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Prof. Dr. Göksel Aşan 

Geçtiğimiz haftanın ilk verisi dış ticaret 

rakamları idi. Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı Şubat ayı dış ticaret geçici 

verilerini açıkladı. Yurt içindeki diğer en 

önemli veri enflasyon rakamları oldu. 

Aylık bazda beklentilerin bir miktar 

üstünde gelse de yıllık enflasyonda 

düşüşün devam ettiği görüldü. Haftanın 

en önemli gündem maddelerinden biri de 

Cumhurbaşkanı’mızın Afrika gezisi idi. 

Özellikle çok sayıda iş adamının katılımı 

ve gezi boyunca imzalanan karşılıklı 

anlaşmalar önümüzdeki dönemde Afrika 

ile ticaretimizin çok hızlı artacağına işaret 

ediyor. Yurt dışında ise yine Trump 

rüzgarı vardı. Başka birçok gelişmeye 

rağmen haftanın (ve belki de gelecek 

birkaç ayın) gündemi Trump’ın çelik ve 

alüminyum ithalatına tarife getireceğini 

açıklaması oldu. Ardından ticaret 

savaşının ABD için iyi olacağını açıkladığı 

twiti, piyasalarda küçük çaplı bir 

sarsıntıya neden oldu. Veri akışında en 

öne çıkan PMI rakamları idi. Tüm 

dünyada canlanma işaretlerinin devam 

ettiğini gösteren verilerle karşılaştık. 

Dış ticaret konusu neredeyse bütün EPAM 

bültenlerimizin ana konusu oldu ve belli 

ki olmaya da devam edecek. Daha önce de 

yazdığımız gibi bu senenin en öne çıkan 

konusu enflasyonla birlikte cari işlemler 

açığı olacak. Ocak ayının ardından Şubat 

ayında da bir önceki yılın aynı ayına göre 

dış ticaret açığındaki artış devam etti. 

Bunun yanında şunu belirtelim ki Ocak 

ayındaki ürkütücü fark Şubat ayında bir 

miktar kapanmış durumda. Aslında petrol 

fiyatları ve büyümedeki artış ile birlikte 

dış ticaret açığında 2016’ya kıyasla bir artış 

bekliyorduk. Bununla birlikte kurun 

geldiği seviyede bu artışın bir miktar daha 

yavaş olabileceği yönün de bir beklentimiz 

de vardı. Öyle anlaşılıyor ki bu sene cari 

açığı milli gelirin %5’inin altında tutmakta 

zorlanacağız. Özellikle turizm gelirleri bu 

dönemde oldukça belirleyici olacak. İlk 

sayılar ümit verici. Şayet beklenen veya 

üzerinde bir gelir artışı gerçekleşirse cari 

işlemlerde beklenilen seviyeleri 

yakalayabiliriz. Yeri gelmişken özellikle 

ihraç malları üreten sektörlerdeki yapısal 

sorunumuzu bir kez daha gündeme 

getirelim. Hükümetten arka arkaya bu 

alanlardaki sorunların farkında olunduğu 

ve tedbirlerin alınacağına dair açıklamalar 

geliyor. Tabii ki hemen bir etkisi 

görülmeyecek olsa da önümüzdeki yılları 

etkileyecek bu tedbirlerin takipçisi 

olacağız. 

Geçen haftaki bültenimizde Trump’ın 

serbest ticaret ile ilgili bazı kararlar 

alabileceğinden bahsetmiş ve Türkiye’nin 

de bu yeni duruma hazırlanmasının 

önemine değinmiştik. Bu hafta ilk hamle 

gelmiş oldu. Birkaç gün içerisinde Trump 

yeni gümrük tarifeleri ile ilgili 

kararnameyi imzalamış olacak. Bizim de 

ABD’ye hatırı sayılır bir çelik ihracatımız 

olduğunu dikkate alırsak ilk aşamada 
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olumsuz etkilenen birkaç ülkeden biri 

olacağımızı söyleyebiliriz. Tabii ki bu etki 

oldukça önemli ancak dünyanın korktuğu 

türden bir ticaret savaşının ortaya çıkması 

durumunda karşılaşacağımız tablo bunun 

çok çok ötesinde olabilir. Bizim 

beklentimiz şimdilik ABD dışında kalan 

ülkelerin daha itidalli davranacağı ve 

Trump’ın karşısında serbest ticareti 

koruyan bir blok olarak çıkacakları. 

