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Prof. Dr. Göksel Aşan 

Ekonomi gündemi açısından yoğun bir 

hafta geride kaldı. Merkez Bankası Para 

Kurulu’nun faiz kararı, Moody’s’in 

Türkiye derecelendirmesi ile ilgili 

açıklaması, Ocak ayı cari açık rakamı, 

Trump’ın çelik ithalatına tarife uygulama 

kararı ve ticaret savaşlarını başlatma 

tehdidi öne çıkan ve gündemi oldukça 

meşgul eden gelişmeler oldu. 

TCMB Para Kurulu 7 Mart’taki 

toplantısının ardından politika faizlerinde 

bir değişikliğe gitmeyeceğini açıkladı. Geç 

likidite penceresi sınır değerlerinde de 

herhangi bir değişiklik yapılmadı. TCMB 

uzunca bir süredir GLP’nin tavan 

değerinden işlem yapıyor. Yani şu anda 

reel politika faizi 12,75 düzeyinde ve 

anlaşılıyor ki burada bir değişiklik 

olmayacak. Para Kurulu açıklamasında 

para politikasındaki sıkı duruşun devam 

edeceği ve fiyat istikrarında bir bozulma 

(enflasyonda bir artış) olursa politikayı 

daha da sıkılaştırmakta tereddüt 

etmeyeceğini ifade etti. Bir açıdan 

“bağımsızlığını” bir kez daha vurgulayan 

bir açıklama daha yapılmış oldu. Bununla 

birlikte açıklamada dikkat çekici detay 

“katılık” ifadesinin kullanılması oldu. 

Böylece bu ifade ilk defa bu yılın ikinci 

raporunda kullanılmış oldu. Bir önceki 

bültenimizde biz de bu meseleye dikkat 

çekmiştik ve bir katılığın oluşabileceği 

riskinden söz etmiştik. Henüz böyle bir 

tespiti net olarak yapabilmemin mümkün 

olmadığını düşünüyoruz. Ayrıca katılık 

(inflation inertia) konusundaki akademik 

tartışmaları da saklı tutuyoruz. Buna 

rağmen Merkez Bankası’nın bu kavramı, 

açıklamasında kullanmasının doğru bir 

iletişim stratejisi olduğuna şüphe ile 

yaklaşıyoruz. Elbette Merkez Bankası 

araştırmacıları ve karar alıcılıları böyle bir 

tespiti ellerindeki veri setleri ve 

araştırmalara dayanarak yapmış 

olabilirler. Ancak bunun iletişiminin farklı 

kanallar ile yapılması (Başkan’ın 

konuşmaları vs) daha doğru olurdu diye 

düşünüyoruz. Son olarak katılığa karşı 

Merkez’in tek aracının para politikasını 

sıkılaştırmak olmadığını da belirtmekte 

fayda görüyoruz.  

Haftanın ikinci açıklaması Moody’s 

tarafından geldi. Moody’s daha önce 

Ba1/negatif olarak açıkladığı kredi notunu 

Ba2/durağan olarak değiştirdi. Böylece 

notumuzu düşürürken görünümü 

negatiften durağana çıkarmış oldu. 

Açıkçası neredeyse kimsenin beklemediği 

bu not düşüşü en azından ilk 

duyulduğunda “şaşkınlıkla” karşılandı. 

Açıklamanın içeriğinin dışında önceden 

tarihi duyurulmadan ve Cuma akşamı 

beklenmeden yapılmış olması 

anlaşılamadı ve oldukça tepki çekti. 

Elbette bu şaşkınlığı yaşamayan tek 

kurum Hazine Müsteşarlığı idi. Zira 

Moody’s Türkiye’yi Avrupa listesinden 

çıkarmış olduğu için artık ne önceden 

takvim açıklama ne de Cuma akşamını 

bekleme zorunluluğu yoktu. Maalesef bu 
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yeni durum Hazine tarafından kamuoyu 

ile paylaşılmadığı için çok yakından takip 

etmeyenler için sürpriz oldu. Kredi 

derecelendirme kuruluşları Avrupa 

Birliği’nin regülasyonları gereği hem 

önceden değerlendirme takvimi açıklamak 

hem de bunu Cuma akşamı (piyasa 

kapanışından sonra) yapmak zorundalar. 

