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B irleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın 
(UNDP) her yıl açıkladığı İnsani Gelişme 

Raporu, Türkiye için büyük bir gelişmeyi ortaya 
koydu. Türkiye’nin 2018 İnsani Gelişme Endeksi 
(İGE) değeri 0.806 oldu. Bu değerle Türkiye, 
189 ülke ve bölge arasında 59’uncu sırada yer 
aldı. Ve daha önceki yıllarda yüksek insani ge-
lişme kategorisindeyken Türkiye bu değerle 
ilk kez çok yüksek insani gelişme kategorisine 
çıktı. Rapor ülkeleri çok yüksek insani gelişme, 
yüksek insani gelişme, orta insani gelişme ve 
düşük insani gelişme olarak dört kategoride 
değerlendiriyor.

Otomotiv sektörü
2.7 milyar dolarlık 
ihracat yaptı

U ludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıla-
rı Birliği’nden (OİB) yapılan açıklamaya 

göre Türkiye otomotiv endüstrisinin Kasım 
ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine kı-
yasla yüzde 2.7 azalarak 2 milyar 691 mil-
yon 318 bin dolar oldu. Düşüşe rağmen 
tarihindeki en yüksek ikinci Kasım ayı ihra-
catını gerçekleştiren sektör, Türkiye ihraca-
tında ise yine ilk sırada yer aldı. Otomotivin 
Ocak-Kasım dış satımı 28.1 milyar dolara 
ulaşırken, bu dönemdeki ihracat ortalaması 
da 2.55 milyar dolar olarak gerçekleşti. 

M erkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre son dört ayda 
yatırım fonlarının fon adedi ve portföy değerindeki artış 

dikkati çekiyor. Yılbaşından bu yana yatırım fonlarının portföy 
değeri yüzde 114,6 artış gösterirken, son dört aylık artış yüzde 
40'ı aştı. Bu yılın Temmuz sonunda yaklaşık 81 milyar lira olan ya-
tırım fonlarının portföy değeri, Kasım sonu itibarıyla yüzde 40.3 
artışla 113.6 milyar liraya ulaştı. Söz konusu rakam, yılbaşında 
yaklaşık 53 milyar lira seviyesinde bulunuyordu. Para piyasası 
şemsiye fonu 41,6 milyar lira değeriyle yatırım fonlarının yüzde 
36,6'sını temsil etti. Para piyasası şemsiye fonunu, yüzde 22,6'lık 
büyüklükle borçlanma araçları şemsiye fonu takip etti.

Yatırım fonları 
yüzde 40 
büyüdü

Türkiye, insani Türkiye, insani 
gelişmede gelişmede 
sınıf atladısınıf atladı

MB’nin faiz toplantı MB’nin faiz toplantı 
sayısı 12'ye çıktısayısı 12'ye çıktı

T ürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
(TCMB), 2020 yılında uygulanacak 

para ve kur politikasının operasyonel 
çerçevesini paylaştı. Merkez Bankası, 
yılda sekiz kez toplanan Para Politikası 
Kurulu (PPK), 2020 yılında 12 kez faiz 
kararı için toplantı yapacak. 

PPK toplantı sayısı, Ocak 2017'de alı-
nan kararla 12'den sekize düşürülmüştü. 
Fiyat istikrarının sağlanması hedefi doğ-

rultusunda eldeki politika araçlarının 
en etkin şekilde kullanılmaya devam 
edileceğini belirten Merkez Bankası, fiyat 
istikrarı açısından tamamlayıcı bir un-
sur olan finansal istikrarı da gözetmeye 
devam edeceğini, başta enflasyon ve 
iktisadi faaliyet olmak üzere makroeko-
nomik göstergelerin tamamını dikkate 
alan "veri odaklı bir yaklaşım" ile hareket 
edeceğini vurguladı.
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M erkez Bankası’nın Aralık ayı 'Beklenti Anketi' 
sonuçlarına göre 12 ay sonrası TÜFE bek-

lentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10.46 
iken, bu anket döneminde yüzde 10.07 oldu. 24 ay 
sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde 
sırasıyla yüzde 9.16 ve yüzde 8.94 olarak gerçekleşti. 
2019 yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki anket 
döneminde 5.91 TL iken, bu anket döneminde 5.82 
TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı 
anket dönemlerinde ise  6.35 TL olarak açıklandı. 
Anket katılımcılarının GSYH 2019 yılına ilişkin bü-
yüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 
0.3 iken, bu anket döneminde yüzde 0.4 oldu. 

Vergi gelirlerinin 
GSYH'ye oranı azaldı

O ECD yayınladığı Gelir İstatistikleri ra-
porunda, Türkiye'nin vergi gelirlerinin 

GSYH'ye oranının 2018 yılında 2017 yılındaki 
yüzde 24.9'a göre 0.5 puan azalarak yüzde 
24.4 olarak gerçekleştiğini bildirdi. 2018'de 
OECD bölgesinde vergi gelirlerinin GSYH'ye 
oranı ise ortalama yüzde 34.2 oldu. 2017 
yılında bu oran yüzde 34.3 seviyesindeydi. 
Türkiye, 2018'de vergi gelirlerinin GSYH'ye 
oranı sıralamasında 36 OECD üyesi arasında 
32'nci sırada yer aldı. 2017 yılında ise 33'ncü 
sırada kendisine yer bulmuştu.

S tockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI), 2018 
yılında dünya çapında silah ve askeri teçhizat üre-

timi yapan en yüksek cirolu yüz şirketten oluşan listesini 
açıkladı. İlk beş sırayı ABD’li şirketlerin paylaştığı listede 
Türkiye de iki şirketle yer aldı. İlk yüze giren iki Türk şir-
keti ASELSAN ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin 
(TUSAŞ) toplam silah satışlarının yüzde 22 oranında 
artarak 2 milyar 800 milyon dolara yükseldiği kaydedildi. 
Raporda, başka çok sayıda Türk silah üreticisinin de 2018 
yılında önemli büyüme kaydettiği, ancak ilk yüz arasına 
giremediği belirtildi.

Türk silah 
üreticilerinden 
önemli başarı

Enflasyon ve kurda Enflasyon ve kurda 
beklentiler geriledibeklentiler geriledi

AVM ciro endeksi AVM ciro endeksi 
yüzde 15.9 arttıyüzde 15.9 arttı

A lışveriş Merkezleri ve Yatırımcıla-
rı Derneği (AYD) ile Akademetre 

Research tarafından ortaklaşa oluştu-
rulan AVM Perakende Ciro Endeksi'nin 
Ekim ayı sonuçlarına göre ciro endeksi 
2019 Ekim döneminde bir önceki yı-
lın aynı ayı ile karşılaştırıldığında yüzde 
15.9 artış kaydederek 321 puana ulaştı. 
AVM'lerde kiralanabilir metrekare başına 
düşen cirolar Ekim 2019'da İstanbul’da 

bin 503 TL, Anadolu'da bin 36 TL olarak 
gerçekleşirken Türkiye geneli metrekare 
verimliliği ise Ekim 2019'da bin 223 TL 
olarak kaydedildi. Ekim ayında, katego-
riler bazında metrekare verimliliğinde 
en yüksek artış teknoloji kategorisinde 
yaşandı. Teknoloji kategorisi metrekare 
verimliliği geçtiğimiz yılın aynı dönemi-
ne göre enflasyondan arındırılmadan 
yüzde 35,5'lik bir artış gösterdi.
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İ zlanda Başbakanı Katrin Jakob-
sdottir, ülkesinin vatandaş mut-

luluğunu öne koyan ekonomik 
model üzerinde çalıştığını açıkladı 
ve diğer ülkelere de benzer poli-
tikaları benimseme çağrısı yaptı. 
Londra'daki Chatham House'ta 
konuşan Jakobsdottir, vatandaşın 
beden ve ruh sağlığını önceleyecek 
bu modeli "mutluluk ekonomisi" 

olarak tanımlıyor. Bu ekonomik mo-
delin, gayri safi yurtiçi hasıladan 
çok sosyal göstergeleri dikkate ala-
cağını anlatan Jakobsdottir, “Bizim, 
İskoçya'nın ve Yeni Zelanda'nın 
savunduğu mutluluk ekonomisi 
modeli ise BM Sürdürülebilir Kalkın-
ma hedefleri çerçevesinde, bugün 
ve gelecek nesillerin mutluluğunu 
amaçlıyor" dedi.

İzlanda, 'mutluluk' İzlanda, 'mutluluk' 
ekonomisine geçiyorekonomisine geçiyor

Saudi Aramco'nun halka 
arzından rekor geldi

Suudi Arabistan devlet petrol şirketi Saudi Aram-
co, dünyanın en büyük halka arzını gerçekleş-

tirdi. 17 Kasım'da başlayan ve 4 Aralık'ta sona eren 
talep toplama sürecinin ardından yapılan açıklamada 
yüzde 1.5 oranındaki hissenin halka arzından 25.6 
milyar dolar gelir elde edildiği duyuruldu. Aram-
co'dan önceki halka arz rekoru 2014 yılında 25 milyar 
dolar ile Alibaba Group Holding tarafından kırılmıştı.

Aramco, halka arz fiyatını talep toplama sürecin-
de belirtilen fiyat aralığının üst sınırında 32 riyal (8.53 
dolar) dolar olarak belirledi ve buna göre şirketin 
piyasa değeri 1.7 trilyon dolar oldu. 

F ransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimi-
nin emeklilik reformunu protesto etmek amacıyla çok 

sayıda sektör süresiz greve giderken, ülke genelinde hayat 
adeta felç oldu. Söz konusu reform, emeklilikte memur ve 
işçi ayrımını ve ayrıcalıkları kaldırmayı, emeklilik yaşını ka-
demeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngörüyor ve onlarca 
sektörü olumsuz etkilemesi bekleniyor. Grevler kapsamında 
ülke genelindeki okulların yüzde 65'inde eğitime ara verildi. 
Paris'te 16 metro hattının 11'i hizmet vermezken, beşinde 
ciddi aksamalar yaşandı. Banliyö trenleri ve otobüslerde de 
gecikmeler meydana geldi. Hızlı tren seferlerinin yüzde 90'ı, 
diğer tren seferlerinin yüzde 97'si yapılmadı.

