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HAFTANIN ÖNE ÇIKAN HABERLERİ - POLİTİKA

Cumhurbaşkanı’nın Rusya
Ziyaretinin Rus Bakış Açısı İle
Değerlendirilmesi
Rusya'nın
başkenti
Moskova'da
düzenlenen "Rus-Türk İlişkileri ve
Bölgesel
Güvenlik:
Erdoğan'ın
Moskova'ya Ziyareti" adlı yuvarlak
masa
toplantısında,
Türkiye
Cumhurbaşkanı
Recep
Tayyip
Erdoğan'ın Moskova ziyareti ele alındı.
Bağımsız Devletler Topluluğu Enstitüsü
Başkanı Evseev, S-400 hava savunma
sistemlerinin
Amerikan
Patriot
füzelerine yönelik üstünlüğüne işaret
ederek, "S-400'ler, hedef tespit mesafesi
ve radyo elektronik ortamda çalışabilme
konusunda Patriot'lardan ileride." diye
konuştu. NATO ülkesi Yunanistan'ın
Rusya'dan S-300 aldığını hatırlatan
Evseev, "Eğer Yunanistan alıyorsa,
neden Türkiye de alamasın? Türkiye de
S-400 sistemini satın alabilir. Türkiye,
silah
alımı
konusunda
ABD'den
bağımsız olmak istiyor." ifadelerini
kullandı. Vladimir Evseev, Türkiye'nin
savunma alanında ileriye dönük
adımlar attığını belirterek, "Türkiye,
zırhlı araç ve füze sistemi üretmeye
çalışıyor. Rusya ve Türkiye, askeri
savunma noktasında ortak üretimi
geliştirebilir."
şeklinde
konuştu.
Moskova
Ekonomi
Yüksekokulu
Öğretim Görevlisi Grigoriy Lukyanov

ise Suriye'deki durumu değerlendirerek,
"Suriye sorununun çözümü, İdlib ve Kürt
sorununun
çözümüne
ve
anayasa
komitesinin kurulmasına bağlıdır. Bütün
bunlar
birbirine
bağlıdır."
değerlendirmesinde bulundu. Lukyanov,
Suriye sorunun, Astana formatında alınan
kararların
yerine
getirilmesiyle
çözüleceğini
vurguladı.
Rusya
ve
Türkiye'nin, Suriye konusunda birlikte
çalışmaya hazır olduklarına işaret eden
Grigoriy Lukyanov, "ABD'nin Suriye
politikası, Rusya ile Türkiye'yi birbirine
yakınlaştırıyor." dedi.Karadeniz ve Hazar
Denizi Bölgesi Siyasal ve Sosyal
Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Viktor
Nadeyin-Rayevskiy de iki ülke arasında
geniş bir iş birliği alanı bulunduğunu
söyledi. Türkiye ile Rusya arasındaki
doğal
gaz
ticaretini
değerlendiren
Nadeyin-Rayevskiy, " Gazı maliyet
fiyatının altında satamayız. Bu konuda iki
ülke de çıkarlarını dengelemek zorunda."
ifadelerini kullandı.Rusya'nın Türkiye'den
yaptığı domates ithalatında hacmin eski
göstergelere henüz ulaşmadığına işaret
eden Viktor Nadeyin-Rayevskiy, "Domates
konusunda kota vermiş olsak da bunların
hacmi öncekilere göre daha düşük. Bu da
önceden
ilişkilerimizde
soğukluk
yaşanmasından
kaynaklanıyor."
diye
konuştu. Çağdaş Türkiye Araştırmaları
Merkezi Başkanı Amur Gaciyev de iki ülke
arasındaki ilişkilerde iyi yönde değişimler
olduğuna dikkati çekti. Gaciyev, 8'inci Üst
Düzey
İşbirliği
Konseyi
(ÜDİK)
toplantısının koordinasyonlu ve verimli
şekilde geçtiğini belirterek, "Taraflar bu
toplantıya
çok
hazırlıklı
gelmiş.
Görüşmeler neticeye ulaştı." şeklindeki
görüşünü paylaştı.
https://tr.sputniknews.com/rusya/20190
4101038700661-yunanistan-rus-havasavunma-sistemi-aliyorsa-turkiye-nedens400-satin-alamasin/
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AB ve İngiltere, Brexit'i 31 Ekim
2019'a Kadar Erteleme Kararı Aldı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı
Donald Tusk, "AB üyesi 27 ülke
Brexit'in ertelenmesi konusunda anlaştı.
Şimdi İngiltere Başbakanı Theresa May
ile görüşüp İngiliz hükümetinin onayını
alacağım"
açıklamasında
bulundu.
Brüksel'de
süren
Brexit
Zirvesi
sırasında, Twitter hesabından bir mesaj
paylaşan Tusk, 27 AB üyesinin Brexit'i
erteleme
konusunda
anlaştığını
duyurdu. Ardından Avrupa Birliği (AB)
ve İngiltere'nin Brexit'i 31 Ekim 2019'a
kadar erteleme kararı aldığı bildirildi.
İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan
referandumla AB'den ayrılma kararı
almıştı. Ülke, Lizbon Anlaşması'nın
üyelerin Birlik'ten ayrılma sürecini
düzenleyen 50. maddesini 29 Mart
2017'de işleterek 2 yıl sürecek müzakere
sürecini başlatmıştı. İngiltere'nin AB ile
vardığı
Brexit
anlaşması,
İngiliz
Parlamentosunda üç kez reddedilmişti.
https://tr.sputniknews.com/avrupa/20
1904111038719557-ab-ingiltere-brexiterteleme-karari-31ekim/