Yalnız bu zorunluluk bazı ülkeler için de 

geçerli (örneğin Suudi Arabistan). Bu 

durumda ülkelerin kendi iç kuralları 

gereği de böyle kısıtlamaların mümkün 

olabileceği anlaşılıyor. Şayet bu 

mümkünse belli ki bizim Hazine 

Müsteşarlığı’mız buna ihtiyaç duymamış. 

Elbette yönetimin kendi takdirleridir 

ancak kamuoyunu bilgilendirmek de bir 

sorumluluktur.  

Moody’s in açıklamasının içeriğine dair 

birçok açıklama yapıldı. Samimi 

kanaatimiz Türkiye ekonomisinde var 

olan tablonun böyle bir not düşüşünü 

kesinlikle desteklemediği yönündedir. 

Okuyuculara tavsiyemiz özellikle yine 

Moody’s’in 2013 yılında notumuzu 

arttırırken yaptığı açıklamayı okumaları 

ve o yılki makro verilerimiz ile bu yılı 

karşılaştırmaları olacaktır. Türkiye’nin en 

yüksek ikinci dış açığını verdiği yıl notu 

yükseltilirken, şimdi dış açık artabilir 

beklentisi üzerinden not düşürülmesini 

ikna edici bir biçimde gerekçelendirmek 

pek mümkün değildir. Diğer yandan 

Turizm’in iyi gittiğine vurgu yapılıp 

arkasından “ama bakalım kalıcı olacak 

mı” demek, konu bir Turizm ülkesi iken 

anlaşılabilir değildir. Bu raporun 

içerisindeki “siyasi” diyebileceğimiz 

tespitler “ekonomik” tespitlerden çok 

daha öne çıkmış durumdadır. Elbette bu 

ifadelere siyasi sorumluluğu üstlenen 

makamlar cevap verecektir. Lakin biz 

açıklamada etkinliğini ve gücünü yitirmiş 

olarak değerlendirilen kurumlarımızdan 

da bir açıklama yapılmasının o kurumların 

“kredibilitesi” açısından önemli 

olabileceğini değerlendiriyoruz.  

Bu hafta, açıklanan Ocak ayı cari açık 

verisi de gündemde geniş yer tuttu. Açık 

piyasa beklentilerinin bir miktar üstünde 

gerçekleşti. Yalnız bu farkın oldukça 

düşük olduğunu da belirtelim. Zaten dış 

ticarete ilişkin öncü veriler böyle yüksek 

bir açık olacağını gösteriyordu. Bununla 

birlikte özellikle yabancıların son derece 

sürpriz bir veriymiş gibi tepki vermelerini 

ilginç bulduğumuzu belirtelim. Diğer 

yandan yine öncü verilerden Şubat ayı cari 

açık rakamının Ocak ayından çok daha iyi 

geleceğini de biliyoruz. Açıkçası piyasada 

görülen kur artışı ve buna sebep olan 

yabancı çıkışının açıklanan cari açık 

verisinden kaynaklandığına dair 

yorumlara katılmıyoruz. Tabii ki Moody’s 

açıklamasının ardından bu veriler bir 

miktar etkili olmuştur. Lakin bu derece bir 

tepkiyi açıklaması güçtür. Ayrıca cari 

açığın Milli gelirin %6’sını geçtiğine dair 

bazı ifadelere de katılmadığımızı 

belirtelim. 2017 yılı bu oranın altında 

gelecektir. Bizim kanaatimiz büyük bir 

ihtimalle de 2018 yılında %5,5’in altında 

kalınacağı yönündedir. 

Ticaret savaşları ile ilgili kanaatimiz daha 

önceki bültenlerimizde yazmıştık. Biz 

Dünya’yı felakete götürecek bir ticaret 

savaşı ihtimalini çok çok düşük 

görüyoruz. Bununla birlikte bazı karşılıklı 

hamlelerin olabileceği ihtimalini de göz 

ardı etmiyoruz. Bu bültenin sonlarındaki 
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bir haber Trump ve yönetiminin bu türden 

meselelere nasıl baktığını açık bir biçimde 

gösteriyor. Gözünüzden kaçmış 

olabileceğini düşündüğümüz için 

bültenimize aldık.  

 

Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı! 

