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U ludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği 

(OİB) verilerine göre Türkiye otomotiv sektö-

rü Eylül ayında yüzde 0,4 düşüşle 2,6 milyar dolar 

ihracat gerçekleştirdi. Toplam ihracatta yine ilk sı-

rada yer alan otomotivin Eylül’de AB Ülke Grubu’na 

ihracatı yüzde 5 gerilerken, Ortadoğu’ya ise yüzde 

71 arttı. Tedarik endüstrisi ve otobüs-minibüs-mi-

dibüs ihracatı artarken, binek otomobiller ve eşya 

taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı düştü.

İhracat ve ithalat 
beklentileri geriledi

İ hracat Beklenti Endeksi, yılın son çeyre-

ğinde bir önceki çeyreğe göre 14,4 puan 

düştü. Üçüncü çeyrekte 123,3 olan endeks, 

son çeyrekte 108,9 seviyesine geriledi. Söz 

konusu endeks geçen yılın aynı dönemi-

ne göre de 2,7 puan azaldı. Bu dönemde 

İhracat Beklenti Endeksi'ni "şu anda kayıtlı 

ihracat sipariş düzeyi" yayılım endeksi ne-

gatif etkilerken, 100'den büyük gerçekleşen 

"gelecek üç aya ilişkin ihracat beklentisi", 

"ihracat siparişi beklentisi" ve "son üç aydaki 

ihracat sipariş düzeyi"ne ilişkin soruların 

yayılım endeksleri" artış yönünde yansıdı.

A lışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği 

(AYD) ile Akademetre Research tarafından or-

taklaşa oluşturulan AVM Perakende Ciro Endeksi'nin 

Ağustos ayı sonuçları açıklandı. Enflasyondan arın-

dırılmamış olarak açıklanan verilere göre AVM Pera-

kende Ciro endeksi Ağustos’ta bir önceki yılın aynı 

ayına kıyasla yüzde 7,8 artarak 344 puana ulaştı. Bu 

dönemde, AVM'lerde kiralanabilir metrekare başına 

düşen cirolar İstanbul'da bin 502 lira, Anadolu'da 

bin 185 lira olurken, Türkiye genelinde metrekare 

verimliliği bin 312 lira düzeyinde gerçekleşti.

AVM'lerin 
cirosu arttı

Otomotiv ihracatı 
2,6 milyar dolar 

Rusya ile ulusal para Rusya ile ulusal para 
birimi anlaşması yapıldıbirimi anlaşması yapıldı

R usya Maliye Bakanlığı, Türkiye ile 

ulusal para birimleriyle ticaret ko-

nusunda anlaşma imzalandığını açıkladı. 

Açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı 

Berat Albayrak ile Rusya Başbakan Yar-

dımcısı ve Maliye Bakanı Anton Silua-

nov arasında imzalanan anlaşmayla iki 

ülke arasındaki ticarette kademeli olarak 

ruble ve lira kullanımının artırılacağı kay-

dedildi. Anlaşmayla uygun mali piyasa 

alt yapısının oluşturulacağı belirtilen 

açıklamada, iki ülke para birimlerinin 

ticari kurumlar nezdindeki cazibesinin 

de artırılacağına işaret edildi.
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A ile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 

Bakanlığı tarafından yayımlanan 

tebliğiyle "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" sı-

nıfta yer alan 26 mesleğe daha "yeterlilik 

belgesi" zorunluluğu getirildi. Tebliğ ile 

aralarında deri işlenti operatörü, had-

deci, liman forklift operatörü, otomotiv 

kontrol, test ve ayar işçisi, taşlama tezgah 

işçisi ve yüksek gerilim kablo aksesuarları 

montajcısının da olduğu mesleklerde 

belgesiz işçi çalıştıran iş yerlerinde, işve-

ren veya işveren vekiline kişi başı 776 lira 

ceza kesilecek.

Tarım Kredi, 500 
yeni mağaza açacak

T arım Kredi Genel Müdürü Fahrettin 

Poyraz, "Çiftçi ürettiği ürünü doğru-

dan doğruya tüketiciyle buluşturabilsin 

istiyoruz. Yıl sonuna kadar 50'ye çıkartaca-

ğımız market sayısını iki yıl içerisinde 500'e 

ulaştıracağız" dedi. Tarım Kredi Kooperatif-

leri Merkez Birliği Genel Müdürü Fahrettin 

Poyraz, "2017'de bir şubeyle başlayan ve şu 

an 17'ye ulaşan, yıl sonuna kadar artıraca-

ğımız market sayısını iki yıl içerisinde 500'e 

ulaştıracağız" diye konuştu.

