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Avrupa Bölgesi Son Dönem Gelişmeleri Yönetici Özeti  

Avrupa Bölgesi’nde son dönemde öne çıkan gelişmeleri ve beklentileri siz değerli 
üyelerimizin dikkatine sunmak isteriz. 

Avrupa Bölgesinin ilk altı ayının en dikkat çeken konusu pek çok ülkede arka arkaya 
gerçekleşen genel seçimler oldu. Genel seçimlerin atmosferini ise Avrupa Birliği ve 
göçmen karşıtı politik söylemlerin ağırlık kazanması belirledi. 

Özellikle Hollanda ve Fransa’daki seçimlerde aşırı sağ partilerin oylarını arttırması, 
göçmen karşıtı milliyetçi söylemlerin popülerlik kazanması anaakım partilerin de 
politikalarını sağ kanada çekmelerine neden oldu ve böylelikle ekonomi 
politikalarının yalnızlaşarak sığlaşmasına giden yolu açtı.  

Avrupa Bölgesi’nde AB’ye desteğin azalması ve Birlik karşıtı söylemlerin güç 
kazanması da bu gidişatta önemli bir rol oynadı. Her ne kadar aşırı sağ partiler 
iktidara gelemese de ülke politikalarının tabandan gelen talebe yönelik olarak 
değişmesinde etkisi oldu. Avrupa Merkez Bankası’nın önümüzdeki dönem para 
politikaları konusunda daha dikkatli davranmaya ve serbest bir yaklaşım 
benimsemeye itecek olan bu trendin yakın bir zaman içinde geçmesi öngörülmüyor. 

İngiltere’de sert Brexit tartışmalarının ve oluşan muhalefetin erken seçim yolunu 
açmasının akabinde parlamentodan azınlık hükümeti çıkması, İngiltere’de 
hükümetin önümüzdeki dönemde yumuşak Brexit sürecine odaklanacağının 
sinyalleri olarak algılanıyor. Bu kapsamda AB ile daha entegre olan tarım, otomotiv, 
finans, inşaat ve havacılık sektörlerinin Brexit sürecinde karşılaşacakları olası 
sorunların da çözüme daha rahat kavuşacağına inanılıyor. 

 

Avrupa Haberleri 

Avro Bölgesi’nde satın alma yöneticisi endeksi Mayıs ayında yükselişini sürdürdü. 
İmalat sektöründeki satın alma yöneticisi yüzde 57.0 ile son 6 yılın zirvesinde 
gerçekleşti. IHS Markit tarafından yapılan ankette Avro Bölgesi’nin PMI ortalaması 
ise yüzde 56.7 olarak gerçekleşti. Haziran ayında ise anılan endeks kısmi bir 
azalmayla yüzde 54.3 olarak gerçekleşti.  
 
Avro Bölgesi’nde Tüketici Güven Endeksi Mayıs ayında eksi 3.6’dan eksi 3.3’e 
yükselerek son on yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Ancak yükseliş beklenenin 
altında gerçekleşti. Reuters anketine katılan ekonomistler yüzde 0.6’lık bir artış 
beklentisi içindeydi. Pozitif istihdam ve enflasyon verileriyle birlikte son rakamlar 
19 üyeli Avro Bölgesi’nde ekonominin krizi atlattığına işaret ediyor. Analistler 
tüketici güven endeksinin artmasında Fransa’da yapılan seçimlerde AB yanlısı 
Macron’un kazanmasının da etkisine dikkat çekiyor. Ayrıca Avro Bölgesi’nde işsizlik 
oranı da yüzde 9.5 ile 2009 yılından bu yana en düşük seviyeye geriledi. 
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Avrupa Merkez Bankası (AMB), piyasa beklentisi doğrultusunda faiz oranlarını 
değiştirmeme kararı aldı. Açıklamada, faiz oranlarının uzun bir süre mevcut 
seviyede devam etmesinin beklendiği kaydedildi. Varlık alım programının, Aralık 
2017 sonuna kadar aylık 60 milyar Avro seviyesinde devam edeceğine vurgu yapılan 
açıklamada, programın gerekmesi halinde daha da uzatılabileceği belirtildi. 

Kaynak:  

http://tr.euronews.com/2017/05/23/euro-bolgesi-nde-pmi-mayis-ayinda-da-
yukseldi 

http://www.cnbc.com/2017/01/24/euro-zone-january-pmi-figures-down-
slightly-to-543.html 

http://www.bloomberght.com/ekonomik-veriler-ve-gundem/haber/2017863-
euro-bolgesinde-imalat-pmisi-mayista-6-yilin-zirvesinde 

http://tr.euronews.com/2017/05/19/euro-bolgesi-nde-tuketici-guven-endeksi-
son-10-yilin-zirvesinde 

https://tr.sputniknews.com/ekonomi/201706081028808075-avrupa-merkez-
bankasi-fazi-oran-acikladi/ 

 

İngiltere  Haberleri 

İngiltere’de Başbakan Theresa May’in kurduğu azınlık hükümeti Parlamentodan 
güvenoyu aldı. Muhafazakar Partinin Kuzey İrlanda’nın aşırı sağcı Demokratik Birlik 
Partisinin dışarıdan desteğiyle kurduğu Azınlık Hükümetinin programı, 
parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası’nda yapılan oylamada 309’a karşı 323 
oyla güvenoyu aldı. İngiltere’de 8 Haziran’da yapılan erken seçimde May’in 
liderliğindeki Muhafazakar Parti’nin parlamentodaki sandalye sayısı 12 azalarak 
318’e düşmüş, Muhafazakarlar tek başına hükümet kurabilecek çoğunluğu 
yitirmişti. Muhafazakar Parti, seçimlerde parlamentoya 10 milletvekili sokmayı 
başaran DUP’la İngiliz siyasetinde “güven ve destek anlaşması” diye nitelendirilen 
bir mutabakat sayesinde azınlık hükümeti kurmayı başardı. 