TCMB açıklamasında; "Para Politikası 

Kurulu (Kurul), Merkez Bankası 

bünyesindeki Bankalar arası Para Piyasası 

ve Borsa İstanbul Repo–Ters Repo 

Pazarlarında uygulanmakta olan faiz 

oranları ile bir hafta vadeli repo ihale faiz 

oranının aşağıdaki gibi sabit tutulmasına 

karar vermiştir: 

✓ Gecelik faiz oranları: Marjinal 

fonlama oranı yüzde 9,25, Merkez 

Bankası borçlanma faiz oranı 

yüzde 7,25. 

✓ Bir hafta vadeli repo ihale faiz 

oranı yüzde 8. 

✓ Geç Likidite Penceresi faiz oranları: 

Geç Likidite Penceresi uygulaması 

çerçevesinde, Bankalararası Para 

Piyasası'nda saat 16.00–17.00 arası 

gecelik vadede uygulanan Merkez 

Bankası borçlanma faiz oranı 

yüzde 0, borç verme faiz oranı 

yüzde 12,75. 

“Merkez Bankası fiyat istikrarı temel 

amacı doğrultusunda elindeki bütün 

araçları kullanmaya devam edecektir. 

Enflasyon görünümünde baz etkisi ve 

geçici faktörlerden bağımsız, belirgin bir 

iyileşme ve hedeflerle uyum sağlanana 

kadar para politikasındaki sıkı duruş 

kararlılıkla sürdürülecektir. Enflasyon 

beklentileri, fiyatlama davranışları ve 

enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki 

gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç 

duyulması halinde ilave parasal 

sıkılaştırma yapılabilecektir”. 

 

Moody’s Türkiye’nin Kredi Notunu Düşürdü. 

Uluslararası derecelendirme kuruluşu 

Moody’s Türkiye’nin kredi uzun vadeli 

tahvil notunu Ba1’den Ba2’ye düşürürken 

kredi notu görünümünü de durağandan 

negatife indirdi. Kredi notunun aşağı 

çekilmesinde, Türkiye'nin not 

görünümünün geçen yıl "negatif"e 

çevrilmesinde rol oynayan iki temel 

gelişmenin belirleyici olduğu kaydedilen 

açıklamada, bunlar özetle "kurumların 

direncindeki süregelen kayıp" ve "dış şok 

riskinin yüksek borç ve siyasi riskler 

nedeniyle artması" olarak sıralandı. 

Moody's, açıklamasında kurumların 

direncindeki düşüşe, "parasal politikanın 

etkinliğindeki ilave aşınma ve temel 

yapısal reformların uygulanmasındaki ek 

gecikmeleri" örnek gösterdi. Açıklamada, 

dış şok riskinin ise yüksek cari açık ve dış 

borçların yanı sıra artan siyasi riskler ve 

küresel faiz oranları 

HAFTANIN ÖNE ÇIKAN HABERLERİ   

https://www.sabah.com.tr/haberleri/merkez_bankasi_haber_etiketleri
https://www.sabah.com.tr/haberleri/faiz
https://www.cnnturk.com/turkiye
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nedeniyle yükseldiği öne sürüldü. Ayrıca, 

Türkiye'nin not görünümünün 

"negatif"ten "durağan"a çevrilmesinde 

ülkenin mali ve ekonomik gücünün etkili 

olduğu belirtildi. 

 

Yerli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor 

Türk Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin 

Aydın, ulusal ve uluslararası kredi 

derecelendirme kuruluşlarının incelenerek 

iyi uygulamaların belirlendiğini ifade etti. 

Aydın, "Bankacılık Düzenleme ve 

Denetleme Kurulu (BDDK) 

yönlendirmesini aldıktan sonra somut 

adımları atmaya başlayacağız." dedi. 

2017'nin Kasım ayında BDDK Başkanı 

Mehmet Ali Akben, uluslararası kredi 

derecelendirme kuruluşlarına bağımlılığı 

azaltmak ve sermaye piyasalarının 

gelişimine katkıda bulunmak amacıyla 

milli bir derecelendirme kuruluşu 

oluşturmaya yönelik çalışmaların 

sürdürüldüğüne işaret ederek, "Bu 

konudaki yol haritası Türkiye Bankalar 

Birliği ve Kurumumuz tarafından 

ortaklaşa çalışılarak belirlenecektir." 

ifadesini kullanmıştı.  

