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Prof. Dr. Göksel Aşan 

Haftanın en önemli olayı Türkiye’de ilk 

defa bu kapsamda uygulanan proje bazlı 

teşviklerin Cumhurbaşkanımız tarafından 

açıklanması oldu. Fazla veri akışının 

olmadığı haftanın öne çıkan rakamları 

TÜİK tarafından açıklanan finansal 

yatırım araçlarının Mart ayı reel getiri 

oranları, TCMB tarafından açıklanan 

ödemeler dengesi istatistikleri oldu. 

Kurlardaki oynaklık bu hafta da yüksek 

seyretti. Yurt dışından da önemli verilerin 

gelmediği bir hafta oldu. Bununla birlikte 

bütün hafta gündemi ticaret savaşları 

domine etti. 

Proje bazlı teşvik sistemi aslında uzunca 

bir süredir gündeme getiriliyordu ancak 

şimdiye kadar uygulamaya koyulamadı. 

Bu yöntem birçok ülkenin özellikle 

stratejik sektörlerde uyguladığı ve başarılı 

örneklerin de olduğu bir sistem. Ülkeler, 

dış ticaretlerine olumlu katkı yapması 

muhtemel bazı yatırımları proje bazında 

destekleyerek bu alanlardaki dışa 

bağımlılıklarını azaltma yoluna 

gidebiliyorlar. Bu bazen en başarılı 

oldukları sektörü öne çıkarmak şeklinde 

olduğu gibi bazen de seçili sektörlerde 

büyük ölçüde ithalat ile karşılanan talebin 

yerli üretim ile ikame edilmesini 

amaçlıyor. Hafta içerisinde açıklanan 

paket ise içerisinde bu iki unsuru da 

barındırıyor. Bazı projeler sektörel dışa 

bağımlılıkları azaltmayı amaçladığı gibi 

diğerleri de özellikle ihracatta başarılı 

olduğumuz alanları destekliyor. Özellikle 

içinde bulunduğumuz konjonktürde 

oldukça geç kaldığımızı dahi 

düşündüğümüz bu programın son derece 

yararlı olacağı kanaatindeyiz. Bir ölçüde 

yeni bir kalkınma modelinin de ilk 

sinyalleri olarak kabul edebileceğimiz bu 

tür kapsamlı projelerin devam edeceği 

kanaatindeyiz. Özellikle ara mallarının 

içeride üretiminin ve ihracatın 

destekleneceğini ve devletin bu süreçlerde 

nispeten daha fazla yer alacağını 

değerlendiriyoruz. 

Şubat ayı cari işlemler açığı beklentilerin 

bir miktar altında gerçekleşti. Cari 

işlemlerde 2017 yılına kıyasla 1,5 Milyar 

USD’lik bir artış gerçekleşti. Dış ticaret 

açığında bir önceki yılın aynı ayına göre 

bu fark 2 Milyar’a yaklaşıyor. Bu sene hem 

hizmetler kalemindeki artışın hem de 

yatırım gelirleri net çıkışındaki azalışın 

etkisi ile cari işlemler açığındaki artış dış 

ticaret artışının altında kalmış durumda. 

Bu iki kalemin açığa pozitif etkisinin 

önümüzdeki aylarda artarak devam 

edeceğini beklemekteyiz. Diğer yandan 

parasal olmayan altın ticaretindeki 

yaklaşık 600 Milyon USD’lik artışın da cari 

işlemler açığı üzerinde dikkate değer bir 

etkisi olmuş durumda. Finans Hesabı 

tarafında 2,7 Milyar USD’lik bir sermaye 

girişi var. Kalan kısım ise yüksek 

sayılabilecek net hata noksandan ibaret. 