Bununla birlikte yine de gerilimi 

yükseltecek türden cevapların gelme 

ihtimali de o kadar düşük değil. Tahmin 

yapmak gerçekten güç. Diğer yandan artık 

bir şey çok açık ki bildiklerimizin çoğunu 

tekrar sorgulayacağımız bir döneme 

giriyoruz.  

Haftanın ikinci önemli verisi enflasyon 

rakamları oldu. Şubat ayı beklentileri bir 

miktar aştı ve bu sapmada baş rolde yine 

gıda fiyatları vardı. Bir öz eleştiri ile 

başlayalım. Düşük ihtimalde olsa bu aya 

yıllıkta tek haneyi görebileceğimizi 

düşünüyorduk. Beklentimiz 0,4-0,5 

civarında bir TÜFE artışı idi ancak 

maalesef daha yüksek gerçekleşti ve bu ay 

da çift hanede kaldık. Alt kırılımlara 

baktığımızda gıda, eğlence ve kültür ve 

sağlığın öne çıkan sektörler olduğunu 

görüyoruz. Tabii ki gıda dışındaki 

sektörlerden gelen katkı ve sepetteki 

ağırlıkları dikkate alındığında pek yüksek 

değil. Gıda fiyatlarının tek başına 

enflasyona etkisi 0,5 puanın üzerinde. 

Bununla birlikte şunu da belirtmek gerekir 

ki Ocak ayındaki düşüşün de baş aktörü 

yine gıda fiyatları olmuştu. Ocak ayında 

bir önceki yılın Ocak ayındaki olağan üstü 

artışın oldukça altında kalan aylık artış 

yıllıkta TÜFE’yi oldukça aşağı çekmişti. 

Sonuç olarak Şubat ayında yıllık enflasyon 

ile gıda fiyatlarındaki artış hemen hemen 

eşit. Yani gıda fiyatları yıllık enflasyonda 

(tabii ki pozitif bir etkisi olmasına rağmen) 

ortalama artışın üzerine çıkmamış 

durumda. Bu verilerin yanında çekirdek 

enflasyonda da beklenen düşüşü henüz 

göremedik. Bir miktar düşüş elbette var 

ancak henüz bir düşüş trendinden 

bahsetmek mümkün değil. Belli ki 

enflasyonda bir katılık oluşmak üzere. 

Enflasyon beklentileri iyi 

yönetilemediğinde ve bireylerin yüksek 

beklentileri kararlarına yansımaya 

başladığında bu enflasyonda bir katılığa 

yol açıyor. Tabii ki sebepler sadece 

bundan ibaret değil ancak başat faktörler 

bunlar. Maalesef hem Merkez Bankası 

hem de ekonomi yönetimi bu konuda 

beklenti yönetiminde oldukça geç kaldı. 

Son birkaç haftadır daha etkili bir 

“kampanya” gözlemliyoruz ancak bu 

2017’nin üçüncü çeyreğinden itibaren 

başlamalıydı. Merkez Bankalarının tabii ki 

en önemli politika aracı faiz oranıdır ancak 

özellikle fiyat istikrarı konusunda tek araç 

değildir. Umarız önümüzdeki dönemde 

diğer araçlar da devreye sokulur. Biz her 

şeye rağmen Mart ayında yıllık 

enflasyonda tek haneyi göreceğimizi 

düşünüyoruz. Bu yıl sonuna kadar bazı 

aylar tek, bazı aylar çift hanelerle 

gideceğiz. Yıl sonu beklentimizin de yine 

tek haneli olduğunu belirtelim. 

Bu hafta gelen veriler dünya 

ekonomisindeki canlanma beklentilerini 

destekler nitelikte oldu. Özellikle en çok 

önemsenen öncü göstergelerden olan PMI 

Çin ve Avrupa’da yükselirken ABD’de çok 

az bir düşüş gösterdi. Gelen veriler Çin’in 
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bu sene %6,5’luk büyüme hedefine 

yaklaşacağını gösteriyor. Bununla birlikte 

Avrupa için hala biraz temkinli 

beklentilerle gitmekte fayda olduğunu 

düşünüyoruz. Bizim için sevindirici olan 

en yüksek alıcımız Almanya’nın 

ekonomisinin iyi gidiyor olması. ABD’den 

bu hafta yeni veriler gelecek. Yalnız şunu 

belirtelim ki Trump’ın ticaret ile ilgili 

alacağı muhtemel kararlar tüm bu veri 

akışını anlamsız kılabilir.  