Kaynak:  

http://tr.euronews.com/2017/06/29/ingiltere-de-azinlik-hukumeti-guvenoyu-
aldi 

http://www.bbc.com/news/election-2017-40245514 

http://www.france24.com/en/20170629-british-pm-theresa-may-narrowly-
wins-confidence-vote-parliament 

 

http://tr.euronews.com/2017/05/23/euro-bolgesi-nde-pmi-mayis-ayinda-da-yukseldi
http://tr.euronews.com/2017/05/23/euro-bolgesi-nde-pmi-mayis-ayinda-da-yukseldi
http://www.cnbc.com/2017/01/24/euro-zone-january-pmi-figures-down-slightly-to-543.html
http://www.cnbc.com/2017/01/24/euro-zone-january-pmi-figures-down-slightly-to-543.html
http://www.bloomberght.com/ekonomik-veriler-ve-gundem/haber/2017863-euro-bolgesinde-imalat-pmisi-mayista-6-yilin-zirvesinde
http://www.bloomberght.com/ekonomik-veriler-ve-gundem/haber/2017863-euro-bolgesinde-imalat-pmisi-mayista-6-yilin-zirvesinde
http://tr.euronews.com/2017/05/19/euro-bolgesi-nde-tuketici-guven-endeksi-son-10-yilin-zirvesinde
http://tr.euronews.com/2017/05/19/euro-bolgesi-nde-tuketici-guven-endeksi-son-10-yilin-zirvesinde
https://tr.sputniknews.com/ekonomi/201706081028808075-avrupa-merkez-bankasi-fazi-oran-acikladi/
https://tr.sputniknews.com/ekonomi/201706081028808075-avrupa-merkez-bankasi-fazi-oran-acikladi/
http://tr.euronews.com/2017/06/29/ingiltere-de-azinlik-hukumeti-guvenoyu-aldi
http://tr.euronews.com/2017/06/29/ingiltere-de-azinlik-hukumeti-guvenoyu-aldi
http://www.bbc.com/news/election-2017-40245514
http://www.france24.com/en/20170629-british-pm-theresa-may-narrowly-wins-confidence-vote-parliament
http://www.france24.com/en/20170629-british-pm-theresa-may-narrowly-wins-confidence-vote-parliament


 

3 
 

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) İngiltere’de Brexit müzakerelerinin 
ardından oluşan belirsiz durumun 2017 ve 2018 büyüme oranlarını olumsuz 
etkileyeceği tahmininde bulundu. OECD ülkede büyüme oranının 2017’de 1,6’ya, 
2018’de ise yüzde 1’e gerileyeceği, yani gelişmiş ülkeler arasında en düşük 
performansı kaydedeceği uyarısında bulundu. Kuruluş, öte yandan artan enflasyon 
oranının tüketimi de olumsuz etkileyeceğini ve şirketlerin belirsiz ortamda yatırım 
yapmaktan kaçınacakları öngörüsünde bulundu. Bu durumun yüzde 5 olan işsizlik 
oranını da arttırması bekleniyor. 

Kaynak:  

http://tr.euronews.com/2017/06/07/oecd-ingiltere-ekonomisinin-2018-buyume-
tahminini-yuzde-1-e-cekti 

http://www.oecd.org/eco/outlook/united-kingdom-economic-forecast-
summary.htm 

 
İngiltere’de bu yılın ilk çeyreğine ilişkin GSYİH büyümesi yüzde 0,2 seviyesine 
çekildi. İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nden (ONS) yapılan açıklamada, ülkede bu yılın 
ilk çeyreğine ilişkin GSYİH büyümesinin yüzde 0,3’ten yüzde 0,2 seviyesine revize 
edildiği bildirildi. Açıklamada, yılın ilk çeyreğinde tüketici merkezli endüstrilerin 
satışlarında yavaşlama görüldüğü, artan fiyatların tüketim harcamalarını 
baskıladığı kaydedildi. İngiliz ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,7 
büyüme kaydetmişti. Ülkede geçen yıl yapılan AB referandumdan bu yana sterlinde 
görülen sert değer kayıpları özellikle ithal ürün fiyatlarının yükselmesine, üretim 
maliyetlerinin ise artmasına neden oluyor. İngiltere’de bu yılın nisan ayında 
enflasyon, yüzde 2,7 ile Eylül 2013’ten bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştı. 

Kaynak:  

http://tr.euronews.com/2017/05/25/ingilterede-buyume-orani-revize-edildi 

https://www.theguardian.com/business/2017/jun/08/uk-economy-falls-to-
bottom-of-eu-growth-league 

 
İngiltere Başbakanı Theresa May ülkesinin AB'den ayrılmasından (Brexit) sonra 
İngiltere'de yaşayan AB vatandaşlarının haklarına yönelik belgeyi parlamentoda 
açıkladı. May konuşmasında, AB vatandaşlarının endişelerini gidermek istediğini 
söyledi ve "Bu plan altında İngiltere'de yasal olarak bulunan hiçbir AB vatandaşı, 
İngiltere AB'den ayrıldıktan sonra ülkeyi terk etmek zorunda kalmayacak" dedi. 
May'in açıkladığı siyaset belgesine göre İngiltere'de yaşayan AB vatandaşlarının 
hepsinin "kalıcı statü" için başvuruda bulunması ve kimlik kartı alması gerekiyor. 