Rezerv hareketleri neredeyse nötr 

gerçekleşmiş durumda. Mart ayı için 

beklentimiz cari açığın 4 Milyar USD’nin 
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altında olacağı yönündedir. Altın 

ithalatındaki artışın normalleşeceği, 

hizmet gelirlerinde artışın devam 

edeceğine dair beklentimiz ışığında, 

izleyen aylarda da benzer bir tablo 

olacağını söylememiz mümkün. Bu sene 

özellikle turizm gelirlerinde önemli bir 

artış bekliyoruz. Kanaatimiz dış ticaret 

açığı Şubat ve Mart aylarındaki tablo ile 

devam ettiği takdirde, altın tarafında ve 

enerji fiyatlarında bir anormallik olmaz ise 

cari işlemler açığının aylıkta 3 Milyar USD 

civarlarına indiğini de görebileceğimiz 

yönündedir. 

Yurt dışının, tabii ki bize de yansıyan en 

önemli konusu yine ABD ve Çin’in 

karşılıklı kararları ve açıklamaları oldu. 

Başından beri bir ticaret savaşına 

dönüşmeyeceğini düşündüğümüz ve ifade 

ettiğimiz bu “horoz dövüşü” bir süre daha 

devam edecektir. Burada temel mesele 

Çin’in ABD firmaları tarafından 

geliştirilen yüksek teknoloji ürünlerini 

taklit ederek özellikle dış pazarlarda ABD 

firmalarına rakip olmasıdır. Aslında 

ABD’nin bir ölçüde haklı olduğunu 

düşündüğümüz bu konuda net bir 

uzlaşmanın çıkması zor olacak gibi 

görünüyor. Yine de ülkeler daha fazla 

ilerlemeden krize bir ara çözüm 

bulacaklardır. Şunu belirtmeliyiz ki; bu 

ABD/Çin arasındaki büyük ve uzun yıllar 

sürecek mücadelenin küçük çatışma 

alanlarından biridir. Bu açıdan benzer 

çatışmaları daha sık ve kapsamlı biçimde 

yaşamaya devam edeceğiz. Özellikle Yeni 

İpek Yolu projesi oyunu yeniden başlatmış 

ve kuralları tamamen değiştirmiş 

durumda. Bütün stratejiler yeniden 

belirleniyor ve dünya bu sürecin yarattığı 

belirsizliği maalesef yüksek bir maliyet 

ödeyerek yaşıyor. Ticaret savaşlarından 

kaçarken yaygın bir sıcak savaşın içinde 

kalmamayı ümit ediyoruz. 

 

135 Milyar Liralık Süper Teşvik Alacak Projeler Belli Oldu 

Proje Bazlı Teşvik Sistemi'nden 

yararlanacak 19 firmaya ait 23 proje belli 

oldu. Ekonomi Bakanlığından yapılan 

açıklamaya göre, sistem kapsamında 

desteklenecek yatırımların toplam tutarı 

135 milyar lirayı buluyor. 

BMC'nin 4, SASA'nın 2 projesinin 

destekleneceği sistem kapsamında 23 

yatırım projesi için teşvik belgesi 

düzenlenecek. Alvi Medica, Assan, 

Atayurt, CFS, Dow Aksa, Ekore, Ersan, 

İpek Mobilya, Most Makine, Siirt Bakır, 

Metcap Enerji, TUSAŞ, Oyak Renault, 

Yıldız Metalurji, Vestel, Sütaş ve 

Tosyalı'nın yatırımları teşviklerden 

yararlandırılacak. Yatırım teşviklerinden 

yararlandırılacak en büyük yatırıma, 

elektrikli araç enerji depolama sistemlerine 

yönelik 28 milyar 396 milyon liralık 

projeyle Vestel imza atacak. 

Stratejik nitelikleri ve teknolojik özellikleri 

dolayısıyla desteklenecek yenilenebilir 

enerji teknolojileri, metalürji yatırımları, 

ham petrol işleme rafinerisi, petrokimya 

ürünleri, karbon elyaf ve kompozit 

malzeme, tıbbi cihazlar ve sağlık 
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teknolojileri, raylı sistem araçları, 

savunma sanayisi teknolojileri, motorlu 

taşıtlar-elektronik, tarım teknolojileri 

yatırımları projeleriyle yaklaşık 35 bin 

kişiye doğrudan, 134 bin kişiye dolaylı 

istihdam yaratılması bekleniyor. Söz 

konusu yatırım projelerine konu ürünlerle 

cari açık üzerinde yıllık 19 milyar dolarlık 

olumlu etki yaratılması öngörülüyor. 

