya ültimatom

İ ran Cumhurbaşkanı Ruhani, İran'ın nükleer an-

laşmadaki çıkarları korunmazsa 60 gün içinde 

zenginleştirilmiş uranyum seviyesini artıracaklarını 

duyurdu. "Taahhütlerimizin bir kısmını düşürüyoruz" 

diyen Ruhani, önceki koşullara dönüş için petrol 

ve bankacılık yaptırımlarının kaldırılmasını istedi. 

İran Cumhurbaşkanı şöyle konuştu: "Zenginleştiril-

miş uranyum miktarımız 300 kilograma ulaştığında 

bunu iki ülkeye satıyorduk. Bugün bu eylemi dur-

duruyoruz. Ağır su satmaya da son veriyoruz. Eğer 

önümüzdeki 60 gün içinde başta petrol satışımız 

ve bankacılık yaptırımlarının kaldırılması gibi ana 

çıkarlarımız sağlanırsa, önceki koşullara geri döneriz."

U luslararası Enerji Ajansı’ndan (IEA) yapılan açıklama-

ya göre dünyada yenilenebilir enerji kapasitesinin 

artırılması ve iklim değişikliği hedeflerine ulaşılması için 

yeterince çaba gösterilmiyor. Geçen yıl rekor seviyeye ula-

şan küresel emisyonların azaltılmasında yenilenebilir enerji 

yatırımları kritik rol oynadı ancak sektörde yeterli büyüme 

yakalanamadı. Güneş, rüzgar, hidroelektrik, biyoenerji ve 

diğer yenilenebilir kaynaklardaki kapasite artışı geçen yıl 

bir önceki yılla aynı seviyede gerçekleşti. Dünya genelinde 

2018'de yenilenebilir enerjide 177 gigavat ilave kapasite 

devreye girdi. Böylece yenilenebilir enerji kapasitesindeki 

büyüme 2001'den sonra ilk kez geçen yıl hız kesti.

Yenilenebilir enerjide Yenilenebilir enerjide 
büyüme durdubüyüme durdu

GEÇTİĞİMİZ AY DÜNYA

İngiltere’de 248 belediyede yapılan kısmi ye-

rel seçimlerde, iktidardaki Muhafazakar Parti 

ile ana muhalefetteki İşçi Partisi büyük kayıplar 

yaşarken, Liberal Demokrat Parti çok sayıda be-

lediye meclisi üyeliği elde etti. Brexit krizindeki 

ülkede, 248 belediyede yapılan erken seçim-

lerde açıklanan sonuçlara göre Muhafazakar 

Parti 750’den fazla belediye meclisi üyeliğini ve 

27 belediyeyi kaybetti. Ana muhalefetteki İşçi 

Partisi de 80’den fazla belediye meclisi üyeliği 

ile 4 belediyenin kontrolünü kaybederken, 

Liberal Demokrat Parti ile Yeşiller seçimin ka-

zançlı partileri olarak öne çıktı.

Yerel seçimlere Yerel seçimlere 
Brexit damgasıBrexit damgası
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A vrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 

AB ve Euro Bölgesinin Mart ayı 

perakende satış verilerini yayımladı. 

Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi’n-

de perakende satışlar Mart’ta Şubat 

ayına kıyasla değişmezken, geçen 

yılın aynı dönemine göre yüzde 

1.9 yükseldi. AB'de ise perakende 

satışlar, Mart’ta bir önceki aya kı-

yasla yüzde 0.3, 2018'in aynı dö-

nemine göre de yüzde 2.9 arttı. AB 

ülkeleri arasında Martta bir önceki 

aya kıyasla perakende satışlarda en 

yüksek artış yüzde 1.7 ile Litvanya, 

yüzde 1.2 ile Portekiz ve yüzde 1.1 

ile İngiltere'de gerçekleşti.

Avrupa’da perakende 
satışlar arttı

EBRD, yüzde 1 
küçülme bekliyor

A vrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye 

ekonomisinin gelecek yıl kademeli olarak iyileşme-

sini bekliyor. Bankanın Ekonomik Görünüm Raporu'nda, 

"Türkiye ekonomisinin 2018 yılında yüzde 2.6 seviyesin-

deki büyümesinin ardından, 2019'da yüzde 1 daralma 

kaydetmesini bekliyoruz. 2020 yılında ise ekonominin 

kademeli şekilde iyileşerek yaklaşık yüzde 2.5 seviyesinde 

bir büyüme kaydetmesini öngörüyoruz" değerlendirme-

sine yer verildi. Raporda, Türkiye'de temel göstergelerin, 

ekonomik yavaşlamada bu yılın ilk çeyreğinde dip sevi-

yenin görülmüş olabileceğine işaret ettiği vurgulandı.

ABD'de 40'tan fazla eyalet "fiyat sabitleyip maliyeti 

artırdığı" gerekçesiyle ilaç firmalarına dava açtı. 

ABD medyasında yer alan habere göre, beş yıl süren 

bir soruşturmanın ardından 20'ye yakın ilaç firması 

ilaç fiyatlarını şişirmekle suçlandı. Connecticut Başsav-

cısı William Tong, 40'tan fazla eyalet adına aralarında 

dünyanın en büyük jenerik ilaç üreticisi Teva'nın da 

bulunduğu 20'ye yakın ilaç firmasına "fiyat sabitleyip 

maliyeti artırdığı" gerekçesiyle dava açtı. İlaç fiyatlarını 

yüzde binden fazla artırmakla suçlanıyorlar. Hakkında 

dava açılan ilaç firmaları kanser ve diyabet ilaçları da 

dahil 100'den fazla ilacın fiyatını bazı durumlarda 

yüzde binden fazla artırmakla suçlanıyor.

ABD'de ilaç ABD'de ilaç 
firmalarına firmalarına 
dava açıldıdava açıldı

ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 3.2 ile bek-

lentilerin üzerinde büyüme performansı ortaya koy-

du. Beklenti yüzde 2.5 yönündeydi. Bu arada dördüncü  

çeyrek final GSYH revize edilmeyerek yüzde 2.2 olarak bı-

rakıldı. Bu veri, dünyanın en büyük ekonomisinin gücünü 

koruduğuna işaret eden güçlü sermaye malları siparişleri, 

perakende satışlar ve ihracat artışı rakamlarını izledi. 

ABD büyümesi 
beklentiyi aştı