Brexit Zirvesi Sonuç Bildirgesi
Yayımlandı

Brexit
Zirvesi
sonuç
bildirgesinde,
İngiltere Başbakanı Theresa May'in Brexit
tarihini erteleme talebine Avrupa Birliği
(AB) Konseyi'nin ayrılık anlaşmasının
onaylanması için olumlu yanıt verdiği
belirtilerek, "31 Ekim 2019'a kadar geçerli
olacak erteleme, sadece gerekli olduğu
kadar uzatılmalıdır. Eğer ayrılık anlaşması
taraflarca bu tarihten önce onaylanırsa,
Brexit bir sonraki ayın ilk gününde
gerçekleşir." ifadelerine yer verildi.
Ertelemenin AB kurumlarının düzenli
işleyişine zarar vermemesi gerektiğine
dikkati çekilen bildirgede, "İngiltere, 23-26
Mayıs tarihlerinde hala AB üyesi olmaya
devam ederse ve 22 Mayıs'a kadar ayrılık
anlaşmasını onaylamazsa, AB hukuku
uyarınca Avrupa Parlamentosu (AP)
seçimlerine katılmak zorunda kalır. Eğer
İngiltere
bu
zorunluluğu
yerine
getirmezse, Brexit 1 Haziran 2019
tarihinde gerçekleşir." uyarısı yapıldı.
Bildirgede, ayrılık anlaşmasının tekrar
müzakereye açık olmadığı vurgulanırken,
erteleme sürecinde taraflar arasında
gelecekteki ilişkiyi belirleyecek siyasi
deklarasyonun
da
müzakere
edilemeyeceği
belirtildi.
Erteleme
süresince İngiltere'nin AB üyesi olmaya
devam edeceğinin altı çizilen bildirgede,
İngiltere'nin ne zaman isterse Brexit'i iptal
etme hakkının bulunduğu anımsatıldı.
Bildirgede, İngiltere'nin AB'nin görevlerini
yerine getirmeye katkı sağlaması gerektiği
kaydedilirken, "İngiltere karar alma
mekanizmalarına
katılırken,
birliğin
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hedeflerini
yerine
getirmesini
engelleyecek herhangi bir adımdan
kaçınmalıdır." çağrısına yer verildi.
AB üyesi 27 ülkenin ve AB
Komisyonu'nun
gerekli
olduğu
müddetçe İngiltere'nin katılımı olmadan
toplantılar düzenleyebileceği belirtilen
bildirgede, konunun haziran ayında
düzenlenecek AB Liderler Zirvesinde
tekrar ele alınacağı bildirildi.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/brex
it-zirvesi-sonuc-bildirgesiyayimlandi/1448601