Ayrıca Orta Vadeli Program'ın (OVP) 

“Sistemik risklerin sınırlandırılması” 

başlıklı bölümünde, “Derecelendirme 

notlarına ilişkin veri altyapısını sağlamak 

üzere Merkezi Risk Kayıt Kuruluşu 

kurulacak ve ardından milli bir 

derecelendirme kuruluşu oluşturmaya 

yönelik çalışmalara başlanacaktır” denildi 

 

Reel Sektör Güven Endeksi Şubat'ta 110.8 Oldu 

Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), Şubat 

ayında bir önceki aya göre fazla 

değişmeyerek 110.8 oldu. Ocak ayı verisi 

110.9 seviyesindeydi. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

(TCMB) tarafından Şubat ayına ilişkin 

İktisadi Yönelim Anketi ve Reel Kesim 

Güven Endeksi açıklandı. 

http://www.bloomberght.com/ekonomik-veriler-ve-gundem/merkez-bankasi-verileri
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Cari Açık Ocak'ta Beklentiyi Aştı 

 

Cari açık ocak ayında 7.1 milyar dolar 

oldu.  Piyasa beklentisi cari işlemler 

açığının 6,8 milyar dolar olarak 

gerçekleşeceği yönündeydi. 

Cari işlemler açığı, 2017'nin aralık ayında 

7,7 milyar dolar, 12 aylık cari işlemler açığı 

ise 47,1 milyar dolar düzeyinde 

gerçekleşmişti. 

 

Elektrik Santrallerine 6,2 Milyar USD Yatırım Yapıldı. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

verilerine göre, geçtiğimiz yıl yeni elektrik 

üretimi santrallerinin işletmeye girmesi 

için 6,2 milyar USD’lik yatırım yapıldı. 

Böylece, elektrik alanındaki kurulu güç 

geçen yıl sonu itibarıyla toplam 85.200 

megavata yükseldi. En fazla yatırım 

doğalgaz (2,2 milyar USD) ve kömür 

santrallerine (1,6 milyar USD) 

gerçekleştirildi.  

 

Şubat 2018 Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları Açıklandı 

En yüksek aylık reel getiri tüketici fiyat 

endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde %0,85 

oranıyla Euro'da gerçekleşti. Euro, yurt içi 

üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile 

indirgendiğinde ise %1,06 oranında 

yatırımcısına kaybettirdi. Yİ-ÜFE ile 

indirgendiğinde; yatırım araçlarından 

devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) %1,43, 

mevduat faizi (brüt) %1,74, külçe altın 

%2,35, Amerikan Doları %2,39 ve BİST 100 

endeksi %3,07 oranında yatırımcısına 

kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde 

DİBS %0,48 ve mevduat faizi (brüt) %0,16 

oranında yatırımcısına kazandırırken; 

külçe altın %0,46, Amerikan Doları %0,50 

ve BİST 100 endeksi %1,19 oranında 

yatırımcısına kaybettirdi. 
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Finansal yatırım araçları yıllık olarak 

değerlendirildiğinde BIST 100 Endeksi; Yİ-

ÜFE ile indirgendiğinde %16,02, TÜFE ile 

indirgendiğinde ise %19,65 oranında 

yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağladı. 

Diğer taraftan, Amerikan Doları Yİ-ÜFE 

ile indirgendiğinde %9,25, TÜFE ile 

indirgendiğinde ise %6,41 oranlarıyla 

yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım 

aracı oldu. 

 

TCMB Anketi: Yıl Sonu Dolar Tahmini 4.0970 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

(TCMB) Beklenti Anketi'ne göre, 

TCMB’nin, reel sektör, finansal sektör 

temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 77 

katılımcıyla gerçekleştirdiği "2018 yılı 

Şubat ayı Beklenti Anketi" yayımlandı. 

Ankete göre, cari yıl sonu TÜFE beklentisi 

bir önceki anket döneminde yüzde 9,55 

iken, bu anket döneminde yüzde 9,52'ye 

geriledi. 

Buna göre, şubat ayı TÜFE beklentisi bir 

önceki anket döneminde yüzde 0,62 iken, 

bu anket döneminde yüzde 0,64 oldu. 

Mart ayı TÜFE beklentisi aynı anket 

dönemlerinde sırasıyla yüzde 0,78 ve 

yüzde 0,84 olurken, nisan ayı TÜFE 

beklentisi ise yüzde 1,05 olarak gerçekleşti. 

