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Prof. Dr. Göksel Aşan 

Neredeyse bir yılın bir haftaya sığdığı, veri 

ve açıklama bombardımanı ile ışık hızında 

geçen bir haftayı geride bıraktık. Önce en 

çok beklediğimiz büyüme verisi geldi. 

Ardından kurda pek de beklenmeyen bir 

gevşeme gördük. Sonrasında 

Cumhurbaşkanımızın her bir cümlesi başlı 

başına gündem olabilecek açıklamaları 

geldi. Bunları yeni teşvikler ve KOBİ’lere 

sağlanan destek kredisi açıklaması izledi. 

Aynı gün Mart ayı öncü dış ticaret 

istatistikleri açıklandı. Salı günü yine 

merakla beklediğimiz Mart ayı enflasyon 

rakamları geldi. Son olarak Türkiye’nin 

belki en büyük ve stratejik yatırımlarından 

birinin, Akkuyu Nükleer Santrali’nin 

temeli atıldı. Arada atladığımız nispeten 

daha önemsiz gelişmeler de oldu elbette. 

Yurt dışı da hareketli idi. Bizi en çok 

ilgilendiren açıklama yine Trump’tan 

geldi. Trump Suriye’den çekilmeye kararlı 

olduğunu açıkladı. Dünya ise bir anlamda 

nefesini tutup Çin’den ABD’ye yapılacak 

misillemeyi beklemeye başladı. Biz bu 

satırları yazarken henüz bir açıklama 

yapılmadı. Ancak bir savaş açılacağını 

düşünmediğimizi bir kez daha belirtelim.  

2017 büyüme rakamı ile ilgili tahminimizi 

bir önceki bültende yazmıştık. Tahmin 

ettiğimiz aralık içerisinde %7,4’lük bir 

büyüme ile yılı tamamladığımız açıklandı. 

Elbette ilerleyen aylarda küçük revizyonlar 

olacaktır. Ancak 7’nin üzerinde kalacağı 

kesin. Bu elbette Türkiye için bir rekor 

büyüme değil. Ancak yılın başındaki genel 

havaya ve beklentilere kıyasla inanılmaz 

bir başarı olduğunu tespit etmek 

durumundayız. Burada sadece malum 

uluslararası kuruluşları yargılamak 

haksızlık olur. Zira içeride de iktisatçıların, 

kurumların, ekonomiyi yönetenlerin de 

dahil olduğu büyük bir çoğunluk da bu 

büyümeyi beklemiyordu. Bu sonuç Türk 

sanayisinin, işçisinin, ihracatçısının, 

girişimcisinin büyük başarısıdır. Elbette 

Hükümet’in aldığı kararların da önemli 

katkısı oldu. Özellikle KGF üzerinden 

Hazine kefaleti ile dağıtılan 200 Milyar TL 

civarındaki kredi tıkanan sistemi açmak 

konusunda büyük katkı yaptı. Arkasından 

açıklanan teşvik paketleri ve destekler 

(sınırlı bir genişletici maliye politikası olsa 

da) bu sürece olumlu katkı sağlamış oldu. 

Burada şunu hemen belirtelim. Özellikle 

2008 krizinin ardından birçok gelişmiş ülke 

de dahil olmak üzere hükümetler bizde 

uygulananın çok ötesinde tedbirler aldılar. 

Hem parasal hem de mali genişlemeyi 

birkaç yıl üst üste çok yüksek oranlarda 

kullandılar ancak Türkiye Ekonomisinin 

gösterdiği bu performansın yanına bile 

yaklaşamadılar. Çok daha büyük ölçekli 

genişletici politikalar uygulamalarına 

rağmen uzun süre ekonomilerini 

canlandıramadılar. Açıkçası biz 2017 

yılının Türkiye’nin potansiyelini 

mukayeseli olarak göstermesi açısından 

tarihi bir yıl olduğunu düşünüyoruz. 

Üzerinde oldukça detaylı çalışmayı 

gerektiren bir dönemi yaşamış olduk. 
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Büyüme rakamının açıklanmasının 

ardından kurda görülen gevşemeyi pek 

anlayamadığımızı ve bu yüzden yazacak 

fazla bir şeyimizin de olmadığını 

belirtelim. Sadece belki şunu hatırlatmak 

yararlı olabilir; bizim son derece sınırlı data 

seti ve sınırlı kaynak ile (ki zaten bu kadar 

bile yeterli) 7,3-7,7 aralığında geleceğini 

söylediğimiz rakamı, kredi derecelendirme 

kuruluşları ve “diğerleri” daha iki hafta 

önce, her şey ortada iken 6,5 olarak revize 

ettiler. Açıkçası az biraz ekonomi bilgisi 

olan ve çok temel parametrelere dair bir 

data setine sahip olan biri bile büyümenin 

%7’nin üzerinde olduğunu 

hesaplayabilirdi. Buna rağmen bu “büyük” 

kuruluşların burada bile yanılmalarını çok 

manidar ve kendileri açısından da üzücü 

buluyoruz. Kim bilir belki de yabancı 

yatırımcılar bu kuruluşların tahminine 

göre pozisyon almışlardı. Ardında gerçek 

data çok daha yüksek gelince biz de kurda 

gevşeme görmüş olduk. Ne kadar 

inandırıcı olduğunu okurlarımıza 

bırakıyoruz. 

