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İ stanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat 

eden Balıkesir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 

Başkanı Faruk Kula son yolculuğuna uğurlandı. 

15 Aralık 1953’te Balıkesir’de doğan Faruk Kula, 

Özel İzmir Ege Türk Koleji’ni bitirdikten sonra iş 

hayatına atıldı. 1992 yılından itibaren Balıkesir Ti-

caret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı olan Faruk 

Kula, TOBB Ticaret Borsaları Konsey Üyesi, TOBB 

Strateji Geliştirme Yüksek Kurulu Üyesi, Balıkesir 

Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Üye-

liği, Balıkesir Yumurta Üreticileri Birliği Başkanlığı, 

Balıkesir Yüksek Öğretim Vakfı Başkanlığı, Ege 

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. (ELİDAŞ) 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, İstanbul 

Dünya Ticaret Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulu Üye-

liği, Balıkesir İlini Tanıtma ve Güçlendirme Vakfı 

(BALGÜÇ) Yönetim Kurulu Üyeliği, Ege Ekonomi-

yi Geliştirme Vakfı (EGEV) Denetim Kurulu Üye-

liği ve Kredi Garanti Fonu (KGF) Yönetim Kurulu 

Üyeliği görevlerini üstlenmiş olup bir dönem de 

Balıkesirspor Asbaşkanlığı görevinde bulundu. 

Faruk Kula, Kula Yağ Emek Yem A.Ş. Yönetim 

Kurulu Başkanlığı görevine devam etmekteydi.

T ürkiye en yüksek altın rezervine sahip ülkeler arasında 

dört sıra yükseldi. Dünya Altın Konseyi tarafından açıkla-

nan raporda bir önceki dönem 18. sırada yer alan Türkiye 3. 

çeyrek raporunda 14. sıraya çıktı. Dünya Altın Konseyi (World 

Gold Council) tarafından açıklanan verilere göre Türkiye'nin 

altın rezervleri 2019 yılı 3. çeyrekte 385,5 ton olarak açıklandı. 

Bir önceki dönem 314,1 ton seviyesindeydi. Türkiye böylece 

Özbekistan, Kazakistan, Portekiz, Suudi Arabistan'ı geride bı-

rakarak dört sıra birden yükseldi. ABD 8 bin 133,5 ton rezervle 

ilk sıradaki yer alırken, Almanya 3 bin 367 ton ile ikinci sırada, 

IMF 2 bin 814 ton ile üçüncü sırada bulunuyor. 

Global altın rezervinde 
dört sıra yükseldik

Faruk Kula son 
yolculuğuna uğurlandı

Kişi başına tasarruf 
16 bin 480 liraya çıktı

T ürkiye'de tasarruf mevduatları, yılın 9 ayında 2018'in aynı 

dönemine göre yüzde 14,8 artarak 1 trilyon 351,4 milyar 

liraya yükselirken, kişi başı tasarruf miktarı 16 bin 480 lira oldu. 

BDDK verilerinden derlenen bilgilere göre Türkiye'de tasarruf 

mevduatları, Eylül sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine 

kıyasla yüzde 14,8 arttı ve 1 trilyon 351 milyar 431 milyon 439 

bin lira düzeyinde gerçekleşti. Geçen yıl için nüfusu 82 milyonu 

aşan Türkiye'de böylece kişi başına ortalama tasarruf miktarı da 

16 bin 480 lira olarak hesaplandı. Bu rakam 2018'in Ocak-Eylül 

döneminde 14 bin 359 lira düzeyinde bulunuyordu. 
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V ergi Konseyi’nin oluşumu, üyelerin seçimi, 

görevlendirilmesi ve görev süreleri ile çalışma 

usul ve esasları düzenleyen Vergi Konseyi Yönetme-

liği Resmi Gazete’de yayımlandı. Konseyin Onursal 

Başkanı Hazine ve Maliye Bakanı olacak. Konsey, 

doğal, temsilci ve seçilmiş üyelerden oluşacak. 

Konseyin doğal üyeleri olarak bakanın görevlendi-

receği bakan yardımcısı, Gelir İdaresi Başkanı, Vergi 

Denetim Kurulu Başkanı ile genel sekreter görev 

yapacak. Konseyin temsilci üyeleri, kurumlarınca 

seçilen veya görevlendirilen vergi, ekonomi, finans, 

hukuk veya maliye alanlarında birikim ve deneyim 

sahibi kişilerden oluşacak. 

Yasal takip sayısı 
yüzde 14 arttı

T ürkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi ra-

poruna göre bu yılın ilk 9 ayında birey-

sel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan 

dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı, 

yüzde 14 artarak 1 milyon 205 bin kişiye 

ulaştı. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi 

tarafından yapılan açıklamaya göre, bireysel 

kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe 

intikal etmiş kişi sayısı 2019 yılının ilk üç çey-

reğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre 

yüzde 9 oranında artarak 673 bin kişi oldu. 

T ürkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), 2018 yılına 

ilişkin sağlık harcamaları istatistiklerine göre 

2017 yılında 1751 lira olan kişi başı sağlık harcaması 

2018’de yüzde 15,9 artarak 2 bin 30 liraya yükseldi. 

