
Haftalık Ekonomi Bülteni – 14 Şubat 2018 

 

 

 

14 Şubat 2018  1 

 

 

 

Prof. Dr. Göksel Aşan 

HAFTAYA BAKIŞ   

Afrin’de teröre karşı verdiğimiz mücadele 

geçtiğimiz haftanın ana gündemi idi. Bu 

yüzden ekonomideki gelişmeler oldukça 

geri planda kaldı. Bununla birlikte hem 

içeride hem de dışarıda önemli 

sayılabilecek gelişmeler oldu. İçeride 

Aralık ayı Sanayi Üretimi Endeksi, Dış 

Ticaret Endeksleri, et ve süt ürünleri 

üretim rakamları açıklanan önemli veriler 

oldular. Yurt dışında ise gündemi, 

borsalarda yaşanan dalgalanmanın seyri 

ve FED’in faiz stratejisinde yapabileceği 

değişiklik oluşturdu. ABD petrol stokları 

ve petrol fiyatlarındaki hareket de 

yakından izlenen diğer bir konuydu.  

Aralık ayı sanayi üretimi beklenin oldukça 

üzerinde geldi. Arındırılmış endekste 2016 

yılı Aralık ayına göre %8,7’lik bir artış 

açıklandı. Bu 2017 yılı Kasım ayına göre de 

%0,9’luk bir artışı ifade ediyor. Son çeyrek 

karşılaştırmalarına bakıldığında da 2016 

yılı son çeyreğine göre %7,8’lik bir artış 

gözleniyor. Bu 2017’nin üçüncü çeyreğine 

göre ise yine %1,7 lik bir artış demek. 

Elbette özellikle sanayiden bahsedince 

defalarca “artış” ifadesini kullanmak 

oldukça memnuniyet verici. Diğer yandan 

şunu da belirtmek gerekir ki benzer 

alanlardaki tüm verilerde 2017 oldukça 

olumlu ve şaşırtıcı bir yıl oldu. EPAM 

olarak bizim 2017 yılı büyüme beklentimiz 

%7’nin bir miktar üzerindeydi. Bu hafta 

açıklanan verilerin piyasada da 

beklentileri bu civara çekmiş olması bizi 

ayrıca memnun etti. Bu hafta açıklanan bir 

diğer veri de Sanayi Ciro Endeksi oldu ve 

bir önceki yılın aynı ayına göre %27,2 arttı. 

Tüm bunlardan yola çıkarak “ekonomide 

çarkların dönmekte olduğunu” söylemek 

mümkün. 

Diğer yandan aynı memnuniyeti dış 

ticaret rakamları için duymaktan maalesef 

çok uzağız. TUİK Aralık ayı Dış Ticaret 

Endeks’lerini geçtiğimiz hafta açıkladı. 

Aslında kabaca rakamları bir önceki 

haftadan biliyorduk ve yazmıştık. Ancak 

özellikle birim endeksleri ve dış ticaret 

haddi bu veri setinde açıklandı. Birim, 

birim değer ve dış ticaret haddi maalesef 

olumsuz bir gelişmeyi işaret ediyor. Dış 

ticaret haddi ihracat birim değer 

endeksinin ithalat birim değer endeksine 

bölünmesi ile bulunuyor. Bu oran 2016 yılı 

Aralık ayında 110,2 iken 2017 Aralık’ta 

104,7 ye düşmüş durumda. Bu oranın 

100’ün altına düşmesi oldukça olumsuz 

bir sinyal olacaktır. Önceki yazıda da 

önümüzdeki en sıcak mevzunun bu 

olacağını belirtmiştik. Tekrar etmekte 

fayda olabilir; Türkiye kaçınılmaz olarak 

düşük kurun ara malı sektörüne verdiği 

zararı tartışmak ve bu alanda çok seri bir 

şekilde yeni tedbirler almak zorundadır. 

Seçili bazı alanlarda kapsamlı teşviklerin 

yanı sıra (zamanın ruhuna uygun olarak!) 

aynı alanlarda mevzuatın elverdiği ölçüde 

belli düzeyde bir korumacılık dahi 

tartışılmalıdır.  