Enflasyon aylık bazda beklentilere oldukça 

yakın gerçekleşti. Mart ayında %0,99’luk 

TÜFE ile birlikte yıllık enflasyon %10,23 

oldu. Önemli bir diğer gösterge olan 

çekirdek enflasyon ise 0,5 puanlık düşüş ile 

11,44 olarak açıklandı. Mart ayında da yine 

gıda fiyatları diğer gruplara nazaran hızlı 

bir artış göstermiş oldu. Yıllıkta hala 

TÜFE’ye paralel artmış olsa da gıda 

fiyatlarındaki ilk 3 aydaki %6,6’lık artış, 

%2,77 olarak gerçekleşen TÜFE’nin iki 

katından daha fazladır. Maalesef gıda 

fiyatları artışı bir yapısal sorun haline 

gelmiş durumdadır. Enflasyonla 

mücadelede belki de en başarısız olunan 

alan burasıdır. Birçok tedbir alınmaya 

çalışılmış olmasına rağmen yeterli bir 

sonuç alınamamıştır. Çok basit bir 

hesaplama ile son üç aydaki gıda 

fiyatlarındaki artışın TÜFE’ye paralel %2,5 

civarında olması durumunda yıllık 

enflasyonun %9,5’e yaklaşmış olacağını 

söyleyebiliriz. Bizim tahminimiz 

enflasyonun bu ay tek haneye göreceği 

yönündeydi. Ancak özellikle geçen ay 

beklentimizin üstünde gelen rakamlar 

buna engel oldu. Aslında Şubat’ta gıda 

fiyatlarındaki artışın biraz daha altında bir 

artış beklediğimiz için Mart ayında tek 

hane konusunda yine de ümitli idik ancak 

maalesef gerçekleşmedi. Açıkçası hem 

enflasyona olan etkisi açısından hem de 

geniş halk kitlelerini doğrudan etkilemesi 

sebebi ile gıda fiyatları artışının bir an evvel 

makul seviyelere çekilmesi elzemdir. Şayet 

bir alt grup üst üste üç ay boyunca 

ortalamanın çok üstünde artış gösteriyor 

ise burada oldukça acil bir sorun var (ya da 

var olan sorun gittikçe acilleşiyor) 

demektir. Ekonomi yönetiminin bu konu 

üzerinde daha fazla yoğunlaşacağını ümit 

ediyoruz. Son olarak bu gelen sonucun 

TCMB’nin faizlerde herhangi bir artışa 

gitmesini gerektirmediğini 

düşündüğümüzü belirtelim. Merkez’in de 

bu yönde bir karar alacağını 

değerlendirmekteyiz. 

Mart ayı dış ticaret öncü verileri 

beklentilerimize paralel açıklandı. Daha 

önceki bültenlerimizde Ocak ayındaki 

büyük artışın normal olmadığını ve sonraki 

aylarda bunun daha makul seviyelerde 

gerçekleşeceğini yazmıştık. Mart ayı dış 

ticaret açığı 5,8 Milyar USD olarak 

gerçekleşti. Bunula birlikte ihracat ise tüm 
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zamanların aylık bazda rekorunu kırarak 

15 Milyar USD’yi aştı. Bu açık rakamı 

elbette 2017 Mart ayının üzerindedir. 

Ancak biz cari işlemlerde bir önceki yıla 

göre artışın oransal olarak daha düşük 

olacağını ön görmekteyiz. Açıkçası Mart 

ayının başlarında cari işlemlerdeki hızlı 

artış bahanesi ile kurların hareketlendiği 

açıklamalarına pek destek vermeyecek bir 

tablo göreceğiz.  Tahminimiz bu yıl cari 

açığın milli gelirin %5,5’i civarında olacağı 

yönündedir. İhracatta ise rekor 

göreceğimiz başka aylarında olacağını 

bekliyoruz.  

Artık bir ölçüde ABD-Çin arasında bir 

horoz dövüşüne dönmeye yüz tutan tarife 

restleşmeleri Çin’den gelecek açıklamalar 

ile yeni bir boyut kazanacak. Çin elbette bir 

misilleme yapacak. Ancak bu büyük 

ihtimalle bir yandan da barış eli uzatan bir 

karar olacak. Zira çok açık ki Çin böyle bir 

“kapışma”nın bir savaşa dönüşmesine 

sonuna kadar engel olmaya çalışacaktır. 