 

Şubat Ayı Enflasyon Açıklandı 

Şubat'ta tüketici fiyatları aylık % 0.73; 

yıllık % 10.26 arttı. Beklenti aylık %0.5, 

yıllık %10 artıştı. Çekirdek TÜFE Şubat'ta 

%12.18'den %11.98'e geriledi. Şubatta en 

yüksek fiyat artışı yüzde 55,10 ile taze 

fasulyede, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 

11,47 ile çocuk botunda görüldü. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 

verilerine göre, şubat ayı itibarıyla 12 aylık 

ortalamalar dikkate alındığında, tüketici 

fiyatları yüzde 11,23, yurt içi üretici 

fiyatları yüzde 15,5 arttı. Aylık bazda 

TÜFE yüzde 0,73, Yİ-ÜFE yüzde 2,68 artış 

gösterdi. TÜFE, şubatta geçen yılın aralık 

ayına göre yüzde 1,76, geçen yılın aynı 

ayına göre yüzde 10,26 yükseldi. Yİ-ÜFE 

ise Aralık 2017'ye göre yüzde 3,69, geçen 

yılın şubat ayına kıyasla da yüzde 13,71 

arttı. 

Ana harcama grupları itibarıyla şubatta, 

aylık bazda en yüksek artış yüzde 2,57 ile 

sağlık grubunda görülürken, gıda ve 

alkolsüz içeceklerde yüzde 2,24, eğlence 

ve kültürde yüzde 1,89, ev eşyasında 

yüzde 1,23, lokanta ve otellerde yüzde 

0,95, artış kaydedildi. Şubatta aylık bazda 

endekste yer alan gruplardan yalnızca 

giyim ve ayakkabıda düşüş görüldü. Bu 

grupta düşüş yüzde 4,09 olarak tespit 

edildi. 
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Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde % 2,68’lik Artış 

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2018 

yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 

yüzde 2,68, bir önceki yılın Aralık ayına 

göre yüzde 3,69, bir önceki yılın aynı ayına 

göre yüzde 13,71 ve on iki aylık 

ortalamalara göre yüzde 15,50 artış 

gösterdi. Sanayinin dört sektörünün bir 

önceki aya göre değişimleri; madencilik ve 

taş ocakçılığı sektöründe yüzde 1,82, 

imalat sanayi sektöründe yüzde 1,49, 

elektrik ve gaz sektöründe yüzde 21,10, su 

sektöründe yüzde 0,42 artış olarak 

gerçekleşti. 

Aylık en fazla artış elektrik ve gaz 

sektöründe gerçekleşti. Bir önceki aya göre 

en fazla artış; yüzde 21,10 ile elektrik ve 

gaz, yüzde 7,57 ile ham petrol ve doğal 

gaz, yüzde 5,71 ile ağaç ve mantar 

ürünlerinde (mobilya hariç) gerçekleşti. 

Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri 

ise bir önceki aya göre yüzde 1,11 düşüş 

gösterdi. 

 

Türkiye Dış Ticaret Açığı Şubat'ta 5.75 Milyar Dolara Genişledi 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Şubat ayı 

öncü dış ticaret rakamlarını açıkladı. 

Cuma günü açıklanan veriye göre, 

Türkiye'de dış ticaret açığı, Şubat ayında 

bir önceki yıla göre yüzde 54 artarak 5.75 

milyar dolara genişledi. Ülkede ihracat, 

Şubat ayında bir önceki yılın aynı 

dönemine yüzde 9'luk artışla 13.2 milyar 

dolara ulaşırken ithalat, bir önceki yıla 

göre yüzde 19.6 arttı ve 18.9 milyar dolar 

oldu. 

İhracat-ithalat karşılama oranı ise yine 

aynı dönemde yüzde 69.6 olarak 

gerçekleşti. Bu rakam, 2017'nin Şubat 

ayında yüzde 76.4 idi.  
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Otomotiv Sektörü İhracatı Tüm Zamanların En Yüksek Rakamına Ulaştı 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) 

yapılan açıklamaya göre, son zamanlarda 

büyük bir atılım gerçekleştirerek Türk 

ihracatını sırtlayan otomotiv sektörü, 

şubatta gerçekleştirdiği 2,8 milyar dolarlık 

ihracat ile tüm zamanların en yüksek aylık 

ihracat rakamına ulaştı. 