örgütü' ilan etmesi üzerine yarın seçim sınavı
verecek
İsrail
Başbakanı
Benyamin
Netanyahu'nun 'sevgili dostuna teşekkür
etmesine', İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif
seyirci kalmadı. Twitter hesabından yorum
yapan
Zarif,
Trump
yönetiminin
'Netanyahu'ya yine seçim öncesi yoldan
sapmış bir hediye verdiğini' belirtip
"ABD'nin bölgede atıldığı tehlikeli bir yanlış
macera daha" dedi.
ABD'nin İran Devrim Muhafızları'nı 'yabancı
terör örgütü' sınıfına sokmasına tepki
gösteren İran Cumhurbaşkanı Ruhani,
Tahran'a baskının sürmesi halinde IR8 adı
verilen
ve
yeni
model
uranyum
zenginleştirmede
kullanılan
santrifüjler
geliştireceklerini duyurdu.

ABD, İran Devrim Muhafızlarını
'Terör Örgütü' Olarak Tanımladı
ABD yönetimi bu kararla Irak ve Suriye'de
IŞİD
ve
diğer
cihatçı
örgütlerin
yenilmesinde kritik rol oynayan İran
Devrim Muhafızlarını, IŞİD ve Kaide ile
aynı kefeye koydu.
ABD Başkanı Donald
Devrim Muhafızlarını
örgütü'
olarak
duyurmasının ardından,
misilleme geldi.

Trump'ın İran
'yabancı terör
tanımladıklarını
Tahran'dan ilk

https://tr.sputniknews.com/karikatur/20
1904091038693758-abd-iran-devrimmuhafizlarini-teror-orgutu-olaraktanimladi-tepki/

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi,
Amerikan
ordusunun
Ortadoğu'daki
faaliyetlerini
yöneten ABD
Merkez
Kuvvetleri Komutanlığını (US CENTCOM)
ve bağlantılı güçleri 'terör örgütü' ilan etti.
ABD Başkanı Donald
Devrim Muhafızlarını

Trump'ın İran
'yabancı terör
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https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/13984
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kazanımlarına sahip çıkmadaki rolünde
tereddüt etmeyeceği belirtildi.

Sudan’da Neler Oluyor?

Sudan, 19 Aralık 2018'den bu yana
hayat pahalılığının protesto edildiği,
Ömer el-Beşir'in görevi bırakmasının
istendiği gösterilere sahne oluyor.
Sudan resmi ajansı SUNA'da yer alan
habere göre, Enformasyon Bakanı ve
Hükümet Sözcüsü Hasan İsmail, "Siyasi
Olayları Takip Komisyonu" toplantısı
sonrası
protesto
gösterilerinin
bilançosuna
dair
açıklamalarda
bulundu. İsmail, olaylarda 6'sı güvenlik
güçlerinden
11
kişinin
yaşamını
yitirdiğini belirtti. Muhalif Sudan
Merkezi Doktorlar Komitesi'nin sosyal
medya
hesabından
dün
yapılan
açıklamada ise Hartum'daki ordu
karargahı
çevresinde
düzenlenen
gösterilerde cumartesi gününden bu
yana 5'i asker 21 kişinin hayatını
kaybettiği,
güvenlik
güçlerinin
gösterilere müdahalesi sonucu 153
kişinin yaralandığı ifade edilmişti.
Hartum'da
ulusal
ordu
merkez
yerleşkesi
çevresinde
toplanan
göstericiler, cumartesi gününden bu
yana Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in
istifası talebiyle gösteri düzenliyor.
Sudan
Güvenlik
ve
İstihbarat
Teşkilatının, Sudan resmi haber ajansı
SUNA'da yer alan açıklamasında,
"olumsuz eğilimlerdeki gelişmeler"
nedeniyle ülkedeki hareketlere uyarıda
bulunularak,
teşkilatın
ülke
ve