Hafta içi en dikkat çekici açıklama Bakan 

Mehmet Şimşek’ten geldi. Şimşek hedefin 

enflasyonu kısa vadede tek haneye 

indirmek olduğunu gidişatın da bunu 

gösterdiğini ancak enflasyonu orada 

tutacak ek tedbirlere ihtiyaç olduğunu 

söyledi. Şimşek önümüzdeki altı ayın bir 
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reform dönemi olacağını da açıkladı. 

Önümüzdeki dönemde piyasaların 

merakla beklediği yapısal reformların ne 

ölçüde karşılanacağını takip edeceğiz. 

Bununla birlikte Sayın Bakan’ın bizce asıl 

önemli açıklaması şu idi: “…Bölgesel 

sıkıntılar zaman zaman yaşanabiliyor. 

Önemli olan aslında bu tür zor 

durumlarda sizi çok hızlı şeklide 

toparlayacak bir manevra alanınızın 

olmasıdır. Türkiye kamu maliyesinde bu 

manevra alanına sahiptir ve biz bunu 

devam ettireceğiz. Türkiye'nin borç 

stokunun milli gelir oranına oranı oldukça 

düşük. Bu yine bize manevra alanı 

sağlıyor. Türkiye'nin önümüzdeki 

dönemde şoklara karşı tepki verme 

kabiliyetini, şoklara karşı dayanıklı 

olmasını sağlıyor…". Ekonomi 

yönetiminin bu geldiği noktayı çok 

önemsiyoruz. Tabii ki mali disiplini 

bozmadan gerektiğinde Maliye 

Politikasını devreye sokabileceğimiz 

konusunda bir fikir birliği olması son 

derece anlamlı.  

Geçtiğimiz haftaki bültenimizde petrol 

fiyatlarındaki artışın sınırlı kalacağını ve 

enflasyon için ciddi bir risk 

oluşturmayacağını tahmin ettiğimizi 

yazmıştık. Henüz tüm yılı göstermesi 

açısında çok erken ancak tahminimize 

uygun bir şekilde son bir haftada petrol 

fiyatlarında %10’a varan bir düşüş gördük. 

Şimdilik fiyatların bu düzeylerde belli bir 

bantta dalgalanmasını beklediğimizi bir 

kez daha teyit edelim.  

Dışarıda ABD borsalarında dalgalanma bir 

ölçüde duruldu. Piyasanın çoğunluğunun 

bir düzeltme hareketi olarak yorumladığı 

bu dalgalanmayı biz de benzer şekilde 

yorumlamış ve yeni bir patikaya 

oturmasını beklediğimizi belirtmiştik. 

Bununla birlikte bu yaşananın arkasında 

düzeltmenin de ötesinde bir faktör olup 

olmadığını da gözden kaçırmamak 

gerekiyor. Bu bir ölçüde bundan sonraki 

hareketler ile anlaşılacak. Zira 

dalgalanmaların sıklığı ve şiddetinde bir 

artış gözlenirse bu daha derin bir 

problemin sonucu olarak yeni bir 

dönüşümün işareti olarak da 

yorumlanabilir. Bekleyip göreceğiz…  

  

HAFTANIN ÖNE ÇIKAN HABERLERİ   

 

Sanayi Üretimi Yüzde 8.7 Arttı 

Geçen yılın aralık ayında sanayi üretimi 

bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 8.7 

artış kaydetti. Bu oran, yıllık büyümenin 

çok güçlü geleceğini ortaya koydu. 

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden 

arındırılmış sanayi üretimi Aralık’ta bir 

önceki aya kıyasla yüzde 0,9 arttı. Öte 

yandan, arındırılmamış sanayi üretim 

endeksinde, bu dönemde yüzde 6,5 artış 

kaydedildi. Arındırılmamış sanayi üretim 

endeksi, Aralık 2017’de, bir önceki yılın 

aynı ayına göre yüzde 6,5 yükselerek 146,8 

değerine ulaştı. 
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Buna göre, arındırılmamış sanayi üretim 

endeksi, geçen yıl aralıkta bir önceki yılın 

aynı ayına göre yüzde 6,5 arttı. Geçen yıl 

Aralık’ta 146,8 olarak hesaplanan endeks, 

2016’nın aynı ayında 137,9 seviyesinde 

bulunuyordu. Öte yandan, 2017 

arındırılmamış sanayi endeksi yıllık 

ortalaması da 134,6 olarak belirlendi. 