Kaynak:  

http://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-40404208 

http://edition.cnn.com/2017/06/26/europe/eu-citizens-in-uk/index.html 

http://tr.euronews.com/2017/06/07/oecd-ingiltere-ekonomisinin-2018-buyume-tahminini-yuzde-1-e-cekti
http://tr.euronews.com/2017/06/07/oecd-ingiltere-ekonomisinin-2018-buyume-tahminini-yuzde-1-e-cekti
http://www.oecd.org/eco/outlook/united-kingdom-economic-forecast-summary.htm
http://www.oecd.org/eco/outlook/united-kingdom-economic-forecast-summary.htm
http://tr.euronews.com/2017/05/25/ingilterede-buyume-orani-revize-edildi
https://www.theguardian.com/business/2017/jun/08/uk-economy-falls-to-bottom-of-eu-growth-league
https://www.theguardian.com/business/2017/jun/08/uk-economy-falls-to-bottom-of-eu-growth-league
http://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-40404208
http://edition.cnn.com/2017/06/26/europe/eu-citizens-in-uk/index.html
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Fransa Haberleri 

Bir ay önce Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Emmanuel Macron, Fransa'daki 
parlamento seçimlerinin ilk turunda seçmenin büyük desteğini almayı başardı. 
Fransa İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre 39 yaşındaki Macron'un En Marche 
(Yürüyüş) hareketi, seçim ittifakı yaptığı MoDem ile birlikte oyların yüzde 32'sini 
aldı. Macron cephesinin gelecek hafta yapılacak parlamento seçimlerinin ikinci 
turunda 577 sandalyeli parlamentoda 400 ila 455  arasında milletvekili çıkarması 
bekleniyor. Bu durum Macron'un parlametoda mutlak çoğunluğu sağlamak için 
gerekli 289 sandalyenin çok üzerinde bir parlamento desteği alacağına işaret 
ediyor. 

Kaynak:  

http://www.dw.com/tr/macronun-ikinci-sand%C4%B1k-zaferi/a-39205590 

https://www.theguardian.com/world/2017/jun/11/emmanuel-macrons-party-
leads-exit-poll-for-parliamentary-elections 

http://edition.cnn.com/2017/06/11/europe/french-parliament-election-
macron/index.html 

http://www.fransa24.com/emmanuel-macron-fransa-tarihinin-en-genc-
cumhurbaskani-oldu/ 

http://www.fransa24.com/secim-sonrasi-ulusal-cephede-ilk-sok-marion-
marechal-le-pen-siyaseti-birakti/ 

 
Fransa’da istifalarla sarsılan kabinede boşalan koltukların yeni sahipleri belli oldu. 
Cumhurbaşkanı Macron, Başbakan Edouard Philippe’in kurduğu yeni hükümeti 
onayladı. Elysée Sarayı Genel Sekreteri Alexis Kohler tarafından açıklanan yeni 
kabinede merkez sağ ve merkez soldan isimler yer alıyor. 

Kaynak:  

http://tr.euronews.com/2017/06/21/fransa-da-istifalarla-sarsilan-kabinede-
bosalan-koltuklarin-yeni-sahipleri 

https://www.theguardian.com/world/2017/jun/21/two-more-macron-allies-
quit-french-government-amid-funding-inquiry 

http://www.dw.com/tr/macronun-ikinci-sand%C4%B1k-zaferi/a-39205590
https://www.theguardian.com/world/2017/jun/11/emmanuel-macrons-party-leads-exit-poll-for-parliamentary-elections
https://www.theguardian.com/world/2017/jun/11/emmanuel-macrons-party-leads-exit-poll-for-parliamentary-elections
http://edition.cnn.com/2017/06/11/europe/french-parliament-election-macron/index.html
http://edition.cnn.com/2017/06/11/europe/french-parliament-election-macron/index.html
http://www.fransa24.com/emmanuel-macron-fransa-tarihinin-en-genc-cumhurbaskani-oldu/
http://www.fransa24.com/emmanuel-macron-fransa-tarihinin-en-genc-cumhurbaskani-oldu/
http://www.fransa24.com/secim-sonrasi-ulusal-cephede-ilk-sok-marion-marechal-le-pen-siyaseti-birakti/
http://www.fransa24.com/secim-sonrasi-ulusal-cephede-ilk-sok-marion-marechal-le-pen-siyaseti-birakti/
http://tr.euronews.com/2017/06/21/fransa-da-istifalarla-sarsilan-kabinede-bosalan-koltuklarin-yeni-sahipleri
http://tr.euronews.com/2017/06/21/fransa-da-istifalarla-sarsilan-kabinede-bosalan-koltuklarin-yeni-sahipleri
https://www.theguardian.com/world/2017/jun/21/two-more-macron-allies-quit-french-government-amid-funding-inquiry
https://www.theguardian.com/world/2017/jun/21/two-more-macron-allies-quit-french-government-amid-funding-inquiry
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https://www.nytimes.com/2017/06/21/world/europe/france-francois-bayrou-
macron.html 

 

 

 

Almanya Haberleri 

Almanya'da iş dünyası güven endeksi 1991 yılından bu yana görülen en yüksek 
seviyesinde gerçekleşti. IFO enstitüsü tarafından Salı günü yapılan açıklamaya göre 
iş dünyası güven endeksi Mayıs ayında 114.6 seviyesine tırmanarak 1991 yılından bu 
yana görülen en yüksek seviyesinde gerçekleşti. 

Kaynak:  

http://www.bloomberght.com/ekonomik-veriler-ve-gundem/haber/2015037-
almanyada-is-dunyasi-guveni-26-yilin-zirvesinde 

 
Wiesbaden'de Federal İstatistik Ofisi tarafından Perşembe günü yapılan açıklamaya 
göre Almanya'da Haziran ayında tüketici fiyatları yüzde 1.4'ten yüzde 1.5'e yükseldi.  
 
Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentileri tüketici fiyatlarında yüzde 
1.3 artış olacağı yönündeydi. Fiyatlar, Haziran'da bir önceki aya göre yüzde 0.2 
yükseldi. 