 

Proje Bazlı Teşvik Sistemi'yle yatırımcılar; 

Gümrük Vergisi muafiyeti, KDV istisnası, 

bina inşaat harcamaları için KDV iadesi, 

yatırım tutarının 2 katına kadar Kurumlar 

Vergisi indirimi veya 10 yıla kadar 

Kurumlar Vergisi istisnası, 10 yıla kadar 

sigorta primi işveren hissesi desteği, 10 yıl 

süreyle Gelir Vergisi stopajı desteği, 

nitelikli personel desteği, yatırımın 

finansmanında kullanılan yatırım kredisi 

için 10 yıla kadar faiz veya kar payı 

desteği, sermaye katkısı, 10 yıla kadar 

enerji desteği, yatırım yeri tahsisi ve belirli 

şartlarda söz konusu taşınmazın bedelsiz 

yatırımcıya devredilmesi, altyapı desteği, 

kamu alım garantisi gibi desteklerden 

yararlanacak. 

Sistem kapsamında geçen yıl desteklenen 

Mardin’in Mazıdağı ilçesindeki Metal Geri 

Kazanım ve Entegre Gübre Tesisi de dahil 

edildiğinde teşviklerden yararlanacak 

toplam proje sayısı 24, yatırım tutarı ise 

137,4 milyar lira oldu. 

 

Milli Savaş Uçağı, Zırhlı Araç Ve Dizel Motora Teşvik 

Savunma sanayisinde Milli Muharip 

Uçak, tekerlekli ve paletli zırhlı araç, lazer 

silahı, insansız kara aracı ve dizel motor 

projelerine yönelik 7 milyar 741 milyon 

liralık yatırım teşviklerle desteklenecek. 

Zırhlı kara aracı üreticilerinden BMC, 

tekerlekli muhtelif zırhlı araç üretimine 

yönelik 429 milyon liralık yatırım yapacak. 

BMC'nin Kirpi, Amazon ve Vuran gibi 

zırhlı araçları halen Türkiye'de ve çeşitli 

ülkelerde güvenlik güçleri tarafından 

kullanılıyor. BMC ayrıca paletli zırhlı araç, 
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lazer silahı, insansız zırhlı araç gibi 

savunma sanayisi ürünleri için yatırım 

gerçekleştirecek. Bu kapsamdaki 

yatırımlara 456 milyon liralık kaynak 

ayrılacak. 

Dizel motor üretme konusunda da iddialı 

olan BMC, çeşitli güçlerde dizel motor 

üretimine yönelik 507 milyon liralık 

yatırımda bulunacak. BMC Yönetim 

Kurulu Başkanı Ethem Sancak, motor 

geliştirme çalışmalarına ilişkin, "Türkiye, 3 

yıl içinde 5 bin beygire kadar motorunu 

yüzde 100 yapacak. Bunun için yola 

çıkıldı, güçler birleştirildi. İnşallah 3 yıl 

sonra size bu büyük müjdeyi vereceğiz." 

değerlendirmesinde bulunmuştu. 

Most Makine, savunma sanayisine yönelik 

olarak çelikten mamul ürünler üretmek 

için 1 milyar 532 milyon liralık yatırım 

yapacak. Bu yatırımın 800 kişiye 

doğrudan, 3 bin 200 kişiye dolaylı 

istihdam yaratması planlanıyor. 

 

Finansal Yatırım Araçlarının Mart Reel Getiri Oranları Açıklandı 

En yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici 

fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde 

%1,28, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile 

indirgendiğinde ise %1,83 oranlarıyla 

Amerikan Doları'nda gerçekleşti. 