Sanayi ciro endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %27,2 arttı 

Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin 

alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) 

incelendiğinde; 2017 yılı Aralık ayında bir 

önceki yılın aynı ayına göre madencilik ve 

taşocakçılığı sektörü endeksi %20,4 ve 

imalat sanayi sektörü endeksi %27,4 arttı. 

2017 yılı dördüncü çeyreğinde takvim 

etkilerinden arındırılmış toplam sanayi 

ciro endeksi bir önceki yılın aynı çeyreğine 

göre %29,3 arttı. Mevsim ve takvim 

etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro 

endeksi ise bir önceki çeyreğe göre %8,3 

arttı.
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Şimşek’ten Ekonomi Gündemine İlişkin Açıklamalar 

Şimşek, Bilgi Teknolojileri ve İletişim 

Kurumu (BTK) Başkanlığında 

gerçekleştirilen "İslam Kalkınma Bankası 

(İKB) Katılım Platformu ve Dönüşüm 

Fonu Tanıtım Toplantısı"nda Türkiye 

ekonomisine ilişkin sunum yaptı. 

Şimşek, Türkiye ekonomisinin son 15 yılda 

ortalama yüzde 5,6 büyüdüğüne işaret 

ederek, bütün iç ve şoklara, bölgesel 

sıkıntılara rağmen ülkenin çok iyi bir 

performans ortaya koyduğunu söyledi. 

Şimşek, söz konusu dönemde enflasyonu 

önemli ölçüde aşağı çektiklerine dikkati 

çekerek, buna rağmen enflasyonun sorun 

olarak devam ettiğini, bunu çözmek için 

birtakım tedbirler aldıklarını söyledi. 

 "Cari açığı yönetebilir düzeye çekmek için 

reform yapacağız" diyen Şimşek; 

Türkiye'nin yüksek büyümesini 

sürdürebilmesi, büyümenin daha 

kapsayıcı olması, elde edilen gelirin daha 

adil dağılımının kendileri için çok kritik 

olduğunun altını çizen Şimşek, bu 

çerçevede önümüzdeki dönemdeki 

reformları daha da hızlandıracaklarını 

kaydetti. 

Bu hafta içinde bir canlı yayına da katılan 

Şimşek; kısa vadede hedeflerinin 

enflasyonu tek haneye indirmek olduğunu 

belirterek, "Oraya doğru gidiyoruz. İner 

ama ilave çabayla orada tutmamız lazım. 

Hedefimiz  orta vadede yüzde 5 hedefine 

yaklaştırmak, uzun vadede yapısal 

reformlarla bunu  yüzde 1-3 aralığına 

çekmek." dedi. "Yeni zamlar kapıda olacak 

mı? "şeklindeki soru üzerine de Şimşek,  

"Gündemimizde yeni zam diye bir şey 

yok. Tam aksine kamu maliyesinde alan 

olduğu  ölçüde biz enflasyonu düşürmek 

için idari fiyatları daha düşük düzeyde 

tutma  çabası içindeyiz. En son sözleşme 

gereği Avrasya Tüneli'nde bir fiyat artışı  

oldu. Biz orada nihai tüketiciye yansıyan 

fiyat artışı çok yüksek olmasın  

(geçişlerde) diye KDV'yi indirdik." diye 

konuştu. 

 

Bankalardaki Altın Hesapları Rekor Seviyede
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Altın fiyatlarındaki artışın etkisiyle 

çeşitliliği ve müşterisi son yıllarda artan 

hesaplar, küresel gelişmelerden olumsuz 

etkilenmek istemeyen tasarruf sahiplerini 

"güvenli limana" çekti. 