Kaynak:  

http://www.bloomberght.com/ekonomik-veriler-ve-gundem/haber/2026035-
almanyada-enflasyon-haziranda-surpriz-bir-sekilde-hizlandi 

 
Avrupa ülkeleri mali krizle boğuşurken, Alman ekonomisi en parlak dönemlerinden 
birini yaşıyor. Yapılan araştırmalarına göre Almanya’da ekonomi gelecek yıl da 
büyüyecek. Geçen yıl gayrisafi milli hasıla yüzde 1.9 oranında arttı. Bu yıl yüzde 1.7, 
2018’de yüzde 2 artış bekleniyor. 2005’te yüzde 12’nin üzerinde olan işsizlik şimdi 
yüzde 5.6. İhracat rekor kırdı. 2017’de 1 trilyon 207 milyar Avro ihracat geliri 
sağlandı. İhracat fazlası 253 milyar avroyla rekora koştu. Ancak bu iyi konjonktüre 
rağmen tek endişe, yatırımların aynı boyutta olmaması. Federal İstatistik 
Dairesi’nin rakamlarına  
göre işverenlerin kazancı 1991 yılından bu yana üç kat arttı. 173 milyar avrodan 543 
milyar avroya çıktı. Ama aynı zaman zarfında yatırımlar 85 milyar Avrodan 20 
milyara düştü. 

Kaynak:  

https://www.nytimes.com/2017/06/21/world/europe/france-francois-bayrou-macron.html
https://www.nytimes.com/2017/06/21/world/europe/france-francois-bayrou-macron.html
http://www.bloomberght.com/ekonomik-veriler-ve-gundem/haber/2015037-almanyada-is-dunyasi-guveni-26-yilin-zirvesinde
http://www.bloomberght.com/ekonomik-veriler-ve-gundem/haber/2015037-almanyada-is-dunyasi-guveni-26-yilin-zirvesinde
http://www.bloomberght.com/ekonomik-veriler-ve-gundem/haber/2026035-almanyada-enflasyon-haziranda-surpriz-bir-sekilde-hizlandi
http://www.bloomberght.com/ekonomik-veriler-ve-gundem/haber/2026035-almanyada-enflasyon-haziranda-surpriz-bir-sekilde-hizlandi
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http://www.hurriyet.com.tr/alman-ekonomisi-haziri-mi-tuketiyor-40488627 

https://www.economist.com/news/europe/21723447-country-europes-
strongest-economy-faces-potholed-roads-and-crumbling-schools-germanys-low 

https://www.ft.com/content/c3c81b3c-5fdd-11e7-8814-0ac7eb84e5f1 

 
Gelecek yıl şubat ayında devreye girecek olan ve yoğuşmasız (termetik) ürünlerin 
satışını engelleyecek olan ErP yönetmeliğini hatırlatan Vaillant Türkiye CEO’su 
Alper Avdel, bu yeni düzenlemeyle birlikte Türkiye’nin yıllık 1 milyar dolarlık enerji 
harcamasının içeride kalacağını söyledi. Avdel, yoğuşmalı ürünler ile her evde 
ortalama yüzde 37 tasarruf sağlanacağını da ifade etti. 
Vaillant CEO’su Carsten Voigtländer, 60 ülke içinde Türkiye’den büyük bir beklentisi 
olduğunu ifade etti. 2017’nin ilk yarısında Türkiye’de çift haneli büyüme 
yakaladıklarını kaydeden Voigtländer, yılın sonunda da büyümenin artarak devam 
edeceğini ve ısı pompalarına yatırım yapmayı sürdüreceklerini söyledi. 

Kaynak:  

http://www.milliyet.com.tr/alman-dev-turkiye-yatiriminda-ekonomi-2473921/ 

https://www.dunya.com/sirketler/vaillant-ceosu-yogusmadan-1-milyar-dolar-
iceride-kalacak-haberi-369373 

 
DEİK ve DIHK arasında 8 Mayıs 2017 tarihinde Berlin’de T.C. Ekonomi Bakanı Sayın 
Nihat Zeybekci’nin katılımıyla yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirildi ve 
mutabakat zaptı imzalandı.  

http://www.deik.org.tr/basin-aciklamalari-deik-ve-almanya-ticaret-ve-sanayi-
odasi-br-arasinda-tarihi-anlasma  

 
 

Arnavutluk Haberleri 

Arnavutluk’ta 25 Haziran 2017 tarihinde yapılan genel seçimlerin sonucuna göre, 
Başbakan Edi Rama liderliğindeki Arnavutluk Sosyalist Partisi (PS) seçimin galibi 
oldu ve tarihi bir başarı elde etti. Önceki seçimlerde, 65 olan milletvekili sayısını 
74’e çıkaran PS, böylece tek başına iktidar olmak için gerekli olan çoğunluğu da elde 
etti. PS, oyların %46,7’sini alırken, en yakın rakibi muhalefetteki Lulzim Basha 
önderliğindeki Demokrat Parti ise oyların %29’unu aldı. Başbakan Rama, seçim 
sonuçlarının, Arnavutluk’u Avrupa Birliği üyelik görüşmelerine daha fazla 
yakınlaştıracağını söyledi.  

Kaynak:  

http://www.hurriyet.com.tr/alman-ekonomisi-haziri-mi-tuketiyor-40488627
https://www.economist.com/news/europe/21723447-country-europes-strongest-economy-faces-potholed-roads-and-crumbling-schools-germanys-low
https://www.economist.com/news/europe/21723447-country-europes-strongest-economy-faces-potholed-roads-and-crumbling-schools-germanys-low
https://www.ft.com/content/c3c81b3c-5fdd-11e7-8814-0ac7eb84e5f1
http://www.milliyet.com.tr/alman-dev-turkiye-yatiriminda-ekonomi-2473921/
https://www.dunya.com/sirketler/vaillant-ceosu-yogusmadan-1-milyar-dolar-iceride-kalacak-haberi-369373
https://www.dunya.com/sirketler/vaillant-ceosu-yogusmadan-1-milyar-dolar-iceride-kalacak-haberi-369373
http://www.deik.org.tr/basin-aciklamalari-deik-ve-almanya-ticaret-ve-sanayi-odasi-br-arasinda-tarihi-anlasma
http://www.deik.org.tr/basin-aciklamalari-deik-ve-almanya-ticaret-ve-sanayi-odasi-br-arasinda-tarihi-anlasma
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http://www.euronews.com/2017/06/25/albanias-socialists-set-for-election-win  

https://www.nytimes.com/aponline/2017/06/27/world/europe/ap-eu-albania-
election.html 

http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2017/06/albania-good-news-bad-
news-170628084112840.html  

 

Bulgaristan Haberleri 

2017’nin ikinci yarısında ekonomik beklentileri değerlendiren Maliye Bakanı 
Vladislav Goranov, ekonomik büyüme tahmininin % 0,2 artış ile % 3,1’e kadar revize 
edilebileceğini, enflasyonda ise % 1,1’e kadar hafif artış beklendiğini ifade etti. 