 

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım 

araçlarından Euro %1,09, külçe altın %0,78 

oranında yatırımcısına kazandırırken; 

mevduat faizi (brüt) %0,61, BIST 100 

endeksi %1,15 ve devlet iç borçlanma 

senetleri (DİBS) %2,44 oranında 

yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile 

indirgendiğinde ise Euro %1,64, külçe altın 

%1,33 oranında yatırımcısına 

kazandırırken; mevduat faizi %0,07, BIST 

100 endeksi %0,61 ve DİBS %1,91 oranında 

yatırımcısına kaybettirdi. 

 

BIST 100 Endeksi üç aylık 

değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile 

indirgendiğinde %1,23, TÜFE ile 

indirgendiğinde ise %3,71 oranıyla 

yatırımcısına en yüksek reel getiri 

sağlayan yatırım aracı olurken; Amerikan 

Doları, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %3,84, 

TÜFE ile indirgendiğinde ise %1,48 
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oranında yatırımcısına en çok kaybettiren 

yatırım aracı oldu. 

Finansal yatırım araçları yıllık olarak 

değerlendirildiğinde BIST 100 Endeksi; Yİ-

ÜFE ile indirgendiğinde %13,63, TÜFE ile 

indirgendiğinde ise %17,81 oranında 

yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağladı. 

Diğer taraftan, Amerikan Doları Yİ-ÜFE 

ile indirgendiğinde %7,24, TÜFE ile 

indirgendiğinde ise %3,83 oranlarıyla 

yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım 

aracı oldu. 

 

Cari Açık Beklentinin Altında Geldi 

Cari işlemler dengesi, şubat ayında 4.15 

milyar dolar açık verdi. Ekonomistler 

ortalama 4.3 milyar dolar 'açık' 

bekliyordu. Ocak-Şubat dönemi cari açık, 

11.19 milyar dolar olurken, 12 aylık cari 

işlemler açığı 53.3 milyar dolar olarak 

gerçekleşti. Cari denge geçen yılın şubat 

ayında 2.57 milyar dolar, 2017'nin 

tamamında 47.17 milyar dolar açık 

vermişti. Bu arada ocak ayı cari açık 7.1 

milyar dolardan, 7.04 milyar dolara revize 

edildi. 

 

Kaynağı belirsiz para giriş/çıkışını 

gösteren net hata noksan kalemi şubat 

ayında 1.38 milyar dolar oldu. Net hata 

noksan, ocak-şubat döneminde ise 160 

milyon dolar olarak kayıtlara geçti. 

Merkez Bankasından şubat ayı ödemeler 

dengesi değerlendirmesine göre; şubatta 

ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret 

açığı bir önceki yılın aynı ayına göre 1 

milyar 954 milyon dolar artarak 4 milyar 

442 milyon dolara yükseldi. Hizmetler 

dengesinden kaynaklanan net girişler, 364 

milyon dolar artışla 846 milyon dolar 

olarak gerçekleşti. 

Doğrudan yatırımlar şubatta 268 milyon 

dolar net çıkış kaydetti. Bu gelişmede, yurt 

içi yerleşiklerin yurt dışında yaptığı 

doğrudan yatırımların şubatta bir önceki 

yılın aynı ayına göre net bazda 592 milyon 

dolar artarak 779 milyon dolara 

yükselmesi etkili oldu. 

Bu dönemde, portföy yatırımları 297 

milyon dolar net çıkış kaydetti. Alt 
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kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt 

dışı yerleşikler hisse senedi piyasasında 

348 milyon dolar ve devlet iç borçlanma 

senetleri piyasasında 180 milyon dolar net 

satış yaptı. 

 

Hazine Faizleri Düşürecek Hamleye Hazırlanıyor 

Bloomberg’e bilgi veren bir yetkili 

Hazine’nin faiz oranlarını aşağı çekmek 

amacıyla 2018 için planladığı iç borçlanma 

miktarını azaltmayı değerlendirdiğini 

söyledi. 