Yastık altındaki altınların ekonomiye 

kazandırılmasına da aracılık eden altın 

hesapları, jeopolitik risklerdeki artış ve 

döviz piyasasındaki oynaklığın etkisi ile 

geçen yıl rekor seviyeye yükseldi. 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 

Kurumu (BDDK) verilerinden derlenen 

bilgilere göre, kıymetli maden depo 

hesaplarının tutarı, geçen yıl 24 milyar 103 

milyon liraya ulaşarak tüm zamanların en 

yüksek seviyesinde gerçekleşti. Bu 

rakamın 23 milyar 474 milyon lirası yurt 

içi, 629 milyon lirası ise yurt dışı 

yerleşiklerin hesaplarından oluştu.  

Büyüme Tahmini Yükseldi 

Avrupa Komisyonu enflasyonun baskı 

altında kalmaya devam edeceğini 

belirterek Euro Bölgesi 2018 büyüme ve 

enflasyon tahminlerini yükseltti. Buna 

göre büyüme tahmini % 2.1'den %2.3'e, 

enflasyon tahmini % 1.4'ten % 1.5'e 

çıkarıldı. 2019 yılı büyüme tahmini ise 

%2'ye yükseltildi. 2019 enflasyon 

beklentisi değişmeyerek %1.6'da bırakıldı. 

İngiltere'nin 2018 yılı büyüme tahmini 

%1.4'e yukarı yönlü revize edildi. AB 

Ekonomik İşler'den sorumlu Komiser 

Pierre Moscovici Avrupa ekonomisinin 

2018'e güçlü başladığını, büyümenin de 

önceki 10 yıla kıyasla daha dengeli hale 

geldiğini bildirdi.  

 

 

 

1. Euro Bölgesi Enflasyon Oranları                                                     2. Euro Bölgesi Büyüme Oranları 
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‘Herkes için’ Ekonomi Şart! 

Merkez Bankası internet sitesini 

yenilerken bir de mikro site açtı. Sitenin, 

daha erişilebilir ve anlaşılabilir içeriklerle 

ziyaretçiler için daha kullanıcı dostu bir 

yapıya kavuştuğu bildirildi. İnternet 

sitesinin yenilenmesi çalışmalarının 

yanında yakın zamanda başlatılan 

“Herkes için Ekonomi” girişimi için de bir 

mikro site hazırlanarak yayına alındı. 

“Herkes için Ekonomi” sitesi, başta 

gençler olmak üzere toplumun Merkez 

Bankası hakkında bilgi düzeyi daha az 

olan kesimlerine para politikası ve merkez 

bankacılığıyla ilgili içerikleri oldukça 

renkli, eğlenceli ve onlara yakın bir dille 

anlatmayı hedefliyor. Bu çerçevede yeni 

mikro site, temel ekonomi ve merkez 

bankacılığı kavramlarını animasyonlar, 

infografikler ve anlatımlı videolar ile 

tanıtıyor. Site ayrıca çocuklar ve gençler 

için de yayınlar içeriyor. Siteye 

www.herkesicin.tcmb.gov.tr adresinden 

ulaşılabiliyor. 

 

Hazine`nin Nakit Dengesi Ocak Ayında 1.6 Milyar TL Açık Verdi.  

Hazine Müsteşarlığı, ocak ayına ilişkin 

nakit gerçekleşmelerini açıkladı. Buna 

göre, geçen ay Hazine'nin nakit gelirleri 57 

milyar 402 milyon lira, nakit giderleri 58 

milyar 949 milyon lira oldu. Faiz dışı 

giderler 53 milyar 496 milyon lira, faiz 

ödemeleri ise 5 milyar 453 milyon lira 

olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 3 

milyar 905 milyon lira fazla verdi. 

Bu dönemde, nakit dengesinde 1 milyar 

548 milyon lira açık kaydedildi. Geçen ay 

devirli-garantili borç geri dönüşleri 34 

milyon lira oldu. TMSF'den aktarımlar da 

104 milyon lirayı buldu. Kur farklarından 

kaynaklanan artış 59 milyon lira olarak 

gerçekleşirken, kasa/banka net hesabı ise 

9 milyar 822 milyon lira arttı. 

 

Bitcoin'e Harcanan Elektrik Eve Harcanandan Fazla 

Dünyanın en verimli yenilenebilir enerji 

kaynaklarına sahip ülkelerinden 

İzlanda'nın Bitcoin madenciliği için 

kullanacağı elektrik, evler için kullanılan 

elektriği aşacak.  