Kaynak:  

Sofya Ticaret Müşavirliği , 24 Chasa Gazetesi 

 

Bulgaristan ekonomisi 2017 ilk çeyreğinde %0.9 büyüme kaydetti. Ulusal İstatistik 
Enstitüsü’nün açıkladığı rakamlara göre 2017 yılının ilk çeyreğinde Bulgaristan 
ekonomisi %0.9 büyüme kaydetti. 2016 yılı için aynı dönem ile karşılaştırıldığında 
%3.5 büyüme oranı kaydedildi. Ocak – Mart dönemi için Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 
20.07 milyar leva (10.26 milyar avro) olarak açıklandı.  

Ulusal İstatistik Enstitüsü tüketim rakamlarında 2016 yılının son çeyreğine göre bu 
çeyrekte %1.9 artış kaydedildiğini belirtti.  

Kaynak:  

http://sofiaglobe.com/2017/06/07/bulgaria-reports-0-9-economic-growth-in-
q1-2017/ 

 

Estonya Haberleri 

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığı 1 Temmuz'da Malta'dan Estonya'ya 
geçti. Estonya, bu görevi 1 Temmuz-31 Aralık arasında yürütecek.  
İngiltere'nin AB'den ayrılma kararının ardından (Brexit) Estonya, dönem 
başkanlığının önceliğinin, AB'nin 26 üyesinin birliğini korumak olduğu açıklandı. 
Ayrıca Avrupa'da dijital anlamda öncü konumda olan Estonya'nın, AB Dönem 
Başkanlığında odaklanacağı temel konunun teknolojik gelişim olacağı kaydedildi. 

http://www.euronews.com/2017/06/25/albanias-socialists-set-for-election-win
https://www.nytimes.com/aponline/2017/06/27/world/europe/ap-eu-albania-election.html
https://www.nytimes.com/aponline/2017/06/27/world/europe/ap-eu-albania-election.html
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2017/06/albania-good-news-bad-news-170628084112840.html
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2017/06/albania-good-news-bad-news-170628084112840.html
http://sofiaglobe.com/2017/06/07/bulgaria-reports-0-9-economic-growth-in-q1-2017/
http://sofiaglobe.com/2017/06/07/bulgaria-reports-0-9-economic-growth-in-q1-2017/
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Kaynak:  

http://www.ntv.com.tr/dunya/estonya-ab-donem-baskanligini-
devraldi,70mBDWd6ZUuAKtrjV-RJIQ 

DEİK Türkiye – Estonya İş Konseyi tarafından 23-27 Mayıs 2017 tarihleri arasında 
Tallinn’e  bilgi iletişim teknolojileri heyeti ziyareti gerçekleştirildi. Ziyaret 
kapsamında Eston girişimcilerin katılımıyla bir girişimcilik semineri  gerçekleştirildi 
ve Latitude59 etkinliğine katılım sağlandı.  

 

 

Hollanda Haberleri 

Hollanda Merkez Bankası DNB’nin beklentilerine göre; Hollanda ekonomisi 2017 
yılında yüzde 2.5 oranında büyümeyle son 10 yıl içerisindeki en fazla büyüme 
oranını yakalayacak; ancak ekonomideki bu büyümenin çalışan maaşlarına aynı 
oranda yansımadığı ifade ediliyor.  

Kaynak:  

http://nltimes.nl/2017/06/12/dutch-economic-growth-best-decade-says-
central-bank-wages-still-low 

     

İspanya Haberleri 

İflasın eşiğinde olan İspanyol bankası Banco Popular, başka bir İspanyol bankası 
olan Santander tarafından 1 Avroya satın alındı. Banco Popular’ın satışının, Avrupa 
Birliği içinde batan bankaların yarattığı krizin, reel ekonomiyi de etkilememesi ve 
diğer ülke bankalarına da bulaşmaması için düzenlenen kurtarma operasyonu 
çerçevesinde yapıldığı şeklinde yorumlanıyor. Santander’in bu operasyon için 7 
milyar Avroluk bir sermaye artırımı planladığı belirtildi. 

Kaynak:  

http://www.telegraph.co.uk/business/2017/06/07/santander-buys-struggling-
spanish-bank-popular-for1/  

http://tr.euronews.com/2017/06/08/ispanyol-banco-populer-1-euroya-satildi 

 

http://www.ntv.com.tr/dunya/estonya-ab-donem-baskanligini-devraldi,70mBDWd6ZUuAKtrjV-RJIQ
http://www.ntv.com.tr/dunya/estonya-ab-donem-baskanligini-devraldi,70mBDWd6ZUuAKtrjV-RJIQ
http://nltimes.nl/2017/06/12/dutch-economic-growth-best-decade-says-central-bank-wages-still-low
http://nltimes.nl/2017/06/12/dutch-economic-growth-best-decade-says-central-bank-wages-still-low
http://www.telegraph.co.uk/business/2017/06/07/santander-buys-struggling-spanish-bank-popular-for1/
http://www.telegraph.co.uk/business/2017/06/07/santander-buys-struggling-spanish-bank-popular-for1/
http://tr.euronews.com/2017/06/08/ispanyol-banco-populer-1-euroya-satildi
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DEİK/Türkiye-İspanya İş Konseyi, 3-5 Mayıs 2017 tarihlerinde Madrid'te temaslarda 
bulundu. Gerçekleştirilen ziyaret kapsamında, İspanya’da teknoloji ve akıllı şehirler 
konularında faaliyet gösteren kurum ve firmalar ile temaslar gerçekleştirdi. Ziyaret 
kapsamında ayrıca, İspanya'nın önde gelen düşünce kuruluşlarından Real Instituto 
Elcano ortaklığında bir yuvarlak masa toplantısı düzenlendi. DEİK/Türkiye-İspanya 
İş Konseyi Başkanı Zeynep Bodur Okyay'ın başkanlığında düzenlenen ziyarete, İş 
Konseyi Yürütme Kurulu Üyeleri katılırken, Karşı Kanat Kuruluşu İspanya İşverenler 
ve Sanayiciler Konfederasyonu (CEOE) ile de bir görüşme gerçekleştirildi.  