Borçlanma miktarını azaltma opsiyonu, 

Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında 

toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu 

toplantısında ekonomik büyümeyi canlı 

tutmak için alınacak önlemlerden biri 

olarak değerlendirildi. Hazine verilerine 

göre Türkiye 2018’de 134,3 milyar lira iç 

borçlanma planlıyor. 

 

TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhalesi Sonuçlandı 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 

(TCMB), Türk lirası uzlaşmalı 

vadeli Döviz satım ihaleleri sonuçlandı. 

Türk lirası uzlaşmalı 1 ay 

vadeli Döviz satım ihalesine 303 milyon 

dolar teklif geldi. İhalede gerçekleşen tutar 

150 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 

4,08000,en düşük fiyat 4,07960, en yüksek 

fiyat 4,08110 oldu. Teklif edilen ortalama 

fiyat ise 4,07488 olarak gerçekleşti. 

Türk lirası uzlaşmalı 3 ay 

vadeli Döviz satım ihalesine gelen teklif 

193 milyon dolar oldu. İhalede gerçekleşen 

tutar 100 milyon dolar olurken, ortalama 

fiyat 4,15607, en düşük fiyat 4,15550, en 

yüksek fiyat 4,15710 oldu. Teklif edilen 

ortalama fiyat 4,14974 olarak gerçekleşti. 

Türk lirası uzlaşmalı 6 ay vadeli döviz 

satım ihalesine ise 158 milyon dolar teklif 

geldi. İhalede gerçekleşen tutar 100 milyon 

dolar olurken, ortalama fiyat 4,27408,en 

düşük fiyat 4,27210, en yüksek fiyat 

4,27580 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat 

4,26741 olarak gerçekleşti. 

 

İhracat İçin 7 Banka İmzası 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ihracatçı 

firmaların finansal ihtiyaçlarının 

karşılanması kapsamında yedi banka ile 

yarın protokol imzalayacak. 

Konuyla ilgili TİM'in basın davetinde yer 

alan bilgilere göre, "TİM Türkiye 

genelinde 71,000 ihracatçı firmanın 

finansal ihtiyaçlarının karşılanması 

noktasında çalışmalarına tüm hızıyla 

devam ediyor. Bu kapsamda bugüne 5 

banka ile anlaşma sağlayan TİM, Albaraka 

Türk, Akbank, Denizbank, İş Bankası, 

Şekerbank, Vakıfbank ve Halk Bankası ile 

de protokol imzalayacak" denildi. 

http://www.bloomberght.com/ekonomik-veriler-ve-gundem/merkez-bankasi-verileri
http://www.bloomberght.com/doviz
http://www.bloomberght.com/doviz
http://www.bloomberght.com/doviz
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Açıklamada protokol ile ihracatçıların 

finansmana erişimini kolaylaşacağı ifade 

edildi.  

 

İhracat ve İthalat Beklenti Endeksleri Azaldı 

İhracat Beklenti Endeksi, yılın ikinci 

çeyreğinde ilk çeyreğe göre 5,2 puan 

azalarak 107,3 seviyesinde gerçekleşti. 

İthalat Beklenti Endeksi ise 13,4 puan 

azalışla 101,6 oldu. Ekonomi Bakanlığı, 

yılın ikinci çeyreğine ilişkin Dış Ticaret 

Beklenti Anketi'ni açıkladı. 

Buna göre, İhracat Beklenti Endeksi, ikinci 

çeyrekte birinci çeyreğe göre 5,2 puan 

azaldı. Bu yılın ilk çeyreğinde 112,5 olan 

endeks, ikinci çeyrekte 107,3 seviyesine 

geriledi. 

Bu yılın ikinci çeyreğinde, ilk çeyreğe 

göre, İhracat Beklenti Endeksi'ne dahil 

edilen sorulardan, şu anda kayıtlı ihracat 

sipariş düzeyi ve son 3 aydaki ihracat 

sipariş düzeyi sorularının yayılma 

endekslerinin İhracat Beklenti Endeksi'ni 

azalış yönünde etkilediği gözlendi. 