Toplam sağlık harcamasının gayrisafi yurt içi hasılaya 

(GSYH) oranı, geçen yıl yüzde 4,4 oldu. Genel devlet 

sağlık harcamasının GSYH'ye oranı ise yüzde 3,4 ola-

rak hesaplandı. Hane halkları tarafından tedavi, ilaç 

ve benzeri amaçlı yapılan cepten sağlık harcaması 

2018'de bir önceki yıla göre yüzde 19,4 artarak 28 

milyar 655 milyon liraya ulaştı. 

165 milyar lira 
sağlık 
harcaması 
yapıldı 

Vergi KonseyiVergi Konseyi
yeniden düzenlendi yeniden düzenlendi 

İhracatçılara yeşil İhracatçılara yeşil 
pasaport kolaylığıpasaport kolaylığı

İ hracatçılara yeşil pasaport verilme 

şartları arasında bulunan yıllık ihracat 

tutarı alt limiti değiştirildi. Daha önce en 

az bir temsilciye pasaport verilmesi için 

konulan üç yıllık ortalamalarda, yıllık 1 

milyon dolar olan ihracat şartı 500 bin 

dolara indirildi. Resmi Gazete’de yayım-

lanan Cumhurbaşkanı kararına göre, üç 

yıllık dönemde yıllık en az 500 bin dolar 

ihracat yapan firmaların bir temsilcisine 

yeşil pasaport verilecek. Ticaret Bakanı 

Ruhsar Pekcan daha önce yeşil pasaport 

alan ihracatçı sayısının 11 bin 952 kişi 

olduğunu açıklamıştı. 
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GEÇTİĞİMİZ AY DÜNYA

Eurostat verilerine göre, AB eko-

nomisi, yılın üçüncü çeyreğin-

de ikinci çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 

büyüme kaydetti. İşsizlik oranı ise 

değişmedi ve yüzde 7,5 seviyesin-

de gerçekleşti. AB'de mevsimsel-

likten arındırılmış GSYH, 2019'un 

üçüncü çeyreğinde ikinci çeyreğe 

göre yüzde 0,3, önceki yılın üçüncü 

çeyreğine kıyasla da yüzde 1,4 arttı. 

Euro Bölgesi ve AB, ikinci çeyrekte 

yüzde 0,2 oranında büyüme kay-

detmişti. Bu arada Euro Bölgesi'n-

de işsizlik, eylül ayında yüzde 7,5 

seviyesinde gerçekleşti. AB'de işsiz 

sayısı Eylül’de 15 milyon 635 bin 

olurken, bunun 12 milyon 335 bini 

Euro Bölgesi'nde yer aldı.

AB ekonomisi AB ekonomisi 
yüzde 0,3 yüzde 0,3 
büyüdübüyüdü

Avrupa’ya 'hazırlık 
yap' uyarısı geldi

IMF, yayınladığı Avrupa Ekonomik Görünüm Ra-

poru’nda Avrupa bölgesinde ticaret ve imalat 

sanayinin zayıfladığını ve bunun bölge geneline 

yayılmaya başladığını; hizmetler sektörü ve tüketi-

min hala göreceli olarak güçlü göründüğünü ancak 

yatırımların ivme kaybettiğini açıkladı. 2018 yılında 

yüzde 2.3 olan büyüme oranının 2019’da yüzde 1.4’e 

ineceğini ve bunun son altı yılın en düşük büyüme 

oranı olacağını vurgulayan raporda, 2020’de büyüme-

nin yüzde 1.8 beklendiği ancak aşağı yönlü risklerin 

olduğu konusunda uyarı yapıldı.

I FO Global Ekonomik İklim Endeksi, son 10 yılın en 

düşük seviyesine indi. Ekonomi Araştırma Enstitü-

sü (Ifo) tarafından açıklanan verilere göre Ifo Global 

Ekonomik İklim Endeksi, yılın 4. çeyrek döneminde 

-18,8 puana indi. Bir önceki dönem endeks -10,1 puan 

seviyesinde bulunuyordu. Böylece endeks 2009 yılı 

ikinci çeyreğinde gördüğü -35,8 puandan bu yana en 

düşük seviyesine indi.

Global iklim endeksi 
son 10 yılın dibinde

Ç in’in başkenti Beijing’de başlayan bili-

şim ve iletişim temalı PT Expo China 

Fuarı’na 5G teknolojisi damga vurdu. 

Fuarda Çin, 5G teknolojisinin resmi ticari 

kullanımını ilan etti. Fuara katılan birçok 

şirket de operatörlerle iş birliğini geliştirip 

kaliteli bir 5G hizmeti sağlayacağını açıkladı. 

Öte yandan Çin’in üç kamu telekom kuru-

luşu 5G mobil hizmetlerine başladı. China 

Mobile, China Unicom ve China Telecom 

web-sitelerinde ve internet mağazaların-

da 5G kurulumlarının ayda 128 Yuan’dan 

başlamak üzere satışa sunulacağını bildirdi. 

Çin'de 5G dönemi Çin'de 5G dönemi 
resmen başladıresmen başladı