 

 

İsviçre Haberleri 

Mart ayında İsviçre’de fiyat enflasyonu % 0.2 yükselerek, Nisan ayıyla aynı oranı 
yakaladı. Bu oran ile yıl bazında %0.5 oranında artış kaydederek ekonomistlerin % 
0.4  beklentilerinin üzerine çıktı.  

İsviçre ekonomisi 2017’nin ilk üç ayında beklentilerin altında kalarak çeyrek bazında 
%0.5 olan beklentilerin aksine %0.3 büyüme kaydetti. İsviçre Ekonomi İşleri Devlet 
Sekreterliği tarafından her çeyrekte yayınlanan ekonomi tahminlerinde İsviçre 
ekonomisinin küçük bir oranda büyüme kaydedeceği belirtildi.  

Kaynak: 

http://markets.businessinsider.com/news/interestrates/SECO-Cuts-Swiss-GDP-
Forecast-1002105931 

https://www.ft.com/content/fcc25e7e-51bf-11e7-bfb8-997009366969 

https://www.ft.com/content/145f1650-01ed-30dc-8960-6e74e17bd478 

 

İsviçreli gıda devi Nestle hisselerinin bir bölümü, Amerikalı ünlü yatırımcı Daniel 
Loeb'in sahip olduğu 18 milyar dolarlık yatırım fonu Third Point tarafından satın 
alındı. Amerikalılar böylelikle Nestle'nin en büyük 8. hissedarı konumuna geldi. 

Yaklaşık 3.5 milyar ABD Doları tutarındaki hisse alımı, Nestle'nin toplam 
hisselerinde sadece yüzde 1'den biraz fazla bir orana denk gelse de bu işlem bir 
serbest fon tarafından gerçekleştirilen en büyük alım olarak kayıtlara geçti. Önceki 
rekorlar geçtiğimiz yıllarda Yahoo ve Japon devi Sony'ye yönelikti. 

Kaynak: 

http://markets.businessinsider.com/news/interestrates/SECO-Cuts-Swiss-GDP-Forecast-1002105931
http://markets.businessinsider.com/news/interestrates/SECO-Cuts-Swiss-GDP-Forecast-1002105931
https://www.ft.com/content/fcc25e7e-51bf-11e7-bfb8-997009366969
https://www.ft.com/content/145f1650-01ed-30dc-8960-6e74e17bd478
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http://money.cnn.com/2017/06/26/investing/nestle-dan-loeb-third-
point/index.html 

http://www.bloomberght.com/tarim/haber/2025375-nestlenin-35-milyar-
dolarlik-hissesini-third-point-aliyor 

 

Karadağ Haberleri 

Karadağ, 5 Haziran 2017 tarihinde resmen NATO’nun 29’uncu üyesi oldu. Karadağ 
Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanoviç, ABD Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleşen 
törende Karadağ'ın NATO'ya katılımına ilişkin belgeyi ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı 
Thomas Shannon'a teslim etti, böylece Karadağ’ın NATO’ya resmi üyeliği 
gerçekleşmiş oldu.    

 

Kaynak:  

http://www.euronews.com/2017/06/05/montenegro-becomes-29th-nato-
member 

http://www.telegraph.co.uk/news/2017/06/05/montenegro-joins-nato-
alliances-29th-member/ 

http://www.nato.int/cps/cs/natohq/topics_49736.htm  

 

Kosova Haberleri 

Kosova’da 11 Haziran 2017 tarihinde yapılan erken genel seçimde, Kosova 
Demokratik Partisi’nin liderliğindeki PAN ittifakı oyların %34’ünü alarak, seçim 
turunu ilk sırada tamamladı. Koalisyonun başbakan adayı Ramush Haradinaj ve 
koalisyon, Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi tarafından destekleniyor. Söz konusu 
koalisyonun güvenoyu alması bekleniyor.  

Kaynak:  

http://tr.euronews.com/2017/06/12/kosovada-pan-ittifaki-zaferini-ilan-etti 

http://prishtinainsight.com/kosovos-pan-coalition/ 

 

http://money.cnn.com/2017/06/26/investing/nestle-dan-loeb-third-point/index.html
http://money.cnn.com/2017/06/26/investing/nestle-dan-loeb-third-point/index.html
http://www.bloomberght.com/tarim/haber/2025375-nestlenin-35-milyar-dolarlik-hissesini-third-point-aliyor
http://www.bloomberght.com/tarim/haber/2025375-nestlenin-35-milyar-dolarlik-hissesini-third-point-aliyor
http://www.euronews.com/2017/06/05/montenegro-becomes-29th-nato-member
http://www.euronews.com/2017/06/05/montenegro-becomes-29th-nato-member
http://www.telegraph.co.uk/news/2017/06/05/montenegro-joins-nato-alliances-29th-member/
http://www.telegraph.co.uk/news/2017/06/05/montenegro-joins-nato-alliances-29th-member/
http://www.nato.int/cps/cs/natohq/topics_49736.htm
http://tr.euronews.com/2017/06/12/kosovada-pan-ittifaki-zaferini-ilan-etti
http://prishtinainsight.com/kosovos-pan-coalition/
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3 Temmuz 2017 tarihinde, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi 
Frederica Mogherini’nin katılımıyla Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ile 
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç bir araya geldi. Görüşme sonucu 
Mogherini’ni yaptığı açıklamada, Vucic ve Thaçi’nin Belgrad ve Priştine arasındaki 
diyaloğun geliştirilmesi, ilişkilerin normalleşmesi ve uzlaşma sağlanması 
konularında yeni bir dönem başlatacakları konusunda mutabık kaldıklarını söyledi. 
Resmi olmayan toplantı sonrasında, iki ülkenin ilgili birimlerinin bu amaçla 
hazırlıklara başlayacakları ifade edildi.  