Ayrıca, gelecek 3 aya ilişkin ihracat ve 

ihracat siparişi beklentileri sorularının 

yayılma endeksleri İhracat Beklenti 

Endeksi'ni artış yönünde etkiledi. 

 

Enerjisa Halka Arz Geliri İle İlgili Açıklama Yaptı. 

Enerjisa halka arzdan elde edilecek gelirin 

Enerjisa Üretim Santralleri AŞ'ye 

aktarılacağını belirtti.  Şirketten yapılan 

açıklamada, " Şirketimiz Yönetim 

Kurulu'nun bugün yaptığı toplantıda, 

Enerjisa Enerji A.Ş.'nin halka arzından 

elde edilen tutarın Enerjisa Üretim 

Santralleri A.Ş.'nin sermaye artırımı için 
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kullanımına karar verilmiştir." ifadeleri 

kullanıldı. 

Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen 

konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sabancı 

olarak tüm faaliyetlerimizde ülkemize 

olan güvenimizden güç alıyoruz. Enerji 

sektöründe de oluşan sağlıklı piyasa 

koşulları ve yüksek potansiyel bizim 

güvenle yolumuza devam etmemizi 

sağlıyor. Enerjisa Enerji A.Ş.’nin halka 

arzının hem yerli hem de yabancı 

yatırımcıdan gördüğü ilgi de ülkemizin ve 

sektörün potansiyelini bir kez daha 

ispatlıyor. Yaklaşık 5 kat talep 

topladığımız Enerjisa Enerji A.Ş.’nin halka 

arzında, özellikle de yabancı 

yatırımcılardan aldığımız büyük talep ile 

ekonomimize değer yaratmaktan dolayı 

büyük memnuniyet duyuyoruz. Sabancı 

Holding olarak, halka arzdan oluşan 

kaynaklarımızı Enerjisa Üretim Santralleri 

A.Ş. şirketimizin sermaye artırımında 

kullanmayı planlıyoruz." dedi. 

 

Türkiye Teknoparklarda Rekora Koşuyor 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk 

Özlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 

Türk sanayisinin ihracat odaklı ve 

uluslararası pazarlarda rekabet gücü 

yüksek bir yapıya kavuşturulmasında 

üniversite-sanayi iş birliğinin büyük önem 

arz ettiğini belirterek, bu sayede akademik 

bilginin yeni teknolojilere, bu 

teknolojilerin de yeni ürünlere 

dönüşeceğini söyledi. Ürünlerin 

ticarileşmesiyle Türkiye'de ilave katma 

değer yaratılacağını anlatan Özlü, ülkenin 

bu amaca hizmet eden en önemli ara 

yüzlerinden biri olan teknoloji geliştirme 

bölgelerinin (teknopark) yenilik ve 

teknoloji ekosistemine her geçen gün daha 

fazla katkı verdiğini bildirdi. Bakanlık 

olarak son dönemde teknoparkların 

kuruluşuna ve gelişimine büyük önem 

verdiklerini vurgulayan Özlü, şöyle 

devam etti: "Geçen yıl 5 teknopark 

kuruluşu gerçekleştirildi. Bu yılın ilk 3 

ayında ise toplam 8 teknopark kuruldu. 

Teknoparkların 2001'de kurulmaya 

başlanmasından beri bir yıl içinde en fazla 

7 teknopark kurulmuşken, bu yılın 3 

ayında 8 teknoparkla şimdiye kadarki en 

yüksek sayıya çok kısa sürede ulaşıldı. Bir 

anlamda rekor olan bu seviye, 

Bakanlığımızın teknoparkları ne kadar 

önemsediğinin bir göstergesidir." 

 

Petrol Fiyatları Geçtiğimiz Hafta Hızlı Geriledi. 