Ocak ayı anketinde yüzde 9,24 ve yüzde 

8,23 olan 12 ay sonrası ve 24 ay sonrası 

TÜFE beklentisi, şubat anketinde sırasıyla 

yüzde 9,26 ve yüzde 8,25 oldu. 

Bu yıl cari işlemler açığı beklentisi, bir 

önceki anket döneminde 43,8 milyar dolar 

iken, bu anket döneminde 45,1 milyar 

dolara çıktı. 2019 cari işlemler açığı 

beklentisi ise aynı anket dönemlerinde 

sırasıyla 44,6 milyar dolar ve 45,7 milyar 

dolar olarak kayıtlara geçti Katılımcıların 

bu yıl sonu Döviz kuru (Dolar/TL ) 

beklentisi bir önceki anket döneminde 

4,1156 lira iken, bu anket döneminde 

4,0970 liraya geriledi. 12 ay 

sonrası Döviz kuru beklentisi ise 4,2392 

liradan 4,1774 liraya indi. 
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M3 Para Arzı Azaldı 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

(TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve 

Para Arzı verilerine göre, 2 Şubat ile biten 

haftada M3 para arzı, yüzde 0,20 azalışla 1 

trilyon 667 milyar 636 milyon 843 bin 

liraya indi. 

M3 para arzı, bir önceki hafta 1 trilyon 670 

milyar 997 milyon 260 bin lira 

seviyesindeydi.  Söz konusu dönemde 

vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya 

göre yüzde 2,23 gerileyerek 158 milyar 992 

milyon 315 bin liraya, vadesiz yabancı 

para (YP) mevduatı da yüzde 0,59 

azalarak 147 milyar 131 milyon 469 bin 

liraya indi. 

Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 

0,21 artışla 707 milyar 975 milyon 576 bin 

lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 0,11 

azalarak 483 milyar 28 milyon 219 bin lira 

oldu.

 

2017 Tarımsal İşletme İşgücü Ücret Yapısı Açıklandı 

Tarımsal işletmelerde 2017 yılında 

mevsimlik tarım işçilerinin günlük 

ücretleri bir önceki yıla göre %12,7 artarak 

66 TL, sürekli tarım işçilerinin aylık 

ücretleri ise %10,7 artarak 1 857 TL oldu. 

Mevsimlik kadın işçilerin günlük ücretleri 

%13,5 artış göstererek 60 TL olurken, 

erkek işçi ücretleri de %10,1 artış 

göstererek 73 TL oldu. 

Sürekli tarım işçilerine ödenen aylık ücret, 

kadın işçiler için %8,2 oranında artarak 1 

576 TL ve erkek işçiler için ise %12,1 

artarak 1 921 TL olarak gerçekleşti. 

Seçilmiş faaliyet türlerine göre mevsimlik 

işçilere ödenen günlük ücretlere 

bakıldığında, en fazla mevsimlik işçi 

çalıştırılan faaliyetlerden, çapalama 

hizmetleri için kadın işçilere 53 TL, erkek 

işçilere 57 TL, hasat hizmetleri için kadın 

işçilere 65 TL ve erkek işçilere ise 71 TL 

olarak gerçekleştiği görüldü. 

 

Şubat 2018 Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi Açıklandı 

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi 

(Tarım–ÜFE), 2018 yılı Şubat ayında bir 

önceki aya göre %0,86, bir önceki yılın 

Aralık ayına göre %2,50, bir önceki yılın 

aynı ayına göre %8,98 ve on iki aylık 

ortalamalara göre %12,37 artış gösterdi. 

Bir önceki aya göre değişim; tarım ve 

avcılık ürünlerinde %0,57, ormancılık 

ürünlerinde%2,97 ve balıkçılıkta %9,13 

artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki 

aya göre değişim; tek yıllık bitkisel 

ürünlerde %1,43, canlı hayvanlar ve 

hayvansal ürünlerde %1,10 artış, çok yıllık 

bitkisel ürünlerde ise %1,80 azalış olarak 

gerçekleşti. 

 

http://www.bloomberght.com/ekonomik-veriler-ve-gundem/merkez-bankasi-verileri
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Alt tarım gruplarından sebzeler bir önceki 

aya göre %2,58 arttı. Çeltik %9,31, koyun 

ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve 

yapağıları %2,65 ve tahıllar, baklagiller ve 

yağlı tohumlar %0,22 artış, turunçgiller 

%3,33 ve canlı kümes hayvanları ve 

yumurtalar %1,70 azalış gösterdi. 