TİM verilerine göre, 6 sektör daha tüm 

zamanların en yüksek şubat ayı ihracatına 

imza attı. Makine ve aksamları sektörü 548 

milyon dolar, mobilya, kağıt ve orman 

ürünleri 398 milyon dolar, savunma ve 

havacılık sanayi 150 milyon dolar, deri ve 

deri mamulleri 145 milyon dolar, meyve 

sebze mamulleri 118 milyon dolar, zeytin 

ve zeytinyağı sektörü de 58 milyon 

dolarlık ihracat gerçekleştirdi. 

 

Savunma Ve Havacılıkta İhracat Yüzde 16,6 Arttı 

Zeytin Dalı Harekatı'nda güvenlik 

güçlerinin ihtiyaçlarını büyük oranda 

karşılayan Türk savunma sanayisi, bu 

süreçte ihracatını da artırdı. 

Türkiye'nin yılın ilk 2 ayındaki ihracatı, 

geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,8 

artarken, savunma ve havacılık sanayisi 

ihracatı söz konusu dönemdeki 

performansıyla bu oranı geride bıraktı. 

Savunma ve havacılık sanayisi geçen yılın 

ocak ve şubat aylarında toplam 222 

milyon 79 bin dolarlık ihracat yaparken bu 

yılın aynı döneminde söz konusu rakam 

258 milyon 916 bin dolara ulaştı. 

İhracatını yüzde 16,6 artıran savunma ve 

havacılık sanayisi, ocak ayında 109 milyon 

237 bin dolarlık, şubatta 149 milyon 679 

bin dolarlık ihracata imza attı. 

Söz konusu dönemde en fazla ihracat 98 

milyon 22 bin dolarla ABD'ye yapıldı. 

ABD'yi 36 milyon 585 bin dolarla 

Almanya izledi. Her iki ülkeye yapılan 

ihracat geçen yıla paralel seyretti. 
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İnşaat Sektöründe Ciro Düştü 

 

Mevsim ve takvim etkilerinden 

arındırılmış inşaat ciro endeksi, geçen yılın 

son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 

yüzde 0,4 azaldı. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 

2017'nin dördüncü çeyreğine (ekim-aralık) 

ilişkin "İnşaat Ciro ve Üretim Endeksleri" 

verilerini açıkladı. 

Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden 

arındırılmış inşaat ciro endeksi, ekim-

aralık döneminde bir önceki çeyreğe göre 

yüzde 0,4 azaldı. Takvim etkilerinden 

arındırılmış inşaat ciro endeksi ise bir 

önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 

12,7 arttı. 

 

Küresel Petrol Talebi Artacak 

Küresel petrol talebi, 2018-2023 

döneminde günlük 6,9 milyon varil 

artarak, 104,7 milyon varile ulaşacak. 

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) 5 yıllık 

piyasa analizini içeren "Oil 2018 

Raporu"na göre, ABD, Brezilya, Kanada ve 

Norveç'te petrol üretimi artarak devam 

edecek. Bu dönemde küresel petrol 

arzındaki büyümenin yüzde 60'ı ABD'den 

gelecek. Küresel ölçekte petrol talebinin 

artmasında Asya'daki ekonomik büyüme 

ve ABD'deki petrokimya endüstrisi etkili 

olacak. 

Söz konusu dönemde küresel petrol 

üretim kapasitesi de günlük 6,4 milyon 

varil artışla 107 milyon varile çıkacak. 

Ayrıca Petrol İhraç Eden Ülkeler 

Örgütü'nün (OPEC) ham petrol üretimi ise 

2023'e kadar günlük 750 bin varil artacak. 

-30,0 -20,0 -10,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0

I

II

III

IV

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro 
endeksi Çeyreklik değişim (%) 

2017 2016 2015 2014



Haftalık Ekonomi Bülteni – 7 Mart 2018 
 

 

7 Mart 2018  7 

 

 

"Reel Sektöre 140 Milyar Lira Ödeme Yapılacak" 

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü, 

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat 

Koçer, devreden KDV'lerin belirli bir 

program dahilinde iade edilmesiyle 

yıllardır süren büyük bir sorunun çözüme 

kavuşturulacağını belirterek, "Reel sektöre 

140 milyar lira civarında bir ödeme 

yapılmış olacak." dedi. Sözcü Koçer, 

sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Ülke ekonomimizdeki rolü ve önemi her 

geçen gün artan, küçük ve orta ölçekli 

işletmeler için can suyu niteliğinde, aynı 

zamanda KDV Kanunu bakımından bir 

reform niteliğinde olan tasarı; milyonlarca 

esnafı, üreticiyi ve işletmeyi ilgilendiriyor. 