Petrol fiyatları geçtiğimiz hafta, petrol 

üretiminin arttığı Rusya’da üretim kısıntısı 

anlaşmasına uyum gösterilmediği 

yönündeki yorumlarla ve Suudi 

Arabistan’ın Asya ülkelerine sattığı ham 

petrolün fiyatında indirim yapacağına 

ilişkin haberlerle birlikte aşağı yönlü baskı 

altında kaldı. Ancak, Suudi Arabistan’ın 

fiyat indirmek yerine yükseltmesi bu 

etkileri sınırladı. Brent türü ham petrolün 

varil fiyatı 66,2 USD düzeyinde haftayı 

tamamladı. Mart’ta TÜFE enflasyonu çift 

hanelerdeki seyrini sürdürürken Türk 

lirası reel olarak tarihinin en düşük 
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düzeyine indi. Mart ayında aylık TÜFE 

enflasyonu %0,99 ile beklentiler 

paralelinde gerçekleşti. Yıllık TÜFE 

enflasyonu %10,23, Yİ-ÜFE %14,28 

düzeyinde gerçekleşti. Gıda ve enerji 

fiyatlarının enflasyon üzerinde yukarı 

yönlü baskı oluşturduğu izleniyor. 

Türkiye'nin fiyat düzeyinin ticaret yaptığı 

ülkelerin fiyat düzeylerine göre değişimini 

gösteren TÜFE bazlı reel efektif döviz 

kuru endeksi Mart’ta 83,4 ile rekor düşük 

seviyeye indi. 

 

BOTAŞ Vergi Rekortmenliğini Bu Yıl Merkez Bankası’na Kaptırdı 

Geçen yıl kurumlar vergisi rekortmeni 

olan ve ismini gizleyen BOTAŞ, rekortmen 

koltuğunu bu yıl Merkez Bankası’na 

kaptırdı. BOTAŞ’ın brüt kârı 8.9 milyardan 

3.3 milyar liraya, net kârı ise 6.9 milyardan 

2.7 milyar liraya geriledi. 

BOTAŞ’ın İran’a açılan tahkim davasını 

kazanması nedeniyle, 2011 yılından sonra 

satın alınan doğalgaz fiyatında geriye 

dönük yüzde 15 indirim yapılmıştı. 

İndirim dolayısıyla BOTAŞ 2016’da 

İran’dan satın alınan doğalgaz için nakit 

ödeme yapmadı, geriye dönük alacaklara 

ilişkin mahsuplaşmaya gidildi. Bu sayede, 

BOTAŞ 2015’te 37 milyar lira olan brüt 

satışları 2016’da 29.7 milyar liraya, 34.6 

milyar lira olan satışların maliyeti ise 21.6 

milyar liraya gerileyince 2016’da brüt 8.9 

milyar lira kâr elde etmişti. BOTAŞ, bu 

kârdan dolayı 2017’de 1 milyar 998 milyon 

lirayla kurumlar vergisi rekortmeni oldu. 

Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı listede 

ismi gizlenen rekortmenin BOTAŞ olduğu, 

HABERTÜRK tarafından ortaya 

çıkarılmıştı. 

 

ABD - Çin Ticari İlişkilerinde Gerilim Artıyor. 