Elbette Trump bunun farkındadır ve o da 

bu alanı sonuna kadar kullanmaya 

çalışacaktır. Ancak iki taraf da makul bir 

noktada duracaktır diye düşünüyoruz. 

Tekraren tüm dünyaya yayılan bir ticaret 

savaşı beklemediğimizi yazmış olalım. 

Son olarak, ABD’den veri akışı devam 

ediyor. Bu veriler üzerinden FED’in faiz 

artışına dair değerlendirmeler de bir 

yandan devam ediyor. Hala bu yıl dört faiz 

artışı olacağına dair beklentiler 

dillendiriliyor olsa da, faiz artışının üçte 

kalacağına dair kanaatler iyice ağırlık 

kazandı. Biz başından beri bu düşüncede 

idik. Hala FED tarafından yılın geri 

kalanında iki artış daha yapılacağını 

düşünüyoruz. Bununla birlikte bu sayı teke 

düşerse bizim için sürpriz olmayacağını da 

not düşmüş olalım. 

  

 

 

Büyüme 2017'de Yüzde 7,4 Oldu 

 

I II III IV
Yıllık

Annual

2015 3,6 7,2 5,8 7,5 6,1

2016 4,8 4,9 -0,8 4,2 3,2

2017(r) 5,4 5,4 11,3 7,3 7,4
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Türkiye ekonomisi, gayrisafi yurt içi hasıla 

(GSYH) 2017 yılında, 2016 yılına göre 

yüzde 7.4 büyüdü. Türkiye İstatistik 

Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, 2017 

yılının dördüncü çeyrek ekonomik 

büyümesi de yüzde 7.3 olarak hesaplandı. 

Dolar bazında GSYH, 2016 yılındaki 862 

milyar 744 milyon dolardan, 2017 yılında 

851 milyar 46 milyon dolara geriledi. Dolar 

bazında GSYH 2017 yılında yüzde 1.35 

küçüldü. TÜİK verilerine göre, 2017 yılında 

GSYH cari fiyatlarla 38 bin 660 lira ya da 10 

bin 597 dolar olarak belirlendi. Üretim 

yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2017 

yılında bir önceki yıla göre yüzde 19 

artarak 3 trilyon 104 milyar 907 milyon 

liraya çıktı. 

 

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı: Mart Ayı Öncü Dış Ticaret Verilerini Açıkladı 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının resmi 

olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, 

2018 yılı Mart ayı ihracatı % 8.01 artarak, 15 

milyar 599 milyon dolar düzeyine ulaştı ve 

tüm zamanların rekorunu kırdı.  

 

Martta en çok ihracat yapılan fasıl, 2 milyar 

671 milyon dolarla "motorlu kara taşıtları, 

traktörler, bisikletler, motosikletler ve 

diğer kara taşıtları" oldu. Dış ticaret hacmi, 

% 10,71 artarak 37 milyar 21 milyon dolar, 

dış ticaret açığı ise, % 27,89 artarak 5 milyar 

822 milyon dolar olarak gerçekleşti. 

İthalat ise % 12,77 artarak 21 milyar 421 

milyon dolar olarak gerçekleşti. Martta en 

çok ithalat yapılan fasıl ise 3 milyar 329 

milyon dolarla "mineral yakıtlar, mineral 

yağlar ve bunların damıtılmasından elde 

edilen ürünler" oldu. 2 milyar 613 milyon 

dolarla “Kazanlar, makinalar, mekanik 

cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler”, 1 

milyar 800 milyon dolarla “Demir ve çelik” 

en çok ithalatı yapılan fasıllar arasında yer 

aldı. 
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Şubatta Dış Ticaret Açığı Yüzde 54 Arttı 

İhracat şubatta geçen yılın aynı ayına göre 

yüzde 9 artarak 13 milyar 176 milyon dolar, 

ithalat ise yüzde 19,7 artarak 18 milyar 936 

milyon dolar oldu. Türkiye İstatistik 

Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iş 

birliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret 

verilerine göre; ihracat şubatta, 2017 yılının 

aynı ayına göre yüzde 9 artarak 13 milyar 

176 milyon dolar, ithalat yüzde 19,7 artarak 

18 milyar 936 milyon dolar olarak 

gerçekleşti. 

Şubat ayında dış ticaret açığı yüzde 54,2 

artışla 5 milyar 761 milyon dolara yükseldi. 

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 

Şubatta yüzde 76,4 iken, 2018 Şubat ayında 

yüzde 69,6'ya düştü. 

Mevsim ve takvim etkilerinden 

arındırılmış seriye göre; 2018 Şubat ayında 

bir önceki aya göre ihracat yüzde 2,7 arttı, 

ithalat yüzde 9,8 azaldı. Takvim 

etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 

2018 yılı Şubat ayında önceki yılın aynı 

ayına göre ihracat yüzde 8,9, ithalat yüzde 

19,6 arttı. 