S avunma ve havacılık sektörü, yılın dokuz  ayındaki ihraca-

tını 2018'in aynı dönemine göre yüzde 37,7 artırarak 1,9 

milyar dolara çıkardı. Böylece, sektör söz konusu dönemde 

gerçekleştirilen en yüksek ihracat rakamına ulaşmış oldu. Yılın 

dokuz ayında, savunma ve havacılık ihracatının yüzde 17,1 

arttığı ABD, 595 milyon 248 bin dolarla sektörün dış satımında 

ilk sırayı korudu. ABD'yi, 184 milyon 776 bin dolarla Almanya 

izledi. Almanya'ya ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre 

yüzde 9,7 arttı. Umman'a gerçekleştirilen savunma ve havacılık 

sektörü ihracatı, bu dönemde, yüzde 35,8 artışla 184 milyon 

776 bin dolar olarak gerçekleşti.

Savunmada ve 
havacılık 
ihracatında 
yeni rekor

26 meslekte daha 26 meslekte daha 
belge zorunluluğubelge zorunluluğu

İç hat biletlerine İç hat biletlerine 
tavan fiyat tavan fiyat 
uygulamasıuygulaması

U çak biletlerinin özellikle tatil dönem-

lerinde astronomik ücretlerle satışı-

na yönelik şikayetler üzerine, "tavan fiyat 

belirlenmesi" konusunda düzenlemeye 

gidildi. Hava yolu şirketleri, iç hat uçak 

biletlerinin azami satış fiyatı (tavan fiyat) 

konusunda anlaşmaya vardı. Şirketler 

arasında yürütülen görüşmelerde, uçak 

biletlerinin "bayram ve özel gün ayrımı 

yapılmadan" 450 lirayı geçmeyecek şe-

kilde düzenlenmesi kararlaştırıldı. Yurt içi 

uçuşlarındaki "business sınıfı" bilet fiyatları 

ile yurt dışı bilet ücretlerine herhangi bir 

sınırlama getirilmeyecek.
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Dünya Bankası yayınladığı "Böl-

gesel Ekonomik Güncelleme-

si-Sonbahar 2019" raporunda, Türk 

ekonomisinin 2018'in ikinci yarısın-

dan itibaren büyümede gözlenen 

keskin yavaşlamadan toparlanmak-

ta olduğunu belirterek, Türk ekono-

misi için 2019 yılı büyüme tahminini 

yukarı yönlü revize etti. 

Ekonominin 2020 ve 2021'de 

güçlü toparlanma göstereceği 

beklentisini korudu. 2019 yılında 

Türk ekonomisinin yüzde 1 darala-

cağı yönündeki beklentisini yüzde 

0,0 olarak revize eden Dünya Ban-

kası, 2020 ve 2021 yılı için GSYH 

büyüme tahminlerini de yüzde 3 

ve 4 olarak tekrarladı.

Dünya Bankası, Türkiye Dünya Bankası, Türkiye 
beklentilerini güncelledibeklentilerini güncelledi

Yatırımcılar 2020 yılı 
için kaygılı

Absolute Strategy Research (ASR) adlı araştırma 

kuruluşunun 2019 üçüncü çeyrek araştırması 

yatırımcıların 2020 yılı için kaygılı olduğunu ortaya 

koydu. ASR’nin 4.1 trilyon dolarlık bir yatırım havu-

zunu yöneten 200 kurumun yöneticileriyle yaptığı 

ankete katılanların yüzde 52’si dünya ekonomisinin 

2020 yılında resesyona girebileceğini tahmin ediyor. 

Yöneticiler, 2014 yılından itibaren her çeyrek için 

gerçekleştirilen araştırmada ilk kez küresel resesyon 

tahmini yapıyor. Özellikle finans yöneticilerinin 2020 

için ‘ayı piyasası’ senaryosu satın aldığı belirtiliyor. 

U luslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, 

küresel ekonominin artan ticaret ihtilafları nedeniyle 

“senkronize yavaşlama” ile karşı karşıya olduğunu söyledi. 

IMF'nin yeni başkanı yaptığı konuşmada ticari ihtilafların kü-

resel ekonomi üzerindeki etkisine yönelik uyarılarda bulundu. 

Ticaret savaşlarının kazananının olmayacağını vurgulayan 

Georgieva, "Ticaret ihtilaflarının küresel ekonomiye kümülatif 

etkisi 2020 yılında 700 milyar dolar tutarında azalma veya 

gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 0,8'inin kaybedilmesi 

olabilir. Bu yaklaşık olarak İsviçre ekonomisinin büyüklüğü 

kadar” dedi. Georgieva, bu yıl dünya ekonomilerinin yaklaşık 

yüzde 90'ında daha yavaş büyüme beklediklerini ifade etti.

Küresel ekonomi Küresel ekonomi 
“yavaşlama" ile “yavaşlama" ile 

karşı karşıyakarşı karşıya

Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) ara buluculuk 

makamı, ABD'nin Airbus'a sağlanan yasa dışı 

desteklemelerden ötürü Avrupa Birliği'ne (AB) 7,5 mil-

yar dolar ilave gümrük vergileri uygulamasını onayladı. 