 

Türkiye Havalimanlarının Avrupa Listelerindeki Yükselişi Sürüyor 

Avrupa Havalimanları Konseyi'nin (ACI 

EUROPE) 2018 Ocak raporuna göre, 

Avrupa'nın en çok büyüyen havalimanı 

Atatürk Havalimanı olurken, Sabiha 

Gökçen Havalimanı ikinci, Antalya 

Havalimanı dördüncü sırada yer aldı. 

Devlet Hava Meydanları İşletmeleri Genel 

Müdürü (DHMİ) Yönetim Kurulu Başkanı 

ve Genel Müdürü Funda Ocak, resmi 

Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 

ACI EUROPE'un 2018 Ocak ayı raporuna 

göre, Türkiye havalimanlarının Avrupa 

listelerindeki muhteşem yükselişinin 

sürdüğüne dikkati çekti. 

 

Trafik Sigortasında Hedef Makul Fiyatlar 

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Genel 

Sekreteri Mehmet Akif Eroğlu, sigorta 

sektörü olarak 22 milyon sürücünün 

almakla yükümlü olduğu trafik 

sigortasını, makul fiyatlarla sağlamayı 

hedeflediklerini bildirdi. Eroğlu, 

Hacettepe Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim 

Dalı Başkanlığı tarafından düzenlenen 

Maluliyet Bilirkişiliği Kongresinde yaptığı 

konuşmada, sigorta sektörü olarak 

hedeflerinin 22 milyon sürücünün almakla 

mükellef olduğu trafik sigortasını makul 

fiyatlara indirmek olduğunu belirtti. 

Eroğlu, bu noktada sebepsiz 

zenginleşmeye neden olan ve 22 milyon 

sürücünün maliyetini artıran 

tazminatların hakkaniyete uygun olarak 

verilmesi gerektiğini ifade etti.  
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THY'den Tarihi Rekor 

Türk Hava Yolları'nın (THY) şubat ayında 

taşıdığı yolcu sayısı, geçen yılın aynı 

dönemine göre yüzde 26 artarak 5,1 

milyon kişiye ulaştı. THY Basın 

Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, 

Türk Hava Yolları tarihinde ilk defa şubat 

ayında 5 milyon yolcu rakamını aşmış 

oldu. THY, yüzde 79,7 ile tarihinin en 

yüksek şubat ayı doluluk oranına ulaştı. 

Kapasitenin (arz, koltuk kilometre) yüzde 

14 arttığı şubat ayında, toplam doluluk 

geçen yılın aynı dönemine göre 6,4 puan 

artışla yüzde 79,7, dış hat doluluk ise 6,6 

puanlık artışla yüzde 79.1 olarak 

gerçekleşti. 

Geçen yılının temmuz ayında başlayan 

talepteki çift haneli hızlı büyüme, yüzde 

24 artış ile 2018 yılının Şubat ayında da 

devam etti. Dıştan dışa transfer yolcu 

(transit yolcu) hariç tutulduğunda yurtdışı 

yolcu sayısında yüzde 27'lik artış yaşandı. 

Ocak-şubat döneminde de geçen yılın aynı 

dönemine göre talepte yüzde 27'lik artış 

sağlandı ve yolcu sayısı yüzde 31 artarak 

10,8 milyona ulaştı. Toplam yolcu doluluk 

oranı ocak-şubat döneminde 6,9 puanlık 

artış ile yüzde 79,7 olurken, yurtdışı yolcu 

doluluğu 7,1 puan artarak yüzde 78,8'e 

yükseldi.

 

Uber'e Yasak Tasarısı 

Taksicilerin Uber şoförlerine saldırıları 

sürerken, AK Parti yeni bir kanun tasarısı 

hazırladı. 

Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, 

İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı tasarı ile 

izin belgesindeki faaliyet alanı dışında 

yolcu taşımacılığı yapanlara yönelik 

yaptırımlar artırılacak.  Tasarı 

yasalaştığında izin belgesinde belirtilen 

alan dışında faaliyet gösterenler için (Uber 

de bu kapsamda değerlendiriliyor) 

uygulanacak idari para cezasına ilave 

olarak aracın işleteni veya sahibi, aracının 

yetkisiz yolcu taşımacılığında 

kullanılmaması için tedbir almak ve 

denetimini yapmakla yükümlü kılınacak. 