 

Ülkelere Göre İhracat Ve İthalat 

 

Bu ayda en fazla ihracat 1 milyar 509 

milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu 

ülkeyi 1 milyar 43 milyon dolarla İngiltere 

ve 962 milyon dolarla İtalya izledi. En fazla 

ithalat ise 2 milyar 145 milyon dolarla 

Rusya'dan gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 2 

milyar 102 milyon dolarla Almanya ve 2 

milyar 1 milyon dolarla Çin takip etti. 

Gümrük idareleri tarafından mart ayında 

tahsil edilen vergiler 11 milyar 351 milyon 

lira oldu. 

 

Otomotiv sektöründe ivme kaybı... 

2017 yılında imalat sanayi ve ihracatta 

büyümenin motoru konumunda olan 

otomotiv sektöründe aktivite son aylarda 

ivme kaybediyor. Türkiye’de otomobil 
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üretimi Şubat ayında yıllık bazda %3 

oranında gerilerken, ticari segmentte ise 

üretim faaliyetlerinin bir miktar iyileşme 

kaydettiği görüldü. Bu dönemde, otomobil 

ihracatı adet bazında %10’luk düşüş 

kaydederken tutar bazında ise EUR/USD 

paritesindeki yükselişten de destek bularak 

%15 oranında arttı. 

 

Yabancı Ziyaretçi Sayısında Artış... 

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, 

Ocak-Şubat 2018 döneminde ülkemize 

gelen yabancı ziyaretçi sayısı yıllık bazda 

%31 arttı. Bu dönemde Türkiye’ye en fazla 

ziyaretçi gönderen ülke toplamdan aldığı 

%11,7’lik payla İran oldu. Bu ülkeyi 

Gürcistan, Bulgaristan, Almanya ve Rusya 

izledi. Ülke grupları bazında 

incelendiğinde ise, Avrupa ülkelerinden 

gelen ziyaretçi sayısı yıllık bazda %25,6 

arttı. Orta Doğu ülkelerinin de dahil 

olduğu Asya bölgesinden gelen ziyaretçi 

sayısı ise yaklaşık 1,5 katına çıktı. Böylece, 

Avrupa ülkelerinin toplam ziyaretçiler 

içindeki payı %34,4’e gerilerken, Asya 

ülkelerinin payı %32’ye yükseldi. 

 

 

Mart 2018 Tüketici Fiyat Endeksi Açıklandı 

TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Mart ayında 

bir önceki aya göre %0,99, bir önceki yılın 

Aralık ayına göre %2,77, bir önceki yılın 

aynı ayına göre %10,23 ve on iki aylık 

ortalamalara göre %11,14 artış gerçekleşti. 

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı 

Mart ayında endekste yer alan gruplardan, 

sağlıkta %1,90, giyim ve ayakkabıda %1,05, 

eğitimde %0,94 ve lokanta ve otellerde 

%0,83 artış gerçekleşti. 

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre 

ulaştırma %13,41, lokanta ve oteller %11,67, 

eğitim ve çeşitli mal ve hizmetler %10,87 ile 

artışın yüksek olduğu diğer ana harcama 

gruplarıdır. 
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TÜRKİYE'YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN YILLARA 
VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI

2016 2017 2018*
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İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 

2. Düzeyde bulunan 26 bölge içinde, bir 

önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek 

artış %3,56 ile TR61 (Antalya, Isparta, 

Burdur) bölgesinde, bir önceki yılın aynı 

ayına göre en yüksek artış %11,36 ile TR31 

(İzmir) bölgesinde ve on iki aylık 

ortalamalara göre en yüksek artış %12,40 

ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) 

bölgesinde gerçekleşti. 

Mart 2018’de endekste kapsanan 407 

maddeden; 34 maddenin ortalama 

fiyatlarında değişim olmazken, 297 

maddenin ortalama fiyatlarında artış, 76 

maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş 

gerçekleşti. 

 

Mart 2018 Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Açıklandı

 

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran
Temmu

z
Ağusto

s
Eylül Ekim Kasım Aralık

2016 9,58 8,78 7,46 6,57 6,58 7,64 8,79 8,05 7,28 7,16 7,00 8,53

2017 9,22 10,13 11,29 11,87 11,72 10,90 9,79 10,68 11,20 11,90 12,98 11,92

2018 10,35 10,26 10,23
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TÜFE Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim (%) 
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değişim oranı (%)

Bir önceki yılın Aralık ayına
göre değişim oranı (%)

Bir önceki yılın aynı ayına
göre değişim oranı (%)

On iki aylık ortalamalara
göre değişim oranı (%)

Sektörlere göre yurt içi üretici fiyat endeksi ve değişim oranı

Elektrik ve gaz Su İmalat Diğer madencilik ve taşocakçılığı ürünleri
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Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2018 

yılı Mart ayında bir önceki aya göre %1,54, 

bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,29, bir 

önceki yılın aynı ayına göre %14,28 ve on 

iki aylık ortalamalara göre %15,35 artış 

gösterdi.  