Açıklamada,
teşkilatın,
başkalarının
haklarına ve kurallara bağlı olduğu sürece
barışçıl gösteri hakkına saygı duyacağı
vurgulandı.
İstihbarat
teşkilatının
gösterileri başından bu yana takip ettiği
belirtilen
açıklamada,
şu
aşamada,
olayların boyutunun yağma, hırsızlık, yol
kapatma, özel ve kamu mallarına zarar
verme, akıl ve vicdan yoksunluğu gibi
olumsuz uygulamalara ulaştığı ifade
edildi. Açıklamada, ülkeyi kapsamlı bir
güvenlik ihlaline sürükleme girişimlerine
karşı vatandaşlara dikkatli olunması
çağrısı yapıldı. Ülkeyi 30 yıldır yöneten
Ömer el Beşir'e karşı protestoların
yoğunlaştığı Sudan'da ordu, devlet
televizyonu ve radyosunu kuşattı; askerler
içeriye girdi. Sokaklarda asker ve ordu
bünyesindeki Hızlı Destek Kuvvetleri
mensuplarının konuşlandığı görüldü.
Devlet televizyonu ve radyosunda sabahın
erken saatlerinden itibaren ulusal marşlar
ve şarkılar yayınlanırken, alt yazıda
ordunun kısa süre içerisinde önemli bir
açıklama yapacağı ifadesi yer alıyor.
Ordunun halkın tepkisini ölçmek amacıyla
açıklamayı geciktirdiği de söylenenler
arasında.
https://www.aa.com.tr//tr/dunya/suda
n-guvenlik-teskilati-ulke-vekazanimlarina-sahip-cikmakta-tereddutetmeyecegiz/1448664?preview=1&r=d29e
21e6-7fc0-4c3c-9f90-12361a22b549
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Türkiye'den İtalya Parlamentosuna
Kınama
Türkiye, İtalya Parlamentosunun 1915
olaylarıyla
ilgili
"sözde
Ermeni
soykırımı"
iddialarını
içeren
bir
önergeyi kabul etmesini kınadı. Dışişleri
Bakanlığından yapılan açıklamada,
"İtalya Temsilciler Meclisinin 10 Nisan
2019 tarihli önergesi Ermeni iddialarının
iç siyasi çıkar hesapları için bir araç
olarak
kullanılmasının
yeni
bir
örneğidir.
Bu
önergeyi
şiddetle
kınıyoruz." ifadesine yer verildi.
"Önergenin, Türkiye-İtalya ilişkilerini
sabote etmeyi görev edinmiş Matteo
Salvini’nin lideri olduğu Lega Partisi
tarafından
hazırlanması
şaşırtıcı
olmamıştır." ifadesi kullanılan açıklama,
şöyle devam etti:

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/turkiy
eden-italya-parlamentosunakinama/1448551

"Şaşırtıcı ve üzücü olan, anılan meclisin,
Lega Partisi’nin Avrupa Parlamentosu
seçimlerindeki
konumunu
güçlendirmek maksadıyla sahnelediği
oyuna alet olmasıdır. Esasen bilinen
Ermeni iddialarının sürekli olarak ya
seçimler öncesinde ya da Türkiye
karşıtlığı
bağlamında
gündeme
getirilmesi, bu iddiaların siyasi niteliğini
ve tarihi gerçeklerle bağdaşmadığını
açıkça ortaya koymaktadır. Bu çabalar,
hiçbir tarafa yarar sağlamadığı gibi
geleceğe dönük iyi niyetli girişimlerin
de önünü tıkamaktadır. “Bu kararın,
Türkiye ile tarihi bağları ve çok yoğun
ticari iş birliği bulunan stratejik ortak
İtalya ile ilişkilere çeşitli yansımaları
olacağına vurgu yapılan açıklamada,
"Tarihi siyasallaştıran tüm girişimler
gibi bu önergenin de Türkiye açısından
hiçbir hükmü yoktur." vurgusu yapıldı.
İtalya'daki koalisyon hükümetinden
"sözde Ermeni soykırımını resmi olarak
tanıması ve bunu uluslararası alanda
savunmasını" talep eden önerge, bu ülke
parlamentosunda 43 çekimsere karşı 382
oyla kabul edilmişti.
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https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/13928
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HAFTANIN ÖNE ÇIKAN HABERLERİ - EKONOMİ

