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YATIRIM YAPANA AB VATANDAŞLIĞI 
Küresel ekonomide yaşanan sorunlar nedeniyle yabancı yatırımcı çekme konusunda sıkıntı yaşayan bazı 

Avrupa ülkeleri, dar boğazı tahvil karşılığında vatandaşlık vererek aşmakta buldu. Daha fazla yabancı yatırımcı 

çekmek için "tahvil karşılığında vatandaşlık" silahını kullanan Macaristan 300 bin Euro, Bulgaristan ise 512 

bin Euro karşılığında kendisinden devlet tahvili alan yatırımcılara vatandaşlığın yolunu açıyor. Konuyla ilgili 

soruları yanıtlayan yurt dışı yaşam, sağlık ve eğitim alanında danışmanlık hizmeti veren Yeni Bir Hayat Genel 

Müdürü Şevki Akaydın, Macaristan'dan son bir yılda dünyadan 2 bin, Türkiye'den 150 kişi, Bulgaristan'dan 

ise dünyadan 500, Türkiye'den ise 35 kişinin daimi oturum izni aldığını bildirdi.  

 

 Kaynak: www.dunya.com 

 

 

'TRUMP KAZANIRSA 1 TRİLYON DOLAR BUHARLAŞIR' 
Londra merkezli ekonomik araştırmalar kuruluşu Oxford Economics’in araştırmasına göre ABD’de başkanlık 

yarışını Donald Trump’ın kazanması yaklaşık 1 trilyon dolarlık kaybın yaşanmasına neden olabilir. Oxford 

Economics’in ABD’deki başkanlık seçimlerinin ekonomik etkileri üzerine yaptığı araştırmada 

Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump’ın başkan seçilmesi ve ekonomik politikalarını uygulaması halinde 

ABD ekonomisinin 2021 yılına kadar beklenenden yüzde 5 daha az büyüme gösterebileceği belirtildi. 

 

Kaynak: www.dunya.com 

 

 

'FED, 25 BAZ PUANLIK FAİZ ARTIŞI YAPABİLİR' 
Destek Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Kutay Gözgör, ABD ekonomisinin yılın üçüncü 

çeyreğinde yavaşladığına dikkati çekerek, ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl boyunca bir kez 25 baz puanlık 

faiz artışı yapabileceğini ifade etti. 

 

Gözgör yazılı açıklamasında önemli ekonomik gelişme ve beklentileri değerlendirdi. Yurt içinde ve yurt 

dışında önemli makro ekonomik verilerin açıklandığı haftanın geride bırakıldığını ifade eden Gözgör, ABD'de 

açıklanan ISM imalat rakamlarının ardından ISM hizmet verisinin de beklentileri karşılayamamasının Fed’in 

faiz artışı beklentilerini değiştirdiğini aktardı. Gözgör, ABD ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğinde 

yavaşladığına dikkati çekerek, "Fed'in yıl boyunca bir kez 25 baz puanlık faiz artışı yapabilmesi muhtemel." 

ifadelerini kullandı. 

 

Kaynak: www.dunya.com 

 

 

SLOVAKYA'DAKİ AB ZİRVESİ BAŞLADI 
AB Dönem Başkanı Slovakya'nın ev sahipliğinde Bratislava Kalesi'nde toplanan AB Zirvesinde, İngiltere'nin 

referandumda aldığı AB'den ayrılma (Brexit) kararı sonrası AB projesinin geleceği, sığınmacı krizi, Ukrayna, 

ekonomi ve terörle mücadele konuları ele alınıyor. 

 

Zirveye İngiltere hariç 27 üye ülke liderinin yanı sıra AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu 

Başkanı Jean-Claude Juncker katılıyor. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı zirveyi 79 ülkeden bin 300'ün 

üzerinde gazeteci takip ediyor. Referandumda AB'den ayrılmayı onaylayan İngiltere zirveye davet edilmezken, 

AB liderler zirvesi 2010 yılından bu yana ilk kez Brüksel dışında yapılıyor. AB projesinin hangi yöne 

gideceğinin tartışılacağı zirvede bir yol haritası çıkarılması hedefleniyor. 

 
Kaynak: www.dunya.com 
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İNGİLTERE NÜKLEER SANTRAL İNŞASINA YEŞİL IŞIK YAKTI 
İngiltere'de 20 yıl sonra inşa edilecek ilk nükleer santrale ilişkin anlaşmanın imza aşaması, geçen Temmuz 

ayında İngiliz hükümetinin son anda aldığı kararla sonbahara ertelenmişti.  

 

İngiltere İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Greg Clark, konuya ilişkin bugün yaptığı açıklamada, 

hükümetin projeye destek vermeden önce planları dikkatlice mercek altına aldığını ve bunun doğru bir 

uygulama olduğunu belirtti. 

 

Clark, finansmanı Fransa ve Çin tarafından karşılanacak proje hakkında, "Hinkley Point C' önerisini etraflıca 

gözden geçirmemizin ardından, güvenliği artıracak bir dizi önlemler alırken ayrıca Hinkley'in hükümetin onayı 

olmadan el değiştiremeyeceğinden emin olacağız." dedi. 