Araç kullanıcısının, aracın sahibi olup 

olmadığına bakılmaksızın araçların 30 gün 

süreyle trafikten men edilmesi 

sağlanacak.  

 

Küresel Piyasaların Odağında Siyasi Gelişmeler Yer Aldı. 

 Geçtiğimiz hafta küresel piyasalar 

ABD’nin çelik ve alüminyum ithalatına 

yönelik gümrük vergisi planına ilişkin 

gelişmelerin ve ABD-Kuzey Kore 

geriliminde yumuşama haberlerinin 

etkisiyle dalgalı bir seyir izledi. AB’nin ve 

Çin’in ABD’nin gümrük vergisi planına 

yanıt vereceklerini belirtmesi küresel 

ticaret savaşının çıkabileceği yönündeki 

endişeleri artırırken, ABD’nin Kanada ve 

Meksika’nın yanı sıra başka ülkelere de 

istisna tanıyabileceğini açıklaması bu 

endişeleri bir miktar hafifletti. Öte yandan, 

Kuzey Kore liderinin gelecek dönemde 

Güney Kore ve ABD liderleri ile 

görüşeceğine ilişkin haberlerin gündeme 
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gelmesi küresel piyasaları destekledi. 

Geçtiğimiz hafta ABD dolarının diğer 

gelişmiş ülke para birimleri karşısındaki 

değerini gösteren DXY endeksi dalgalı bir 

seyir izlerken, EUR/USD paritesi haftayı 

1,23 düzeyinden yatay tamamladı. 

 

ECB ve BoJ Para Politikasında Değişikliğe Gitmedi. 

ECB 8 Mart’taki toplantısında beklentilere 

paralel olarak faiz oranlarında ve varlık 

alım programında değişiklik yapmadı. 

ECB’nin toplantı metninden “gerekmesi 

halinde varlık alım tutarının 

artırılabileceği” ifadesini çıkarması dikkat 

çekti. Başkan Draghi toplantı sonrasında 

yaptığı açıklamasında enflasyonda 

istenilen yukarı yönlü ivmenin henüz 

gerçekleşmediğinin altını çizerken, 

enflasyonun yılın geri kalanında %1,5 

civarında seyretmesini beklediklerini ifade 

etti. Japonya Merkez Bankası da 

toplantısında faiz oranlarında bir 

değişiklik yapmadı. 

 

Et İthalatı İçin Uygulanan Sıfır Gümrük Vergisinin Süresi Uzatıldı. 

7 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlanan 

Bakanlar Kurulu kararına göre canlı 

hayvan ve et ithalatında uygulanan ve 31 

Aralık 2017’de bitmesi öngörülen sıfır 

gümrük vergili tarifenin süresi ithalatın 

yaklaşık %20’lik kısmını kapsayan bölüm 

(çeyrek karkas et) için 1 Haziran’a kadar 

uzatıldı.  

 

Çelik İhracatı Şubat Ayında 1,6 Milyon Ton Düzeyinde Gerçekleşti. 

Çelik İhracatçıları Birliği verilerine göre, 

çelik ihracatı miktar bazında Şubat ayında 

geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %3,4 

azalarak 1,6 milyon ton oldu. En fazla 

ihracatın gerçekleştirildiği ülkeler sırasıyla 

İtalya, Belçika, Almanya ve Mısır olurken, 

Belçika’ya ve Mısır’a yönelik çelik 

ihracatının yıllık bazda sırasıyla %400 ve 

%341 artış göstermesi dikkat çekti. ABD’ye 

yönelik ihracatımız ise yılın ilk iki ayında 

bir önceki yılın aynı dönemine göre %60 

oranında geriledi. 

 

Ürdün Serbest Ticaret Anlaşmasını Askıya Aldı

Ürdün Hükümeti, kabine kararıyla 

Türkiye ile 2011 yılında uygulamaya 

konan serbest ticaret anlaşmasını askıya 

aldı. Ürdün resmi haber ajansı Petra’nın 

haberine göre anlaşmanın bazı sanayi 

sektörleri ile tarım sektörüne olumsuz 

etkisi nedeniyle yerli sanayiyi korumak 

amacıyla alındığı kaydedildi. Petra’nın 

haberinde iç piyasada Türk ürünlerinin 

daha rekabetçi fiyatları nedeniyle 

dengesizliğe neden olduğu belirtildi. 