Ekonomide Son Gelişmeler
Küresel ekonomide son zamanların en
hararetli tartışmaları dış ticaret konusunda
geçmektedir. Trump’un ABD Başkanı
seçilmesini müteakip gündemi meşgul
eden ve harareti giderek artan bu
tartışmaların önümüzdeki yıllara da
damga vurması beklenmektedir.
Trump’un 5 Şubat’ta Yeni Kuzey Amerika
Serbest Ticaret Anlaşmasını (Yeni NAFTA)
imzalarken kullandığı “daha çok arabaya
şu dört güzel harf gururla vurulacak:
ABD’de üretilmiştir (Made in the USA)”
sözleri kesinlikle bir tesadüf değildir. Bu
sözler, Trump’u Başkanlık makamına
taşıyan felsefenin bir zaferi olarak
düşünülmelidir. Benzer anlaşmaları başta
Çin ve AB olmak üzere muhtelif ticari
partnerleriyle yapmayı planlayan ABD,
buna yönelik ticari pazarlıklara olanca
hızıyla devam etmektedir. Peki kapitalist
sistemin yegâne temsilcisi olan ABD’nin
bu felsefe ile hiçbir şekilde bağdaşmayan
ticaret savaşlarını başlatmasının ve
ülkemizin de dahil olduğu bazı ülkelere
uyguladığı çeşitli gümrük vergilerinin
sebebi ne olabilir?
Yukarıdaki soruların yanıtlarını aramadan
önce, dış ticaretin ülkeler için önemini
açıklamak gerekir. Dış ticaret, basitçe, bir
ülkenin yaptığı ithalat ile ihracat
işlemlerini içerir. İhracatı ithalatından fazla
olan ülkeler dış ticaret fazlası verirken
ithalatı ihracatından fazla olan ülkeler dış
ticaret açığı verir. Cari açığı oluşturan en
büyük kalemin dış ticaret açığı olduğunun
altı çizilmelidir. Cari açık, ekseriyetle dış
borç ile finanse edildiği için ülkelerin borç
yükünü artırır ve borçlu ülkeler -tıpkı
Yunanistan
gibigeri
ödemede
yaşanabilecek olası sorunlara gebe kalır.
Dış ticaretin bir önemli etkisi de Gayrı Safi
Yurtiçi Hasıla (GSYİH) üzerindedir: ithalat
GSYİH’i negatif etkilerken ihracat GSYİH’i
pozitif etkilemektedir.