 

Kaynak: www.dunya.com 

 

 

AVRUPA'NIN DIŞ TİCARETİ TEMMUZDA GERİLEDİ 

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) bugün açıkladığı verilere göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde, 

mevsimsellikten arındırılmamış rakamlarla ihracat temmuzda önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10 azalarak 

167,2 milyar, ithalat yüzde 8'lik azalışla 142 milyar euroya geriledi. 

 

Tek Para Birliğinde dış ticaret fazlası geçen yılın temmuz ayında 31,1 milyar Euro iken bu yılın temmuzunda 

25,3 milyar euroya indi. Euro Bölgesi içi ticaret ise bu dönemde yüzde 7 azalarak 137,3 milyar euro oldu. 

 

Ocak-temmuz dönemine bakıldığında, Euro Bölgesinde geçen yılın aynı dönemine göre ihracat yüzde 2 

azalarak 1 trilyon 173,9 milyar Euroya, ithalat yüzde 4 gerileyerek 1 trilyon 13,3 milyar euroya düştü. Bu 

dönemde bölge, 160,6 milyar Euro dış ticaret fazlası verdi. Bu arada mevsimsellikten arındırılmış rakamlarla 

ele alındığında Euro Bölgesinde temmuzda 165,6 milyar euroluk ihracat, 145,5 milyar euroluk da ithalat 

yapılırken, dış ticaret fazlası 20 milyar euro düzeyinde gerçekleşti. 

 

Kaynak: www.dunya.com 

 

 

ABD'DE HAFTALIK İŞSİZLİK BAŞVURULARI 7 HAFTANIN EN 

DÜŞÜĞÜNDE 
ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, 3 Eylül’de biten haftada işsizlik başvuruları önceki 

haftaya göre 4 bin kişi azalarak 259 bin kişiye geriledi. Bu rakam son yedi haftanın en düşüğü olarak 

kaydedildi. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin tahminleri 265 bin kişiydi. Dört haftalık ortalama 

işsizlik başvuruları ise bin 750 kişi azalarak 261 bin 250 kişi oldu. İşsizlik maaşından yararlananların kümülatif 

toplamı, 27 Ağustos’ta sona eren haftada 7 bin kişi düşüşle 2,14 milyon kişiye geriledi.  Başvurular tam 79 

haftadır 300 binin altında seyrediyor, bu 1970'ten beri görülen en uzun süreli trend ve istihdam piyasasındaki 

güçlenmeyle uyumlu görülüyor. 

 

Kaynak: www.ekonomi.gov.tr 

 

 

 

FRANSIZLARIN 1/4'Ü KENDİSİNİ YOKSULLUĞUN EŞİĞİNDE OLARAK 

ALGILIYOR 
5 yıldan bu yana yayınlanmakta  olan yıllık Cofitis/CFA Barometresi'ne göre geçtiğimiz yıl içinde Fransızların 

alım güçlerinde herhangi bir iyileşme söz konusu değil ve ülke nüfusunun % 26'sı ayın sonunu getiremiyor. 

 

Barometreye göre, konforlu bir hayat sürdürebilmek için gereksinilen ek gelir ayda ortalama 480 Avro. 

Fransızların bu ek gelire sahip olmaları  halinde  harcama tercihlerinde ilk sırayı boş zaman etkinlikleri alıyor. 

http://www.dunya.com/
http://www.dunya.com/
http://www.ekonomi.gov.tr/


Bunu, sırasıyla, ev ekipmanları, giysi ve gıda takip ediyor. Ekonomik güçlükler en çok kırılgan kesimleri 

vuruyor. Nüfusun 1/4 ü kendisini " yoksulluğa düşme yolunda" telakki ederken; kendisini "yoksul" olarak 

tanımlayanların oranı % 8. 

 

Kaynak: www.ekonomi.gov.tr 

 

 

IMF'DEN UKRAYNA'YA 1 MİLYAR DOLARLIK KREDİ 
Uluslararası Para Fonu (IMF), Ukrayna’ya 1 milyar dolarlık üçüncü kredi dilimini verme kararı aldı. 

 

IMF’den gelen açıklamada, Ukrayna ile EFF programı kapsamında işbirliği konusunun ikinci kez gözden 

geçirildiği ve ülkeye 1 milyar dolar tutarında üçüncü kredi diliminin sağlanmasının onaylandığı ifade edilerek, 

“Böylece, Ukrayna’ya program çerçevesinde sağlanan toplam kredi miktarı 7,62 milyar dolar oldu” denildi. 

 

IMF kredisinin, Ukrayna’ya ABD’den 1 milyar dolar, AB’den ise 600 milyon Euro tutarında finansal desteğin 

de önünü açacağını belirten Poroşenko, “Daha önemlisi, bu karar, Ukrayna ekonomisine yabancı yatırımların 

çekilmesi için fırsatlar penceresini açıyor. Dünya, Ukrayna’da reformların olduğunu, kaliteli ve olumlu 

değişimlerin yaşandığını ve ülkenin doğru istikamette ilerlediğini kabul ediyor” şeklinde konuştu. 

 

Ukrayna’ya IMF kredisinin verilmesi konusunda yalnızca Rusya’nın red oyu kullandığı açıklandı. 

 

Kaynak: www.ekonomi.gov.tr 
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