Kaynak:  

http://prishtinainsight.com/kosovo-serbia-agree-begin-new-phase-dialogue/  

https://sputniknews.com/politics/201707031055181601-belgrade-pristina-talks-
mogherini/ 

http://aa.com.tr/en/europe/serbia-kosovo-agree-new-phase-of-
dialogue/853343  

 

 

Macaristan Haberleri 

Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın Türkiye’ye resmi ziyareti vesilesiyle, 
DEİK/Türkiye-Macaristan İş Konseyi tarafından Macaristan Ulusal Ticaret Ajansı 
(MNKH)’nın işbirliği ile 30 Haziran 2017 tarihinde, Ankara/Marriott Hotel’de, 
DEİK/Türkiye-Macaristan İş Konseyi Başkanı Adnan Polat’ın ev sahipliğinde, 
Türkiye-Macaristan İş Forumu düzenlendi. T.C. Başbakanı Binali yıldırım, 
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve 
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Péter Szijjártó tarafından onurlandırılan 
İş Forumu, Türk ve Macar iş dünyasının temsilcileri ve her iki ülkeden üst düzey 
bürokratların aralarında bulunduğu 300’ü aşkın kişiye ev sahipliği yaptı.  

Kaynak:  

http://www.deik.org.tr/basin-aciklamalari-turkiye-ve-macaristan-5-milyar-abd-
dolarina-br-adim-adim-yaklasiyor 

 

Malta Haberleri 

http://prishtinainsight.com/kosovo-serbia-agree-begin-new-phase-dialogue/
https://sputniknews.com/politics/201707031055181601-belgrade-pristina-talks-mogherini/
https://sputniknews.com/politics/201707031055181601-belgrade-pristina-talks-mogherini/
http://aa.com.tr/en/europe/serbia-kosovo-agree-new-phase-of-dialogue/853343
http://aa.com.tr/en/europe/serbia-kosovo-agree-new-phase-of-dialogue/853343
http://www.deik.org.tr/basin-aciklamalari-turkiye-ve-macaristan-5-milyar-abd-dolarina-br-adim-adim-yaklasiyor
http://www.deik.org.tr/basin-aciklamalari-turkiye-ve-macaristan-5-milyar-abd-dolarina-br-adim-adim-yaklasiyor
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AB Dönem Başkanlığı’nı 1 Temmuz 2017 tarihinde Estonya’ya devreden Malta, 26 
Haziran 2017 tarihinde gerçekleşen ve AB ülkelerinin Enerji Bakanlarının biraraya 
geldiği toplantıda, enerji verimliliği ve binaların enerji performansı konularındaki 
maddelerde mutabık kaldı. Bu iki anlaşmayla, Malta Dönem Başkanlığı enerji 
sektörü için Haziran ayında tamamlanması gereken hedeflere ulaşmış oldu. 

Kaynak:  

http://www.maltatoday.com.mt/news/europe/78458/energy_ministers_agree_o
n_revised_directives_for_energy_efficiency_buildings_performance#.WVTxxpLyj
cs 

 

Portekiz Haberleri 

Avrupa Komisyonu tarafından 22 Mayıs 2017 tarihinde yapılan açıklamaya göre, 
yaşadığı ekonomik kriz nedeniyle Avrupa Birliği ve IMF tarafından kurtarılan 
Portekiz, mali disiplini sağlayarak Aşırı Borç Prosedürü’nden de çıkmayı başardı. 
Portekiz’in bütçe açığı oranı 2016’da yüzde 2’ye gerileyerek Avrupa Komisyonu 
tarafından belirlenen yüzde 3’lük üst sınırın altına indi. 

Portekiz ayrıca 2016 yılı içinde AB üyesi ülkeler arasında en fazla bisiklet ihraç eden 
ülke oldu. 

 

Kaynak:  

http://tr.euronews.com/2017/05/22/portekiz-den-sevindiren-mali-disiplin-
haberi 

https://euobserver.com/economic/137985 

http://www.theportugalnews.com/news/portugal-is-top-bicycle-
exporter/42223 

http://www.theportugalnews.com/news/portugal-wants-to-clear-extra-1-
billion-off-imf-debt/42341 

http://www.euronews.com/2017/06/16/portugal-freed-from-debt-mechanism-
as-spain-threatens-greece 

 

DEİK/Türkiye-Portekiz İş Konseyi 17-19 Mayıs 2017 tarihlerinde Lizbon’da T.C. 
Lizbon Büyükelçiliği, AICEP, AIP, Portekiz Dışişleri Bakanlığı , The Trade Connection 
Portuguese-Turkish Network ve Portekiz’deki en büyük yabancı yatırım olan Yılport 

http://www.maltatoday.com.mt/news/europe/78458/energy_ministers_agree_on_revised_directives_for_energy_efficiency_buildings_performance#.WVTxxpLyjcs
http://www.maltatoday.com.mt/news/europe/78458/energy_ministers_agree_on_revised_directives_for_energy_efficiency_buildings_performance#.WVTxxpLyjcs
http://www.maltatoday.com.mt/news/europe/78458/energy_ministers_agree_on_revised_directives_for_energy_efficiency_buildings_performance#.WVTxxpLyjcs
http://tr.euronews.com/2017/05/22/portekiz-den-sevindiren-mali-disiplin-haberi
http://tr.euronews.com/2017/05/22/portekiz-den-sevindiren-mali-disiplin-haberi
https://euobserver.com/economic/137985
http://www.theportugalnews.com/news/portugal-is-top-bicycle-exporter/42223
http://www.theportugalnews.com/news/portugal-is-top-bicycle-exporter/42223
http://www.theportugalnews.com/news/portugal-wants-to-clear-extra-1-billion-off-imf-debt/42341
http://www.theportugalnews.com/news/portugal-wants-to-clear-extra-1-billion-off-imf-debt/42341
http://www.euronews.com/2017/06/16/portugal-freed-from-debt-mechanism-as-spain-threatens-greece
http://www.euronews.com/2017/06/16/portugal-freed-from-debt-mechanism-as-spain-threatens-greece
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Holding’in limanına ziyaretlerde bulunarak çeşitli temaslar gerçekleştirdi. Anılan 
ziyaretin raporuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

http://www.deik.org.tr/contents-fileaction-14835 

 