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya 

göre değişimleri; madencilik ve taş 

ocakçılığı sektöründe %0,23, imalat sanayi 

sektöründe %1,79, su sektöründe %0,76 

artış, elektrik ve gaz sektöründe ise %0,84 

düşüş olarak gerçekleşti. 

Bir önceki aya göre en fazla artış; %5,91 ile 

temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları, 

%3,60 ile ana metaller, %2,85 ile motorlu 

kara taşıtları, römork ve yarı römork olarak 

gerçekleşti. Buna karşılık ham petrol ve 

doğal gaz %5,00, elektrik ve gaz %0,84, deri 

ve ilgili ürünler %0,78 ile bir önceki aya 

göre endekslerin en fazla düştüğü alt 

sektörler oldu. 

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 

2018 yılı Mart ayında aylık en fazla artış 

sermaye malında ve yıllık en fazla artış ara 

malında gerçekleşti. 

 

KOBİ'lere 'Nefes Kredisi' 

İstanbul Ticaret Odasından (İTO) yapılan 

açıklamaya göre, İTO’nun proje için 

ayırdığı 100 milyon liralık kaynakla 6 

banka İTO üyelerine, bu tutarın 15 katı 

kadar, yani toplam 1,5 milyar liralık kredi 

kullandıracak. İTO üyeleri, Başbakan Binali 

Yıldırım tarafından geçen cumartesi günü 

açıklanan TOBB Nefes Kredisi’ni 

kullanmak için önce oda merkezi, 

temsilcilikleri ya da İTO’nun mobil hizmet 

aracından ‘TOBB Nefes Kredisi Başvurusu 

içindir’ ibareli Faaliyet Belgesi alacak.  

Ardından Ziraat Bankası, Denizbank, 

Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım ve 

Vakıf Katılım şubelerine müracaat ederek, 

uygunluğu değerlendirildikten sonra ticari 

kredi kullanabilecek. Bankalar, 51 TL’nin 

üzerinde masraf almayacak.  

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTO 

Başkanı Öztürk Oran, Nefes Kredisi’nin 

devlet, finans sektörü ve iş dünyası iş 

birliğinin örnek projelerinden birini 

oluşturduğunu belirtti. 

Oran, "Kredi gerek tutarı gerek faiz/kâr 

payı itibarıyla gerçek bir nefes kredisidir. 

Ümit ediyorum ki üyelerimize çok büyük 

katkı sağlayacak ve KOBİ’lere rahat bir 

nefes aldıracak." ifadelerini kullandı. 

 

Konut Piyasasında Kentsel Dönüşüm Etkisi... 

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım 

Ortaklığı Derneği (GYODER) Yönetim 

Kurulu Başkanı Yetgin sektöre ilişkin 

değerlendirmesinde, konut piyasasında 

kentsel dönüşüm ile harekete geçmesi 

beklenen potansiyel talebe dikkat çekti. 

2018’de konut satışlarının önceki yıla yakın 

seviyelerde gerçekleşmesinin 

hedeflendiğini belirten Yetgin, kamunun 

sağladığı desteklerin sektörün hedeflerine 
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ulaşabilmesi açısından önemini vurguladı. 

Başkan Yetgin, son dönemde yükselen 

kredi maliyetleri dikkate alındığında, 

gayrimenkul sertifikaları gibi alternatif 

finansman yöntemlerine yönelimin artması 

gerektiğini belirtti. Yetgin ayrıca, başta arsa 

fiyatları olmak üzere inşaat 

maliyetlerindeki artışın, ihtiyaç sahibi alt 

ve orta gelir grubuna yönelik konut 

üretimini olumsuz etkilediğini de sözlerine 

ekledi. TÜİK verilerine göre, inşaat 

maliyeti endeksi Ocak’ta yıllık bazda %16,2 

yükseldi. Bu dönemde malzeme 

maliyetleri %17,3, işçilik maliyetleri %14,1 

arttı.  

 

Ekonomik Güven Endeksi Mart’ta Geriledi. 

Mart’ta ekonomik güven endeksi aylık 

bazda %2,6’lık düşüşle 100,2 seviyesine 

indi. Böylece ekonomik güven endeksi 

düşüşünü ikinci aya taşıdı. Mart ayında 

endeksi oluşturan alt sektörlerin 

tamamında negatif bir görünüm hakimdi. 

İnşaat sektörü, aylık bazda güven endeksi 

en hızlı gerileyen (%5,9) sektör oldu. 