Dolayısıyla dış ticaret açığı, GSYİH’i
daraltıcı, yani ekonomik büyümeyi
frenleyici
bir
unsur
olarak
da
değerlendirilmelidir.
Dış ticaretin cari denge ve GSYİH
üzerindeki etkilerinden ötürü pek çok
ülke, ihracatı destekleyici mekanizmalar
geliştirerek bunlara yönelik politikalar ve
kurumları hayata geçirmiştir. Küresel
dünyaya entegrasyonun
en önemli
göstergesinin serbest ticaret olduğu göz
önünde tutulduğunda, küresel ekonomide
söz sahibi olmak isteyen ülkelerin hem
oyunun bir parçası olarak serbest ticaretten
yana olmak hem de serbest ticaretten
kaynaklı ithalatın sebep olabileceği olası
yıkıcı ekonomik etkilerle mücadele etmek
ikileminde bulunmaları kaçınılmazdır.
Trump’un yukarıda değinilen açıklamaları
ve politikaları, bu ikilemler dahilinde
düşünülmelidir.
ABD’ye ilişkin ekonomik Analiz Bürosu
(BEA) tarafından sağlanan verilere göre
2017 yılı dış ticaret açığı 1992 yılı dış ticaret
açığının yaklaşık olarak 14 katına tekabül
etmekte iken 2017 yılı GSYİH değeri 1992
yılı GSYİH değerinin yaklaşık olarak 3 katı
olarak kaydedilmektedir. Diğer bir deyişle,
ABD’deki dış ticaret açığında analiz
konusu dönemler boyunca çarpıcı bir artış
görülmektedir. Bu artışın sürdürülebilirliği
noktasındaki tartışmalar, dış ticaret
savaşlarını alevlendirmiş ve küresel
ekonomi
gündeminin
odağına
oturtmuştur.
Trump’un
ticaret
politikalarının ‘popülist söylemler’ olarak
ele alınması, son derece yüzeysel ve doğru
olmayan bir yaklaşımdır. Trump’un ticaret
politikaları dahilinde uygulanan ve
kapitalizmle pek bağdaşmayan korumacı
uygulamaları, BEA tarafından sağlanan
veriler
perspektifinden
değerlendirildiğinde anlaşılır bir hale
gelmektedir.
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Bu bağlamda, mevcut dış ticaret
durumunu lehine çevirmek isteyen
ABD’nin önümüzdeki süreçte başta Çin ve
AB
olmak
üzere
muhtelif
ticari
partnerleriyle yeni dış ticaret anlaşmaları
imzalaması muhtemeldir.
Dr. Öğretim Üyesi Melik Ertuğrul- Ekonomi
Bölüm Başkanı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat
Albayrak, Yeni Ekonomi Programı
Yapısal Dönüşüm Adımları 2019"u
duyurdu
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,
"İlk adımımız kamu bankalarımızın
sermayelerini güçlendirmek için olacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı ihraç edeceği
28 milyar TL'lik İkrazen Özel Tertip Devlet
İç Borçlanma Senetlerini kamu bankalarına
verecektir." dedi.
"Yeni
Ekonomi
Programı
Yapısal
Dönüşüm Adımları 2019"u düzenlenen
basın toplantısıyla açıklayan Albayrak,
ekonomi politikaları açısından önemli bir
gündem için bir araya gelindiğini belirtti.
Albayrak, bugün açıkladığı paketin
Türkiye’ye, millete, iş dünyasına ve
vatandaşlara hayırlı olmasını dileyerek,
sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu paketin hazırlanmasında, ağustos
ayından
bugüne
odalarımızın,
iş
dünyamızın, TÜSİAD, MÜSİAD başta
olmak
üzere
geniş
yelpazede
STK’larımızın
katkılarını,
raporlarını
alarak bu çerçeveyi hazırlamaya çalıştık.
Tüm bu görüşler ışığında paketimize son
halini verdik. Göreve geldiğimiz ilk
günden
beri,
ortaya
koyacağımız
ekonomik
vizyonu,
izleyeceğimiz
politikaları şeffaf bir şekilde kamuoyu ile
paylaşacağımızı söyledik. Politikalarımızı
ve stratejilerimizi tüm paydaşlarımızın
katkıları ile ortaya koyacağımızı ilan ettik.
İşte bu şekilde de önce ağustos ayında
Yeni Ekonomi Yaklaşımımızı paylaştık. O