DTÖ'nün 164 üyesinden oluşan ara buluculuk makamı, 

ABD'nin AB ve Airbus üreten İngiltere, Fransa, Alman-

ya ve İspanya'ya karşı Airbus'ı desteklemeleri ile ilgili 

7,5 milyar dolar ilave gümrük vergileri uygulamasına 

resmi olarak izin verdi. Söz konusu onayın bir formalite 

olduğu belirtiliyor. DTÖ, 7 Ekim'de, ABD'nin Airbus'a 

sağlanan yasa dışı desteklemelerden ötürü AB'ye 7,5 

milyar dolar ilave gümrük vergileri uygulamasına onay 

verirken, AB, misilleme tehdidinde bulunmuştu.

7,5 milyar dolarlık 7,5 milyar dolarlık 
cezaya onaycezaya onay
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A vrupa İstat ist ik Ofis i ’nin 

(Eurostat) verilerine göre 19 

üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsel-

likten arındırılmış sanayi üretimi, 

Ağustos’ta Temmuz ayına kıyasla 

yüzde 0,4 artarken, 2018'in Ağus-

tos ayı ile kıyaslandığında ise yüz-

de 2,8 düşüş gösterdi. 

AB'de ise sanayi üretimi, Ağus-

tos’ta Temmuz ayına kıyasla yüzde 

0,1 yükselirken, 2018'in aynı döne-

mine göre yüzde 2 geriledi. Söz 

konusu dönemde, AB ülkeleri ara-

sında aylık bazda sanayi üretimin-

de en fazla artış yüzde 5,6 ile Malta, 

yüzde 3,9 ile Estonya ve yüzde 3 

ile Letonya'da gerçekleşti. En fazla 

düşüş ise yüzde 3 ile Hırvatistan, 

yüzde 2,6 ile Slovakya ve yüzde 2,4 

ile Litvanya'da ölçüldü.

Venezuela'da asgari 
ücrete yüzde 375 zam

Y ıllardır yaşadığı ağır ekonomik, sosyal ve siyasi 

krize son dönemde ABD ve Batılı ülkelerin yaptı-

rımlarının da eklendiği Venezuela’da hükümet asgari 

ücretlilerin maaşına zam yapma kararı aldı. Venezuela 

Kurucu Meclisi (ANC) Milletvekili ve ANC İşçi Komis-

yonu Başkanı Francisco Torrealba yüzde 375’lik asgari 

ücret ve yüzde 600’lük alışveriş kuponu artışını sosyal 

medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu. Tor-

realba’nın hemen uygulanıp uygulanmayacağı konu-

sunda detay vermediği bu artışlarla Venezuela’daki bir 

asgari ücretlinin aylık kazancı 300 bin egemen bolivara 

(15,33 dolar) yükselmiş olacak.

Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahipleri belli oldu. 

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi tarafından 

yapılan açıklamada Nobel Ekonomi Ödülü’nün 

‘Küresel yoksullukla mücadeledeki deneysel yakla-

şımları için’ Abhijt Banerjee, Esther Duflo ve Michael 

Kremer’e verildiği belirtildi. 

Bu arada Nobel Barış Ödülü ise bu yıl "Eritre ile 

sınır çatışmasını çözmede kararlı inisiyatifi, ulusla-

rarası iş birliği ve barışa ulaşılmasındaki çabaları" 

nedeniyle Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmet Ali'ye ve-

rildi. Ali'nin Etiyopya'da birçok vatandaşa daha par-

lak bir gelecek ve iyi bir hayat ümidi veren önemli 

reformlara imza attığı kaydedildi.

Nobel Nobel 
Ekonomi Ödülü Ekonomi Ödülü 
sahiplerini sahiplerini 
buldubuldu

Euro Euro 
Bölgesi'nde Bölgesi'nde 

sanayi üretimi sanayi üretimi 
arttıarttı

Dünya Ekonomi Forumu'nun (WEF) 141 

ülkenin dijital beceriler ve iş yapma ko-

laylığı gibi 103 temel göstergesinin ölçüldüğü 

2019 yılı Küresel Rekabet Raporu açıklandı. Buna 

göre, dünyanın ekonomik ve teknolojik olarak en 

rekabetçi ekonomisi 84,8 puanla Singapur oldu. 

Singapur’un kamu sektörü, iş gücü ve altyapı-

sının rekabet raporunda yüksek puanlar alması 

dikkati çekti. Küresel rekabet sıralamasında ABD 

birincilikten düşerek 83,7 puanla ikinci, Hong 

Kong 83,1 puanla üçüncü ve Hollanda 82,4 pu-

anla dördüncü sırada yer aldı. 

Singapur Singapur 
dünyanın dünyanın 

en rekabetçi en rekabetçi 
ülkesi ülkesi 
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