 

Türkiye 7 Ayda 191 Bin Ton Fındık İhraç Etti 

Türkiye, 2017-2018 ihracat sezonunun 7 

aylık döneminde 191 bin 656 ton fındık 

satarak 1 milyar 214 milyon 681 bin dolar 

gelir sağladı. Karadeniz Fındık Mamulleri 

ve İhracatçıları Birliğinden (KFMİB) 

yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül 2017'de 

başlayan fındık ihraç sezonunda, mart ayı 

itibarıyla standart naturel iç fındığın 

kentalinin (100 kilogram) ortalama 612 

dolardan işlem gördüğü belirtildi. 

TCMB Kredi Kartı Faizlerini Değiştirmedi 

TCMB’den yapılan açıklamada, kredi kartı 

işlemlerinde 2018 yılı 2. çeyreğinde 

uygulanacak azami faiz oranlarında 

değişiklik yapılmadığı kaydedildi. 

Bankaların, diğer ülkelerde olduğu gibi 

kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi 

faizlerine göre daha yüksek belirlediği 

belirtilen açıklamada, "Bu nedenle, kısa 

vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı 

sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi 

kartları yerine tüketici kredileri yoluyla 

karşılamaları menfaatlerine olacaktır." 

ifadelerine yer verildi. 

Bu arada, kredi kartı işlemlerinde 

uygulanacak aylık azami akdi faiz oranları 

Türk lirası için yüzde 1,84, yabancı para 

için yüzde 1,47, aylık azami gecikme faiz 

oranları Türk lirası için yüzde 2,34, yabancı 

para için yüzde 1,97 olarak belirlenmişti. 
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TCMB Döviz Depo İhalesinde Teklif 1 Milyar 170 Milyon Dolar 

TCMB'nin bugün açtığı 1 milyar 250 

milyon dolarlık 1 hafta vadeli 

TL depo karşılığı Döviz depo ihalesinde 

gerçekleşen tutar 1 milyar 170 milyon dolar 

olurken, ihaleye 1 milyar 170 milyon 

dolarlık teklif geldi. İhalede, faiz oranı 

dolar için yüzde 1,75, TL için yüzde 12,75 

olarak ilan edilmişti. 

 

Şirket Verileri 

Mart itibarıyla aktif limited şirket sayısı 753 

bin 432, ticari işletme sayısı 715 bin 174, 

şube sayısı 195 bin 276, anonim şirket sayısı 

122 bin 492, kooperatif sayısı 35 bin 190, 

kolektif şirket sayısı 10 bin 860, komandit 

şirket sayısı bin 783 olarak belirlendi. 

Türkiye genelinde martta aktif firma sayısı 

1 milyon 834 bin 207, esnaf ve sanatkar iş 

yeri sayısı da 1 milyon 836 bin 551 oldu. 

Taşeron İşçiler Kadroya Kavuştu 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 

5 Aralık'ta verdiği müjdeyle 

başlayan kadroya geçiş serüveni, 

Olağanüstü Hal kapsamında, 24 Aralık 

2017'de yayımlanan 696 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname (KHK) ile resmiyet 

kazandı.  

Taşeron işçiler için 2 Ocak'ta başlayan 

başvuru süresi, 11 Ocak'ta sona erdi. 

Ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığınca başvuruların incelenmesi ve 

hak sahiplerinin ilanı için 40 günlük süre 

tanındı. 

Tespit komisyonu listeleri açıkladıktan 

sonra itirazlar alındı ve 24 Şubat-2 Mart'ta 

itirazlar incelenerek, kesin liste ilan edildi. 

Sınavlar, 3-22 Mart'ta yapıldı. 

Çalışanların iştigal ettikleri görevlerle ilgili 

konularda, yetkinliklerini ölçmeye yönelik 

ve eğitim düzeylerine uygun olarak 

yapılan yazılı ya da sözlü sınavlarda, 100 

puan üzerinden en az 50 alanlar başarılı 

sayıldı. 

Tüm bu aşamaların ardından, taşeron 

işçinin kadroya geçişi için 2 Ocak'ta 

başlayan 90 günlük süreç bugün itibariyle 

tamamlandı. 3 aylık süreci başarıyla 

tamamlayan, kamu, belediyeler ve il özel 

idarelerdeki yüz binlerce çalışan, topluca 

kadro güvencesine kavuşmuş oldu. 

Kamuda kaç kişinin kadroya geçtiği, 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 

yapacağı açıklamayla netlik kazanacak. 

 

 

http://www.bloomberght.com/ekonomik-veriler-ve-gundem/merkez-bankasi-verileri
http://www.bloomberght.com/doviz
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Dünya Bankası'ndan 'Büyüme' Tahmini 

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Zutt, 

"2018-2019 yıllarında Türkiye'de 

büyümenin yüzde 4-5 arasında ılımlı bir 

şekilde gerçekleşmesini bekliyoruz" dedi 

ve Türkiye'nin 2017 yılını çok iyi bir şekilde 

geçirdiğini ifade etti. 