Tasarıda yer alan Ar-Ge, inovasyon ve 

tasarım faaliyetlerine yönelik makine, 

teçhizat alımlarına uygulanacak KDV 

istisnası ile sanayi 4.0 hazırlıkları 

hızlanacak, yapılacak KDV iadeleri ile 

ihracatçımızın eli güçlendirilecek. 

Devreden KDV'lerin belirli bir program 

dahilinde iade edilmesiyle yıllardır süren 

büyük bir sorun çözüme kavuşturularak, 

reel sektöre 140 milyar lira civarında bir 

ödeme yapılmış olacak. Yapılacak 

düzenlemeyle, belirlenen bir oranda KDV 

beyanında bulunacak küçük 

işletmelerimizin KDV yükümlülüklerini 

yerine getirmeleri kolaylaşacak ve hasılat 

esaslı vergi sistemiyle üzerlerindeki vergi 

yükü hafifletilmiş olacak. Okul, yurt, 

yuva, ibadethane gibi yapıların inşasında 

söz konusu mal ve hizmetlere sağlanacak 

KDV istisnası ile hayır işleri desteklenmiş 

olacak." 

 

Trump Gümrük Vergilerinde Israrcı 

ABD Başkanı Donald Trump, 

alüminyumda ithalatta %10, çelikte ise 

%25 oranında uygulanacağını söylediği 

yeni gümrük vergi oranları konusunda 

geri adım atmıyor. ABD’nin milyarlarca 

dolar kayıpla mağduriyet yaşadığı 

konusunda bir tweet atan başkana, 

Kanada, AB, Meksika, Çin ve Brezilya 

başta olmak üzere birçok ülkeden karşı 

tedbir hamlesi gelmesi bekleniyor. Çünkü 

bu ülkelerin tamamı, ticari dengelerin bu 

yeni oranlarla bozulduğu görüşünde. 

Uzun vadede bu değişimin, ABD’de 

üretimi düşüreceği ama genel anlamda da 

ürün fiyatlarını artırarak, ABD ekonomisi 

lehine sonuçlar doğuracağı düşünülüyor. 

Trump, ticari savaşların iyi olduğunu ve 

böylece serbest piyasa ekonomisinde 

gerçekten iyi olanların ayakta kalacağını 

belirtmesine rağmen, AB yaptığı 

açıklamada, böyle bir serbesti ve 

keyfiyetin olmaması ve dengelerin bu tip 

kararlarla bozulmaması için Dünya Ticaret 

Örgütü’nün var olduğunu söylüyorlar. 

Çin yetkilileri de bu konuda yaptıkları 

açıklamada ticari bir savaşa gerek 

olmadığını, ancak Çin ekonomisi aleyhine 

etkiler görmeleri durumunda mutlaka 

müdahale ederek bu savaşta aktif rol 

alacaklarını belirttiler. 
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Çin, 2018'de Yüzde 6,5 Büyüyecek 

Çin Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) 

13'üncü Dönem 1'inci Yıllık Genel 

Kurulu'nun açılış toplantısı, başkent 

Pekin'deki Tiananmen Meydanı'ndaki 

Büyük Halk Salonu'nda yapıldı. 

Toplantıda hükümetin çalışma raporu ve 

bütçe planını kongreye sunan Başbakan Li, 

"ülkenin 2018 yılında Gayrisafi Yurtiçi 

Hasılası'nda (GSYH) bir önceki yıla oranla 

yüzde 6,5 civarında büyüme 

hedeflendiğini" duyurdu. 

 

PMI Verileri Güçlü Seyrini Sürdürüyor. 

Dünya genelinde PMI verileri izlendi. 

Çin’de PMI Şubat ayında 51,6 değerini 

alarak 6 ayın zirvesine ulaştı. PMI ABD’de 

beklentilerin bir miktar altında kalarak 

55,3 düzeyinde gerçekleşirken, Euro 

Alanı’nda 58,6 ile güçlü seyrini sürdürdü. 