Fransa'da Fransa'da 
hayat hayat 

durdudurdu

A vrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat), Kasım ayı 
yıllık enflasyonuna ilişkin öncü verilere göre 

Euro Bölgesi'nde Ekim ayında yüzde 0.7 olan yıllık 
enflasyon, Kasım’da yüzde 1'e yükseldi. Euro Bölge-
si'nde Kasım ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine 
bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 2 ile 
gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Bunu 
yüzde 1.9 ile hizmetler, yüzde 0.4 ile enerji dışı sanayi 
ürünleri ve yüzde eksi 3.2 ile de enerji izledi. Euro Böl-
gesi'nde para politikasını yürütmekten sorumlu olan 
Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını 
sağlamak için yüzde 2'nin hemen altında ancak yüz-
de 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor.

Euro Bölgesi'nde Euro Bölgesi'nde 
enflasyon yükseldienflasyon yükseldi
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Norveç'teki bağımsız ener-
ji araştırma kuruluşu Rystad 

Energy', Avusturya'nın başken-
ti Viyana'da yapılan OPEC'in 177. 
Olağan Toplantısı öncesi küresel 
petrol piyasasının durumu hakkın-
da değerlendirmelerde bulundu. 
Rystad Energy'den yapılan açıkla-
mada, OPEC üyesi ülkeler ve Rus-
ya'nın ham petrol kesinti anlaşma-
sının süresini uzatmaması ve kesinti 

miktarını artırmaması durumunda 
Brent türü ham petrolün varil fiya-
tının gelecek yıl 40 dolara kadar 
düşebileceği vurgulandı. Küresel 
petrol piyasasında günlük ortalama 
1 milyon varil arz fazlasının petrol 
fiyatlarında yaklaşık yüzde 5 düşüşe 
neden olabileceğine dikkat çekilen 
açıklamada, bunun gelecek 6 ayda 
fiyatlarda yüzde 30 azalışa neden 
olabileceği uyarısında bulunuldu.

Rusya'ya dört 
yıl men cezası

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA), doping 
kurallarına uymadığı gerekçesiyle Rusya'yı dört 

yıl boyunca olimpiyat ve dünya şampiyonalarından 
men etti. WADA Sözcüsü James Fitzgerald, Rusya'nın 
men edilmesine yönelik tavsiyelerin oy birliğiyle kabul 
edildiğini aktardı. Karara göre Rusya Milli Marşı ve 
bayrağı, 2020 Tokyo Olimpiyatları ile 2022 FIFA Dünya 
Kupası'nda yer alamayacak. Rus sporcular ise doping 
testinden geçmeleri halinde olimpiyat bayrağıyla 
Tokyo 2020'de yer alabilecek. 

Ç in'de domuz fiyatlarındaki durduru-
lamayan artış, tüketici enflasyonunu 
yaklaşık sekiz yılın en yüksek seviyesine 

çıkardı. Domuz fiyatlarının yıllık bazda 110'a 
varan artış gösterdiği Kasım ayında tüketici 
fiyat endeksi geçen yılın aynı ayına göre 
yüzde 4.5 arttı. Bu, Ocak 2012'den bu yana 
görülen en yüksek enflasyon oldu. Ekim ayın-
da yüzde 3.8 olan yıllık enflasyonun Kasım'da 
yüzde 4.4 seviyesinde gerçekleşmesi bekle-
niyordu. Kasım ayında domuz fiyatlarında ya-
şanan artış tek başına tüketici enflasyonunu 
yüzde 2.64 artırdı. 

Çin'de enflasyon Çin'de enflasyon 
sekiz yılın sekiz yılın 
zirvesindezirvesinde

‘Petrol ‘Petrol 
fiyatları fiyatları 
40 dolara 40 dolara 
düşebilir' düşebilir' 

ABD Başkanları Jimmy Carter ve Ronald Reagan dönemin-
de Fed Başkanı olarak görev yapan, Volcker Kuralı'nı ilk 

kez gündeme getiren Paul Volcker 92 yaşında hayatını kay-
betti. 1979 - 1987 yılları arasında görev yapan Volcker yüzde 
22'lere varan yüksek enflasyonla mücadele eden politikalar 
uygulamıştı. 1979 yılında ABD'de enflasyon çift hanelere 
yükselmiş, Volcker Başkanlığı'ndaki Fed, gösterge faiz oranını 
bir ayda yüzde 4 artırarak yüzde 15.5’e yükseltmişti. Büyük Re-
sesyon’dan yıllar sonra Volcker tarafından gündeme gelen ve 
kendi ismini alan 'Volcker Kuralı' bankaların kendi paralarıyla 
işlem yapmasını yasaklıyor ve hedge fonlar gibi riskli araçlara 
yapabilecekleri yatırımlara da sınırlama getiriyordu.

Fed'in Fed'in 
eski eski 
Başkanı Başkanı 
Volcker Volcker 
hayatını hayatını 
kaybettikaybetti