FETÖ’ nün 15 Temmuz 2016'daki darbe 

girişiminin ardından hükümetin, yatırım 

konusunda özel sektörü cesaretlendirmek 

için çeşitli mali teşvikler verdiğini belirten 

Zutt, özel sektörün de buna aynı şekilde 

cevap verdiğini ve Türkiye'nin geçen yıl 

yüksek büyüme elde ettiğini söyledi. 

Türkiye'nin 2017'nin üçüncü çeyreğinde 

gösterdiği büyümeye değinen Zutt, şunları 

kaydetti: 

"Ancak Türk firmaları, verimlilik 

konusunda aktif olmazsa bu seviyedeki 

büyümeyi sürdüremez. Türk şirketleri, 

Avrupa ve küresel değer zinciriyle iyi bir 

şekilde bütünleştiler ancak değer zincirinin 

en karlı kısmının üzerinde çalışmıyorlar. 

İleriye dönük olarak, Türk şirketlerinin, 

daha yüksek fiyatlar talep eden ürün ve 

servislerin inovasyonunda, bu ürün ve 

servislerde daha fazla gömülü teknoloji 

sağlamada daha iyi iş çıkarmaları 

gerekiyor." 

 

Zutt, dünya ekonomisinde gömülü 

teknolojiye sahip kompleks ürünlere 

gelecekte daha çok talep olacağını ancak 

Türk şirketlerinin yüksek büyüme için bir 

adım olan gömülü teknoloji ürünlerinde şu 

ana kadar ilerleme kaydetmediğini söyledi. 

 

Apple 2020'de Kendi Çipini Üretecek 

Apple, 2020'den itibaren Mac 

bilgisayarlarda kullandığı çipleri kendi 

üretmeyi planlıyor. Şirket, Intel'den aldığı 

işlemcilerin yerine kendi çiplerini 

kullanacak. Apple'a yakın kaynaklardan 

edinilen bilgiye göre, "Kalamata" girişimi 

henüz başlangıç aşamasında, ancak uzun 

vadede Mac, iPhone ve iPad gibi Apple 

markalarının tüm donanımını üretmeyi 

amaçlıyor. Projenin "çok aşamalı 

dönüşüme" yol açması olası görünüyor. 

Proje gerçekleşirse, Apple'ın yıllık gelirinin 

yüzde 5'îni ayırdığı Intel'e darbe 

vurulabilir. 

 

Çin'den Ticaret Savaşında ABD'ye Misilleme 

Çin’in, Washington yönetiminin çelik ve 

alüminyum tarifelerine karşılık, ABD’den 

ithal edilen 128 ürüne yüzde 15 ila 25 vergi 

uygulayacağı bildirildi.Çin Maliye 

Bakanlığından yapılan açıklamada, 

Washington yönetimimin ithal çelik ve 

alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 

10 gümrük tarifesinin Dünya Ticaret 

Örgütü kurallarını ihlal etiği ve ülke 

çıkarlarına zarar verdiği belirtildi.Bu 

bağlamda ülke çıkarlarının korunması için 

çelik ve alüminyum ürünlerine getirilen 

vergilere cevaben Çin'in 23 Mart’ta 

yayınladığı ve ABD’den ithal edilen 
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yaklaşık 3 milyar dolar tutarındaki 128 

ürüne yüzde 15 ila yüzde 25 vergi planının 

bugünden itibaren yürürlüğe gireceği 

bildirildi. 

"ABD’nin bir an önce Dünya Ticaret 

Örgütü (DTÖ) kurallarını ihlal etmekten 

vazgeçmesini ve ikili ticari ilişkileri normal 

seyrine döndürmesini umuyoruz.” 

ifadeleri kullanılan açıklamada, iki taraf 

için iş birliğinin tek doğru yol olduğu 

vurgulanarak, iki ülkenin endişelerini 

diyalog ve müzakere ile çözmesi gerektiği 

kaydedildi. Ayrıca, Çin’in DTÖ’nün bir 

üyesi olarak, ABD’ye karşı bazı vergi 

zorunluluklarını askıya almasının yasal 

hakkı olduğuna işaret edildi. Çin’in 23 

Mart tarihli vergi misillemesi planı, 

ABD'den ithal edilen 977 milyon dolar 

değerinde kuru ve taze meyve, çelik, şarap 

dahil 120 ürüne yüzde 15, değeri 1,99 

milyar doları bulan domuz eti ve ürünleri 

ile alüminyum dahil 8 ürüne yüzde 25 ek 

vergi konulmasını kapsıyor. 

 
Amazon Trump Kavgası Büyüyor 

 
Dünyanın en büyük internet perakendecisi 

Amazon, paskalya sonrası açılan piyasalar 

ve ABD Başkanı Donald Trump'ın 

açıklamaları nedeniyle yine hareketli anlar 

yaşadı. Donald Trump, daha önce de 

hedefine aldığı Amazon'a yönelik eleştiri 

oklarını fırlatmaya devam ederken bu kez 

gündemine ABD Posta Servisi USPS ile 

gönderdiği koli ücretlerini aldı. Trump, 

ABD'li posta servisinin Amazon nedeniyle 

kayıpta olduğunu tekrar vurgulayarak 

"Sadece ahmaklar, ya da daha kötüleri, 

para kaybeden Post Office'in Amazon ile 

para kazandığını söylüyor. Servet 

kaybediyorlar, ve bu değişecek. " dedi. 