Türkiye’ye ilişkin imalat sanayi PMI verisi 

Şubat ayında 55,6 ile bir önceki aya yakın 

bir değer alarak sektörün güçlü büyümeyi 

sürdürdüğüne işaret etti. Alt endekslere 

göre, söz konusu büyümenin temelini 

artan siparişler oluşturdu. Veri 

kapsamında, sektörün kapasite artırımına 

paralel olarak istihdam artışının hızlandığı 

ve üretiminin Ocak’ta güçlü seyrini 

koruduğu gözlendi. 
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Almanya’dan Örnek Karar 

Almanya Federal idare Mahkemesi, 

verdiği bir kararla, Almanya’da hava 

kirliliğinin en fazla olduğu ve insan başına 

düşen taşıt sayısının da aynı zamanda en 

yüksek değerde seyrettiği iki şehirde, idari 

otoriteye, eski dizel araçların trafikten men 

edilmesi konusunda yetki verdi. Bu karar, 

uygulanabilirliği bakımından diğer 

şehirlerde de yerel mahkemeler tarafından 

karar alınmasından sonra tüm ülkede, bazı 

şeyleri değiştireceğe benziyor. 

Volkswagen firmasının egsoz emisyon 

değerlerindeki hata ile gündeme gelen 

ülkede, bu kararın diğer ülkeler için de 

örnek olması ve benzer kararların alınması 

temennisi hakim. Hükümet yetkilileri bu 

karardan memnun olmasalar da, şu 

aşamada yapabilecekleri çok fazla şey de 

görünmüyor.

 

Girişimcilik İstatistikleri Açıklandı 

TÜİK, 2014-2016 dönemi girişimcilik 

istatistiklerini açıkladı. İşveren girişimlerin 

2016 yılında doğum oranı yüzde 13 oldu. 

Buna göre; işveren girişimlerde en yüksek 

doğum oranı, 2016 yılında yüzde 30 ile 

'Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara 

taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı' 

sektöründe gerçekleşti. Bu sektörü 

sırasıyla, yüzde 14,5 ile 'İmalat' ve yüzde 

11,4 ile 'İnşaat' sektörleri takip etti. Hukuki 

durumlarına göre, işveren girişimlerden 

2016 yılında doğanlar arasında en yüksek 

oran yüzde 71,3 ile ferdi mülkiyetler oldu. 

İşveren girişimlerden 2016 yılında yeni 

doğanların istihdamının yüzde 47,7'si 

ferdi mülkiyetlerde oluşturuldu. 

İşveren girişimlerin 2014 yılında ölüm 

oranı yüzde 11,5 oldu. En yüksek ölüm 

oranı ise yüzde 31,9 ile 'Toptan ve 

perakende ticaret; motorlu kara 

taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı' 

sektöründe gerçekleşti. Bu sektörü 

sırasıyla yüzde 16,2 ile 'İmalat' ve yüzde 

10,4 ile 'Ulaştırma ve depolama' sektörleri 

takip etti. Hukuki durumlarına göre, 

işveren girişimlerden 2014 yılında ölenler 

arasında en yüksek oran yüzde 73,4 ile 

ferdi mülkiyetler oldu. 2014 yılında ölen 

işveren girişimlerde istihdam kaybının 

yüzde 47,7'si ferdi mülkiyetlerde 

gerçekleşti. İşveren girişimlerden 2015 

yılında yeni doğanların yüzde 82,9'u 2016 

yılında hayatta kaldı Toplam istihdam 

içinde 2016 yılında işveren olarak 

çalışanların payı yüzde 4,6 oldu. 

 

'Rusya'ya 100 Milyon Dolarlık İhracat Kapısı Açıldı' 

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) 

Başkanı Mustafa Satıcı, Rusya'nın 

Türkiye'den nar, patlıcan, kabak, biber ve 

marula ithalatına yönelik kısıtlamayı 

kaldırma kararının 100 milyon 

dolarlık ihracat anlamına geldiğini 

bildirdi. 
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AA muhabirine açıklamalarda bulunan 

BAİB Başkanı Mustafa Satıcı, Rusya 

Federasyonu Federal Bitki Karantina 

Servisinin (Rosselkhoznadzor) bugünden 

itibaren nar, patlıcan, biber, marul, sakız 

kabağı ve bal kabağının Türkiye'den 

ithalatına onay verdiğini duyurduğunu 

anımsattı. 

Henüz resmi açıklama gelmese de 

karardan memnun olduklarını belirten 

Satıcı, "Resmi yazının gelmesiyle birlikte 

önümüzdeki günlerde bu ürün grupları 

için ihracatın önü açılmış olacak. Bu 

kararla yaklaşık 100 milyon dolarlık 

ihracat kapısı açılmış oldu. 

Meslektaşlarımız karardan büyük 

memnuniyet duyuyor. Pazar çeşitliliğimiz 

var fakat Rusya pazarı bizim için önemli. 