Romanya Haberleri 

UniCredit Bank uzmanları GSYH’daki % 5.7 artışa rağmen Romanya ekonomisinin bu 
sene % 4.4 ve gelecek sene %3.5 oranında yavaşlama beklediklerini açıkladılar.   

Önümüzdeki sene itibariyle tüketim ve perakende sektörünün ekonominin 
büyümesinde etkili olması beklenirken, yatırımlar için 2018 yılında gayrimenkul 
sektörünün öne çıkmasının beklendiği kaydedildi.  

Kaynak:  

http://www.business-review.eu/news/romanias-economy-to-lose-speed-this-
year-over-lack-of-infrastructure-investments-says-unicredit-bank-142116 

 

Sırbistan Haberleri 

2 Nisan 2017 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucu Başbakan 
Aleksandar Vucic’in %54,9’luk bir oranla seçimin galibi olması, ülkede geniş bir 
siyasi istikrarın sağlanması yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Seçim 
sonucunun mevcut koalisyonun gücünü pekiştirdiği, bu sayede ülkede politika 
oluşturmada önemli bir istikrarın elde edileceği şeklinde yorumlanıyor. Bunun yanı 
sıra, Vucic’in başbakan olarak bağımsız politikacı Ana Brnabić’i ataması, ülkedeki 
siyasi riskin gelecek dönemde daha da azalacağına dair işaret veriyor. Önceki 
yıllarda ‘yılın iş kadını’ ödülünü alan, Pazarlama ve Yatırım Uzmanı Brnabić, ülkedeki 
ilk kadın başbakan oldu. Vucic’in, Brnabić’i Başbakan olarak görevlendirmesi, AB’ye 
olumlu mesaj vermek istediği şeklinde değerlendiriliyor ve Avrupa yanlısı Brnabić 
ile Sırbistan’ın reform politikalarını hızlı bir şekilde devam ettirmesi bekleniyor.  

Kaynak:  

https://bmo.bmiresearch.com/article/view?article=1278105&advanced_search=1
&matches=10000+&page=1&position=2&keyword=serbia 

http://www.dw.com/tr/brnabi%C3%A7-s%C4%B1rbistan%C4%B1n-ilk-
kad%C4%B1n-ve-e%C5%9Fcinsel-ba%C5%9Fbakan%C4%B1-oldu/a-39272367  

http://www.deik.org.tr/contents-fileaction-14835
http://www.business-review.eu/news/romanias-economy-to-lose-speed-this-year-over-lack-of-infrastructure-investments-says-unicredit-bank-142116
http://www.business-review.eu/news/romanias-economy-to-lose-speed-this-year-over-lack-of-infrastructure-investments-says-unicredit-bank-142116
https://bmo.bmiresearch.com/article/view?article=1278105&advanced_search=1&matches=10000+&page=1&position=2&keyword=serbia
https://bmo.bmiresearch.com/article/view?article=1278105&advanced_search=1&matches=10000+&page=1&position=2&keyword=serbia
http://www.dw.com/tr/brnabi%C3%A7-s%C4%B1rbistan%C4%B1n-ilk-kad%C4%B1n-ve-e%C5%9Fcinsel-ba%C5%9Fbakan%C4%B1-oldu/a-39272367
http://www.dw.com/tr/brnabi%C3%A7-s%C4%B1rbistan%C4%B1n-ilk-kad%C4%B1n-ve-e%C5%9Fcinsel-ba%C5%9Fbakan%C4%B1-oldu/a-39272367


 

14 
 

 

Yunanistan Haberleri 

22 Mayıs 2017 tarihinde Brüksel’de toplanan Avro Bölgesi ülkelerinin Maliye 
Bakanları Yunanistan’ın kurtarma programı üzerinde anlaşamadı. Sonrasında 15 
Haziran 2017 tarihinde Lüksemburg’da biraraya gelen Avro Bölgesi Maliye 
Bakanları, Yunanistan’ın içinde bulunduğu ekonomik krizden kurtarmak üzere yeni 
bir yardım paketi üzerinde anlaştı. Temmuz ayına kadar yapılması gereken ödeme 
tutarının 8 buçuk milyar Avro tutarında olacağı kararını açıklayan Hollandalı 
politikacı ve Avro Bölgesi Başkanı Jeroen Dijsselbloem, stand-by anlaşmaları ile 
ülkenin borçlarının 15 yıla kadar ertelenebileceğini kaydetti. 

Kaynak:  

http://tr.euronews.com/2017/05/23/euro-bolgesi-yunanistan-in-kurtarma-
paketi-uzerinde-anlasamadi 

http://tr.euronews.com/2017/05/19/yunanistan-meclisi-kemer-sikmaya-
yeniden-evet-dedi-halk-gidisattan-memnun-degil 

https://www.theguardian.com/business/2017/may/23/no-bailout-funds-for-
greece-as-eurozone-finance-chiefs-fail-to-agree-deal 

http://www.dw.com/tr/abden-yunanistana-yeni-kurtarma-paketi/a-39271118 

https://www.thenationalherald.com/164621/eu-finance-chief-says-greeces-
fate-decided-secretly/ 
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