Kabine’ne açıklamasına göre 2011 yılında 
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işleme konan anlaşma ağırlıklı olarak 

Türkiye’ye fayda sağlayarak istenen 

sonucu vermedi.  Türkiye İhracatçılar 

Meclisi'nin rakamlarına göre, 2017 yılının 

tamamında Türkiye'nin Ürdün'e ihracatı 

672 milyon dolar olarak gerçekleşti. 

 

Trump’tan Sürpriz Hamle 

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'li çip 

üreticisi Qualcomm'un Singapur merkezli 

Broadcom firması tarafından 117 milyar 

dolara satın alınmasını engelleyecek 

başkanlık kararını imzaladı. Beyaz 

Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, iki 

firma arasındaki satış sürecini doğrudan 

ilgilendiren bir karar kamuoyu ile 

paylaşıldı. Buna göre Trump, "ulusal 

güvenlik" gerekçelerine atıf yaptığı 

başkanlık kararında söz konusu satışın 

uygun olmadığını vurguladı. Kararda 

Trump'ın, "Broadcom ve ortaklarının, 

ABD'nin ulusal güvenliğini zaafa 

uğratabilecek adımlar atabileceğine 

yönelik yeteri kadar sağlam kanıt 

bulunmaktadır." ifadesine yer verildi. 

Gerçekleşmesi halinde teknoloji tarihinin 

en büyük anlaşması olacağı belirtilen 

sürecin önünü kapatan kararda, 

Qualcomm'un satışının "yasaklandığı" 

kaydedildi. Karara itiraz eden Broadcom 

yöneticileri ise söz konusu anlaşmanın 

"ABD'nin ulusal güvenliğini herhangi bir 

şekilde tehdit etmediğini" savundu. 

İlk olarak ABD'de kurulan ancak 2016 

yılında Avago firmasına satılarak 

Singapur merkezli olarak yeniden 

yapılanan firma, Qualcomm'u satın alarak 

özellikle mobil teknolojiler ve çip üretimi 

alanında dünyanın en önemli oyuncuları 

arasında daha da üst sıralara tırmanmak 

istiyordu. ABD Hazine Bakanlığı 5 Mart'ta 

ilgili teknoloji firmalarına mektup 

göndererek özellikle 5G teknolojisiyle ilgili 

satış süreçlerinin ulusal güvenlik riski 

oluşturabileceği "uyarısında" bulunmuştu. 

Bakanlık Müsteşar Yardımcısı Aimen Mir, 

"Qualcomm, ABD için iyi tanınan ve 

güvenilen bir firma olmuştur. 

Qualcomm'un ABD hükümet kurumlarına 

yönelik tedarikinde herhangi bir kısıtlama 

veya duraksama olması, ulusal 

güvenliğimizi zaafa uğratabilir." 

yorumunu yapmıştı. 
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GELECEK HAFTANIN VERİLERİ 

14.03.2018 02:50 Para Politikası Toplantı Tutanakları 
(Japonya) 

14.03.2018 05:00 Sanayi Üretimi - Yıllık (Çin) 

14.03.2018 11:00 Draghi'nin Konuşması (EURO) 

14.03.2018 11:45 Praet'in Konuşması (EURO) 

14.03.2018 13:00 Sanayi Üretimi - Yıllık (EURO) 

14.03.2018 11:45 Constancio'nun Konuşması (EURO) 

14.03.2018 15:30 ÜFE - Yıllık (ABD) 

14.03.2018 15:30 Çekirdek ÜFE - Yıllık (ABD) 

14.03.2018 15:30 Perakende Satışlar - Aylık (ABD) 

14.03.2018 17:30 Ham Petrol Stokları (ABD) 

15.03.2018 10:00 İşsizlik Oranı (Türkiye) 

15.03.2018 12:00 Bütçe Dengesi (Türkiye) 

15.03.2018 15:30 New York Empire State İmalat Endeksi 
(ABD) 

16.03.2018 10:00 Sanayi Üretimi - Yıllık (Türkiye) 

16.03.2018 13:00 TÜFE - Yıllık (EURO) 

16.03.2018 13:00 Çekirdek TÜFE - Yıllık 

16.03.2018 16:15 Sanayi Üretimi - Aylık (ABD) 