Rusya'nın da Türkiye'nin sunduğu 

kalitede, fiyatta ve lezzette ürünü ikinci 

bir ülkeden bulması söz konusu olamaz." 

diye konuştu. 

 

TCMB 1.25 Milyar Dolarlık Döviz Depo İhalesi Açtı 

TCMB bugün, 1 milyar 250 milyon dolar 

tutarında 1 hafta vadeli TL depo 

karşılığı Döviz depo ihalesi açtığını 

duyurdu. İhalede, faiz oranı dolar için 

yüzde 1,50 ve TL için yüzde 12,75 olarak 

belirlendi. 

 

Borsadaki Bankaların Karı 2017'de Yüzde 27 Arttı 

AA muhabirinin derlediği bilgilere 

göre, Borsada işlem gören Akbank, 

DenizBank, Garanti Bankası, Halkbank, 

ICBC Turkey Bank, İş Bankası, QNB 

Finansbank, Şekerbank, VakıfBank ve Yapı 

Kredi'nin konsolide olmayan toplam aktif 

büyüklüğü 2017 sonu itibarıyla 2 trilyon 

168 milyar lirayı aştı. Söz konusu rakam, 

2016 sonuna kıyasla yüzde 20,3 artışa 

işaret etti. 

Borsa İstanbul'da işlem gören mevduat 

bankalarının 2017'deki net karı, bir önceki 

yılın sonuna göre yüzde 26,8 artarak 32 

milyar 394 milyon lira 427 bin liraya ulaştı. 

Bankalar, 2016 yılında 25 milyar 537 

milyon 897 bin lira net kar elde etmişti. 

Borsada işlem gören bankaların öz 

kaynakları, 2017'de yüzde 19,4 artarak 232 

milyar liraya dayanırken, ortalama öz 

kaynak karlılığı yüzde 15,2 düzeyinde 

gerçekleşti. 

- ICBC Turkey Bank'ın kar artışı yüzde 

210,1 

 

Suudi Arabistan ve Mısır 10 Milyar Dolara Yeni Şehir Kuruyor 

Suudi Arabistan ve Mısır arasında yapılan 

ikili anlaşmayla Mısır'ın Sina 

Yarımadası'nda bir mega şehir kurulması 

için 10 milyar dolarlık fon oluşturuldu. 

Mısır, proje kapsamında 1000 km2 

üzerinde bir toprak ayıracak. Suudi 

Arabistan, geçtiğimiz yıl sonuna doğru 

NEOM ismiyle 500 milyar dolarlık bir 

http://www.bloomberght.com/ekonomik-veriler-ve-gundem/merkez-bankasi-verileri
http://www.bloomberght.com/doviz
http://www.bloomberght.com/borsa
http://www.bloomberght.com/borsa/endeksler
http://www.bloomberght.com/borsa
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mega şehir projesi daha açıklamıştı. Şehrin 

tamamen yenilenebilir enerji tüketeceği ve 

ülkenin petrole dayalı ekonomisini 

çeşitlendirme planlarının bir parçası 

olduğu vurgulanıyor.  

Krallık kaynakları yeni mega şehirde 

enerji, biyoteknoloji, gıda, gelişmiş üretim 

ve eğlence sektörlerinin öncelikli 

olduğunu belirtiyor. NEOM projesi 26 bin 

500 kilometrekare alana yayılacak 

ve Ürdün ile Mısır arasında bir bağlantı 

noktası oluşturacak. 

 

İkinci El Araçta KDV Sorunu Çözülüyor 

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu 

(MASFED) Yönetim Kurulu Başkanı 

Aydın Erkoç, Katma Değer Vergisi (KDV) 

Kanunu'nda değişiklik öngören tasarı ile 

ikinci el araç satışında "KDV sorunu"nun 

çözüleceğini ve esnafın mağduriyetinin 

son bulacağını belirtti. 

Erkoç, yazılı açıklamasında, TBMM'ye 

sevk edilen Katma Değer Vergisi (KDV) 

Kanunu'nda da değişiklik öngören tasarı 

kapsamında, ikinci el araç ticaretinde 

"haksız KDV uygulamasına" son verilecek 

olmasının sektörde memnuniyet 

yarattığını ifade etti. Erkoç, "Tasarı ile 

ikinci el araç satışında kar yerine toplam 

fiyat üzerinden KDV ödeyen esnafın 

mağduriyeti son bulacak." 

değerlendirmesinde bulundu. 