gün, küresel gelişmeler ne olursa olsun,
ekonomimizi
tüm
sınamalardan
etkilenmeden çıkacak, güçlü temeller
üzerine inşa edeceğimizi söylemiştik.”
Tüm
ekonomi
politikalarındaki
prensiplerin,
yapısal
reformların
önceliklendirilmesi, serbest piyasa ilkeleri
ile uyumluluk, ihracat ve istihdamın
odaklı olmak, sürdürülebilir büyüme, sıkı
maliye politikası, daha adaletli vergi
sistemi, para ve mali politikalar arasında
koordinasyon
olduğunu
anımsatan
Albayrak, ekonomik dengelenme, istikrarlı
büyüme, daha adaletli paylaşım ve nitelikli
insan gücü ve güçlü toplum başlıklarında
ekonomide dönüşüm hedeflerini belirtip,
uygulamaya başladıklarını hatırlattı.
Berat
Albayrak,
bu
yaklaşım
doğrultusunda eylül ayında orta vadeli
programı, “Yeni Ekonomi Programı” adı
ile kamuoyu ile paylaştıklarını belirterek,
“Dengelenme,
Disiplin,
Değişim
başlıklarında,
Yeni
Ekonomi
Yaklaşımımızın tüm hedef, ilke ve
prensiplerini 3 yıllık bir program haline
getirdik.
Program
süresi
boyunca
hedeflediğimiz
makroekonomik
göstergeleri ve bunlara nasıl ulaşacağımızı
ortaya koyduk. Gerek Yeni Ekonomi
yaklaşımımızda, gerek Yeni Ekonomi
Programında
ortaya
koyduğumuz
dönüşüm ve hedeflere ulaşmak için hayata
geçireceğimiz politika ve stratejilerin
yanında bir Reform Programını da hayata
geçireceğimizi
ilan
etmiştik.”
diye
konuştu.
Bakan Albayrak, ekonomide atılması
gereken yapısal adımlar ya da reformların
nasıl olması gerektiği sorusunu sorarak,
“Öyle ki, bugün birçok ekonomistin,
akademisyenin, birçok uzmanın farklı
farklı önermeler ortaya koyduğuna şahit
oluyoruz. Binlerce maddelik eylem
planlarından başlayarak geniş yelpazede
öneri ve tavsiyelere şahit oluyoruz. Kısa ve
orta vadeli temel reformlar mı? Yoksa
adım adım istediğiniz hedefe ulaşmak için
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atmamız gereken adımlar mı? Biz bu paket
ile bugün ekonomimizin karşılaştığı en
temel
sorunlara
yeterli
çözüm
sağlayacağını düşündüğümüz düzenleme
ve adımların ilk aşamasını ele aldık.”
şeklinde konuştu.
Yeni Ekonomi Programı’nda ortaya
koydukları hedeflere ulaşmak için sadece
2019 yılında hayata geçirmeyi taahhüt
ettikleri,
düzenleme
ve
adımları
paylaşacağını vurgulayan Albayrak, “2020
yılında, yani Yeni Ekonomik Programın
ikinci yılında yine o yılı ilgilendiren,
önümüzdeki
yıl
gerçekleştirmeyi
planladığımız
reformlarımızı
seneye
buluşup o adımları atacağımız programın
tanıtımını yapacağız.” dedi.
Bu adımları hayata geçirecek iradeye ve
uzun bir zamana sahip olunduğuna
dikkati çeken Bakan Albayrak, şunları
kaydetti:
“Ayrıca, 2018 yılında ortaya koyduğumuz
bütçe disiplinimiz, türbülans döneminde
tüm şartlara rağmen sağladığımız başarılı
dengelenme
süreci
ve
AK
Parti
iktidarlarının 17 yıllık başarılı ekonomi
performansı
bu
adımları
hayata
geçireceğimizin teminatı durumundadır.
Türkiye bir kez daha bir seçim dönemini
geride bıraktı. Adeta bir demokrasi şöleni
olarak bu süreçten çok başarılı çıktı.
Seçimlere katılım oranı, Türkiye’nin, Türk
toplumunun ne kadar demokrasiyi
özümsemiş bir millet olduğunu bir kez
daha ortaya koydu. Sandıktan çıkan
sonucun mesajını her parti, her siyasi
hareket kendisine göre değerlendirecek ve
ona göre yol haritasını çizecektir. Süreçler
hukuk temelinde devam etmektedir.”
Bakan Albayrak, Türkiye’nin gündeminin
ekonomide reform olduğuna işaret ederek,
Büyük ve güçlü Türkiye idealine
kavuşmak için ekonomide gerekli yapısal
dönüşümleri hayata geçirmektir. Bugün
başlatacağımız süreç, yalnızca bir paketin
hayata geçirilmesinden ibaret olmayacak.

Bugün
sadece,
2019
yılında
tamamlayacağımız bir dizi reformu sizlerle
paylaşacağız. Ama bu değişim ve reform
süreci önümüzdeki 4,5 yıl boyunca,
yılmadan kararlılıkla devam edecektir.”
diye konuştu.
Paketin bütününü bir reform paketi olarak
adlandırdıklarını, içerisinde tek başına ele
alındığında bile başlı başına önemli birer
reform olacak adımlar olduğu gibi, onları
destekleyen,
hedefleri
yakalamayı
sağlayacak maddelerin de olduğunu
aktaran Albayrak, bu zamana kadar bu
maddelerin teknik detayları ve içeriği ile
ilgili de önemli çalışmaların bakanlıkların
koordinasyonunda yapıldığını ve artık
hayata geçirilmeye hazır hale getirildiğini,
bu nedenle 2019 yılsonuna kadar diyerek
tüm Türkiye’ye dünyaya ve ekonomideki
paydaşlara net bir tarih verdiklerini
vurguladı.
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/so
n-dakika-bakan-albayrak-ekonomininyeni-yol-haritasini-acikladi-41177873