Trump aynı iletide, vergisini tamamen 

ödeyen perakendecilerin tüm ülke çapında 

kepenk indirdiğini de sözlerine ekledi. 

Amazon hisseleri bu mesaj sonrası günü 

yüzde 5.9 kayıpla kapatarak 1362 dolar 

seviyesine dek indi. Böylelikle şirketin 

piyasa değeri de 45 milyar dolar azalmış 

oldu. 

Amazon, konuyla ilgili yorum yapmazken 

Trump, koli ücretlerinin artması 

durumunda Amazon'un kargo 

maliyetlerinin senelik 2.6 milyar dolar 

yükseleceğini iddia ediyor. USPS, geçen 

sene yıllık gelirinde hem düşüş açıklamış 

hem de 5 milyar dolar zarar rapor etmişti. 

Amazon'un USPS ile ödeme anlaşmasının 

detayları bilinmemekle birlikte Wal Street 

analistleri bunun UPS ve Fedex ile olandan 

yarısı civarında olduğu görüşünde. Donald 

Trump, geçtiğimiz hafta da Amazon'un 

yeterince vergi ödemediğini söyleyerek 

pek çok perakendecinin işini kaybetmesine 

neden olmakla itham ediyor.  

Amazon hisselerindeki kayıp bu 

açıklamalar sonrasında geçen haftadan bu 

yana yüzde 12 düştü ve şirketin piyasa 

değeri de 75 milyar dolar azalarak 665 

milyar dolar civarına indi.  

 

 

https://www.haberler.com/amazon/
https://www.haberler.com/donald-trump/
https://www.haberler.com/posta/


Haftalık Ekonomi Bülteni – 4 Nisan 2018 
 

 

4 Nisan 2018  13 

 

İsveç, Uçaklardan Çevre Vergisi Almaya Başladı 

İsveç Tüketici Bakanlığının internet 

sayfasından yapılan açıklamada, uçakların 

karbon emisyonuyla hava kirliliğine yol 

açması nedeniyle İsveç'teki 

havalimanlarından kalkan uçaklardan, 

uzaklığa göre vergi alınacağı belirtildi. 

Açıklamada, Avrupa Birliği (AB) üyesi 

ülkelere giden uçaklardan kişi başına 

yaklaşık 6, AB dışına ancak İsveç'e uzaklığı 

6 bin kilometreyi aşmayan ülkelere giden 

uçaklardan kişi başına 25, 6 bin kilometreyi 

aşan bölgelere gidenlerden ise kişi başına 

40 avro alınacağı kaydedildi. Açıklamada, 

Türkiye'ye giden uçaklardan da AB 

ülkelerindeki gibi kişi başına 6 avroluk 

vergi tarifesinin uygulanacağı vurgulandı. 

Yeni uygulama hakkında AA muhabirine 

açıklama yapan Türk Hava Yolları 

Stockholm Müdürü Bilal Arpacı, yeni 

düzenlemenin kendilerine iletildiğini ve bu 

aydan itibaren bu durumun bilet 

fiyatlarına yansıtıldığını söyledi. 
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GELECEK HAFTANIN VERİLERİ 

05.04.2018 11:00 Hizmet PMI (EURO) 

05.04.2018 12:00 Perakende Satışlar - Aylık (EURO) 

05.04.2018 15:30 Ticaret Dengesi (ABD) 

05.04.2018 20:00 Bostic'in Konuşması (ABD) 

06.04.2018 15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar - Aylık (ABD) 

06.04.2018 15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar - Yıllık (ABD) 

06.04.2018 15:30 Tarım Dışı İstihdam (ABD) 

06.04.2018 15:30 İşsizlik Oranı (ABD) 

06.04.2018 17:30 Evans'ın Konuşması (ABD) 

06.04.2018 20:30 Powell'ın Konuşması (ABD) 

07.04.2018 2:30 Hanehalkı Harcamaları (JP) 

09.04.2018 
 

2:50 Ödemeler Dengesi (JP) 

09.04.2018 
 

8:00 Tüketici Güven Endeksi (JP) 

09.04.2018 
 

8:00 Ekonomik Gözlemciler Endeksi (JP) 

09.04.2018 
 

9:00 
 

İhracat (Aylık- DE) 

09.04.2018 
 

9:00 İthalat (Aylık- DE) 

09.04.2018 
 

9:00 Dış Ticaret Dengesi (DE) 

09.04.2018 
 

17:00 İstihdam Eğilim (US) 

 

 

 