KDV mükelleflerinden alınan araçlarda da 

devam eden KDV sorununun da çözüme 

kavuşturulması gerektiğine dikkati çeken 

Erkoç, "İkinci el araç satıcılarının KDV 

mükelleflerinden aldığı araçları satarken 

uygulanacak KDV'nin açıklığa 

kavuşturulması gerek." ifadesini kullandı. 

 

Yunanistan'da Ekonomi 2017'yi Büyüyerek Kapattı 

Yunanistan'da ekonomi geçen yılın son 

çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 

0,1 büyüdü. Yunanistan İstatistik 

Kurumu'nun (ELSTAT) açıkladığı verilere 

göre, mevsim etkisinden arındırılmış 

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) bir 

önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 arttı. 

Dördüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe 

göre, tüketim harcamaları yüzde 0,3 artış 

gösterirken, ihracat yüzde 2,3 ve ithalat 

yüzde 1,7 yükseldi. Söz konusu çeyrekte 

GSYH, yıllık bazda ise yüzde 1,9 arttı. Öte 

yandan, Yunanistan'ın 2017 GSYH'sine 

ilişkin öncül tahmin de açıklandı. Buna 

göre, Yunanistan'ın milli geliri 2017'de 

beklentilerin altında kalarak yıllık yüzde 

1,4 arttı. 
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Airbus 3600 İşçiyi Çıkarmanın Eşiğinde 

Airbus'ın, istediği verimi alamadığı iki 

uçak programından dolayı maliyetleri 

kısmak için toplu işten çıkarmalara 

başlayacağı belirtildi. 

Çarşamba günü Avrupa Çalışma Konseyi 

ile toplantı yapacak olan Fransa merkezli 

havacılık devi Airbus yönetiminin A380 

süper jumbo ve A400M askeri nakliye 

uçağı programlarındaki üretimin 

azaltılacağını anlatacağı ve çalışanlarının 

durumunun tartışılacağı açıklandı.  

Almanya'da dört, İspanya ve İngiltere'de 

de birer fabrikanın alınacak kararlardan 

etkileneceği ve 3600 civarında personelin 

işine son verilebileceği iddia ediliyor. 

Augsburger Allgemeine'ye konuşan 

Bavyera Ekonomi Bakanı Ilse Aigner ise 

maliyetlerin işten çıkarma yapılmadan da 

azaltılabileceğini söyledi. 

Airbus söylentilerin aşırı olduğunu 

belirtmekle yetinirken bazı ülkelerde iş 

kanunları gereğince işçi sendikalarıyla 

görüşme yapılmadan ilave bir yorumda 

bulunmayacağını vurguladı.  

A380 süper jumbo tipi uçaklar geçen yıl 

beklediği talebi alamamış ve Dubai 

merkezli Emirates'ten gelen 9 milyar 

dolarlık sipariş sayesinde program ayakta 

kalmayı başarmıştı. Öte yandan A400 

askeri uçak programı da gecikmeler, artan 

maliyetler ve performans sorunları 

nedeniyle kimi hükümetler tarafından 

yeniden değerlendirilmeye başlanmıştı. 

 

LPG'ye İndirim geliyor 

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası 

(PÜİS) tarafından yapılan açıklamaya göre 

6 Mart tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere 

rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten 

dolayı LPG’de 10 kuruş fiyat indirimi 

bekleniyor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Haftalık Ekonomi Bülteni – 7 Mart 2018 
 

 

7 Mart 2018  13 

 

GELECEK HAFTANIN VERİLERİ 

07.03.2018 18:30 Ham Petrol Stokları (ABD) 

07.03.2018 13:00 GSYH - Yıllık (EURO) 

07.03.2018 14:00 Bir Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı (Türkiye) 

07.03.2018 14:00 Gecelik Borçlanma Faizi (Türkiye) 

07.03.2018 14:00 Gecelik Faiz Oranları (Türkiye) 

07.03.2018 14:00 Geç Likidite Penceresi Faizi (Türkiye) 

08.03.2018 16:00 Dudley'in Konuşması (ABD) 

08.03.2018 06:00 Dış Ticaret Dengesi (Çin) 

08.03.2018 15:45 ECB Faiz Oranı Kararı (EURO) 

08.03.2018 16:30 ECB Basın Açıklaması (EURO) 

09.03.2018 04:30 TÜFE - Yıllık (Çin) 

09.03.2018 04:30 ÜFE - Yıllık (Çin) 

09.03.2018 16:30 Tarım Dışı İstihdam (ABD) 

09.03.2018 20:45 Evans'ın Konuşması (ABD) 

 