Finansal Yatırım Araçlarının Reel
Getiri Oranları, Mart 2019
Aylık en yüksek reel getiri Amerika
Doları'nda oldu
En yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici
fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde
%1,98, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile
indirgendiğinde ise %2,53 oranlarıyla
Amerikan Doları'nda gerçekleşti.
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım
araçlarından Euro %1,60 ve külçe altın
%0,83
oranında
yatırımcısına
kazandırırken; mevduat faizi (brüt) %0,18,
Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %3,48
ve BIST 100 endeksi %3,50 oranında
yatırımcısına
kaybettirdi.
TÜFE
ile
indirgendiğinde Euro %2,16, külçe altın
%1,38 ve mevduat faizi (brüt) %0,37
oranında yatırımcısına kazandırırken;
DİBS %2,95 ve BIST 100 endeksi %2,98
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oranında yatırımcısına kaybettirdi.
BIST
100
endeksi
üç
aylık
değerlendirmede;
Yİ-ÜFE
ile
indirgendiğinde
%7,59,
TÜFE
ile
indirgendiğinde ise %7,45 oranında
yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan
yatırım aracı olurken; Euro, Yİ-ÜFE ile
indirgendiğinde
%0,10,
TÜFE
ile
indirgendiğinde ise %0,22 oranında
yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım
aracı oldu.
Altı aylık değerlendirmeye göre DİBS; YİÜFE ile indirgendiğinde %24,31, TÜFE ile
indirgendiğinde ise %18,48 oranında
yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan
yatırım aracı oldu. Aynı dönemde Euro,
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %15,00, TÜFE
ile indirgendiğinde ise %18,98 oranında
yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım
aracı oldu.
Yıllık değerlendirmede en yüksek reel
getiri Amerikan Doları'nda gerçekleşti
Finansal yatırım araçları yıllık olarak
değerlendirildiğinde Amerikan Doları; YİÜFE ile indirgendiğinde %8,27, TÜFE ile
indirgendiğinde ise %17,25 oranında
yatırımcısına en yüksek reel getiriyi
sağlayan yatırım aracı oldu. Diğer taraftan,
BIST
100
endeksi
Yİ-ÜFE
ile
indirgendiğinde
%33,28,
TÜFE
ile
indirgendiğinde ise %27,74 oranlarıyla
yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım
aracı oldu.
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenl
eri.do?id=30864

Tüketici Fiyat Endeksi, Mart 2019
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %1,03
arttı.

Aylık en yüksek artış %3,48 ile sağlık
grubunda oldu.
Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı
Mart ayında endekste yer alan gruplardan,
gıda ve alkolsüz içeceklerde %2,44,
eğitimde %1,45, ulaştırmada %0,75 ve
lokanta ve otellerde %0,67 artış gerçekleşti.
Aylık düşüş gösteren tek grup %0,29 ile
haberleşme oldu
Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı
Mart ayında endekste yer alan gruplardan
sadece haberleşme grubunda %0,29
oranında düşüş gerçekleşti.
Yıllık en fazla artış %29,77 ile gıda ve
alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti
TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre
çeşitli mal ve hizmetler %27,94, ev eşyası
%26,98, eğlence ve kültür %20,08 ve sağlık
%19,72 ile artışın yüksek olduğu diğer ana
harcama gruplarıdır.
Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) aylık
%0,28 arttı
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü
içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019
yılı Mart ayında bir önceki aya göre %0,28,
bir önceki yılın Aralık ayına göre %0,31,
bir önceki yılın aynı ayına göre %17,72 ve
on iki aylık ortalamalara göre %18,15 artış
gerçekleşti.
Mart 2019'da endekste kapsanan 418
maddeden;
33
maddenin
ortalama
fiyatlarında değişim olmazken, 270
maddenin ortalama fiyatlarında artış, 115
maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş
gerçekleşti.
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenl
eri.do?id=30851

TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Mart ayında
bir önceki aya göre %1,03, bir önceki yılın
Aralık ayına göre %2,27, bir önceki yılın
aynı ayına göre %19,71 ve on iki aylık
ortalamalara göre %18,70 artış gerçekleşti.
12

Haftalık EPAM Bülteni – 12 Nisan 2019
20720192018

https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/13983
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https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/13991
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