ABD’nin öncelikli olarak Çin’le olan dış 

ticaret açığını azaltmak amacıyla aldığı 

korumacı ticaret önlemlerine Çin’den 

misillemeler geliyor. Çin; otomobiller, 

soya fasulyesi ve kimyasal maddeler başta 

olmak üzere ABD'den ithal edilen 106 

ürüne %25 ek gümrük vergisi getireceğini 

açıkladı. Söz konusu hamle ABD’den bir 

yılda yapılan 50 milyar USD’lik bir 

ithalata karşılık geliyor. Çin daha önce de 

uyarı niteliğinde bir adımla toplam 3 

milyar USD’lik ithalata konu olan 128 

ürüne ek gümrük vergisi koymuştu. Çin'in 

son önlemine tepki olarak Trump Çin’den 

yapılan 100 milyar USD’lik ithalata ek 

gümrük vergisi getirilmesinin 

planlanacağını duyurarak tansiyonu 

artırdı. Bu arada Çin ABD’ye karşı 

uzlaşmazlık prosedürlerinin işletilmesi 

talebiyle Dünya Ticaret Örgütü’ne 

başvurdu. Bu hamlelere rağmen halen 

taraflardan müzakereye açık olunduğu 

yönünde ifadeler de geliyor. Bu ve benzeri 

söylemler ticaret savaşı endişelerini 

dönem dönem bir miktar yatıştırsa da 

yatırımcıların risk iştahındaki iyileşme 

sınırlı kalıyor. 
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Çin’de PMI Verileri İvme Kaybı Sinyali Verdi. 

Gelişmiş ülkelerdeki güçlü verilere 

karşılık Çin’de geçtiğimiz hafta açıklanan 

imalat ve hizmetler PMI verileri ülke 

ekonomisinin hız kestiği sinyalini verdi. 

İmalat sanayi PMI 51 ile son dört ayın en 

düşük seviyesine inerek tahminlerden 

olumsuz bir performans sergiledi. 

 

Kredi Kartı Borcundan Takibe Alınanların Sayısı Azaldı 

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nin, 

Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi 

Kartı Şubat 2018 Raporu yayımlandı. 

Rapora göre, bireysel kredi veya bireysel 

kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe 

intikal etmiş kişi sayısı Ocak-Şubat 2018 

döneminde 2017'nin aynı dönemine göre 

yüzde 3 azalarak 264 bin kişi oldu. 

Yılın ilk iki ayında, bireysel kredi kartı 

borcundan dolayı yasal takibe intikal 

etmiş kişi sayısı geçen yılın aynı ayına 

göre yüzde 16 azalarak 153 bin kişiye 

geriledi. Aynı dönemde bireysel kredi 

borcundan dolayı yasal takibe intikal 

etmiş kişi sayısı ise yüzde 14 artarak 151 

bin kişiye yükseldi. 

 

Trump: Biz Ticaret Savaşını Zaten Kaybettik 

77 WABC radyo kanalının "Bernie & Sid" 

adlı radyo programında yapılan bir 

söyleşiye katılan ABD Başkanı Donald 

Trump, Çin malları için önerdiği gümrük 

vergilerini savunarak, söz konusu adımın 

"bir miktar acıya" yol açabileceğini, ancak 

ABD'nin uzun vadede daha iyi duruma 

geleceğini söyledi. 

Trump, "Ticaret savaşını zaten kaybettik. 

Ticaret savaşı içinde değiliz, ticaret 

savaşını kaybettik" dedi. Trump "Biraz acı 

çekmeyeceğiz demiyorum, ama piyasa 

yüzde 40, 42 artış kaydetti; belki bunun bir 

miktarını kaybedebiliriz. Fakat sonunda 

çok daha güçlü bir ülkeye sahip olacağız" 

dedi. Trump ayrıca Çin Devlet Başkanı Xi 

Jinping ile iyi bir ilişkisi olduğunu ve 

ticaret sorunlarını aşacaklarını umduğunu 

ifade etti.  
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GELECEK HAFTA AÇIKLANACAK VERİLER 

12.04.2018 12:00 Sanayi Üretimi - Yıllık (EURO) 

12.04.2018 14:20 OPEC Aylık Rapor (ABD) 

12.04.2018 14:30 AMB Para Politikası Toplantı Tutanaklarının Yayınlanması (EURO) 

12.04.2018 15:15 Coeure'nin Konuşması (EURO) 

12.04.2018 19:00 Weidmann'ın Konuşması (EURO) 

13.04.2018 00:00 Kashkari'nin Konuşması (ABD) 

13.04.2018 11:00 Enerji Bilgi İdaresi Aylık Raporu (ABD) 

13.04.2018 12:00 Ticaret Dengesi (EURO) 

13.04.2018 14:30 Rosengren'in Konuşması (ABD) 

13.04.2018 16:00 Bullard'ın Konuşması (ABD) 

 

 