 

Enerji şirketi Hitaveita Sudurnesja'nın İş 

Geliştirme Müdürü Johann Snorri 

Sigurbergsson, ülkesinin sanal para 

madenciliği için tüketilen enerjinin bu yıl 

içerisinde ikiye katlanarak 100 megawatt'a 

ulaşacağını söyledi. Bu, 340 bin kişinin 

yaşadığı ada ülkesinde hane halkının 

tükettiği elektrikten çok çok daha fazla. 

İzlandalı Korsan Parti'nin 

milletvekillerinden Smair McCarthy, 

Bitcoin madenciliğine de vergi getirilmesi 

gerektiğini söyley erek "Normal şartlar 

altında, İzlanda'da değer yaratan şirketler 

belli bir vergi öderler. Ancak madencilik 

şirketleri bunu yapmıyor" dedi. 

http://www.milliyet.com.tr/merkez-bankasi/
http://www.milliyet.com.tr/merkez-bankasi/
http://www.milliyet.com.tr/merkez-bankasi/
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McCarthy, "Yüzlerce megawatt elektriği 

varlığı olmayan ve finansal 

spekülasyonlar dışında kullanımı olmayan 

bir şey için harcıyoruz. Bu, iyi olamaz" 

dedi.  Hollandalı banka ING'nin verilerine 

göre, karmaşık matematik problemlerini 

çözmek için yüksek enerji gerektiren 

gelişmiş bilgisayar sistemlerine ihtiyaç 

duyan Bitcoin madenciliği için gereken 

elektrik 200 kilowatt. Bu miktar, neredeyse 

bir ay boyunca bir evin elektrik ihtiyacını 

karşılayabilir. Dijital parayı üretmek için 

2017'de harcanan elektrik enerjisi ise 159 

ülkenin yıllık ihtiyacından daha fazlaydı. 

 

OPEC'in Petrol Üretimi Ocakta Azaldı 

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün 

(OPEC) "Ocak Ayı Petrol Piyasası 

Raporu"na göre, geçen ay küresel petrol 

arzı bir önceki aya göre günlük 350 bin 

varil artarak yaklaşık 97 milyon 670 bin 

varile ulaştı. 

Ocakta OPEC dışı ülkelerde petrol üretimi 

günlük 360 bin varil yükselerek 65 milyon 

360 bin varile çıktı. Söz konusu ayda 

OPEC'in ham petrol üretimi ise günlük 8 

bin varil azalarak 32 milyon 300 bin varile 

düştü. Ocakta OPEC'in üretimini 

kısmasıyla küresel petrol üretimi içindeki 

payı da yüzde 33,1 oldu. 

Geçen ay OPEC içinde ham petrol üretimi 

en çok Irak, Suudi Arabistan ve Libya'da 

artarken Venezuela, Angola, Cezayir ve 

Nijerya'da düşüşler yaşandı. Ekonomik ve 

siyasi alanda zor bir dönemden geçen 

Venezuela'da günlük üretim, ocakta bir 

önceki aya göre 47 bin 300 varil azalarak 

günlük bin 600 varil oldu. Günlük üretim 

Angola'da 10 bin 900 varil, Cezayir de ise 

günlük 8 bin 500 varilin üzerinde azaldı. 

 

TKDK'den Yatırımcıya 5 Milyar Lira Hibe 

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme 

Kurumu (TKDK) Başkanı Hakan 

Kalender, 2020 yılına kadar 5 milyar liralık 

hibe kullandıracaklarını bildirdi. Türkiye 

genelinde 42 ilde kuruma bağlı 

koordinatörlüğün faaliyet gösterdiğini 

ifade eden Kalender, et işletmelerinden süt 

işletmelerine, yumurtadan tavukçuluğa 

kadar birçok farklı sektörde farklı 

oranlarda hibe dağıttıklarını belirtti. 

Kalender, Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma 

Aracı'nın (IPARD) birinci döneminde 11 

bin projeyle yapılan 7 milyar liralık 

yatırımla 60 bin kişiye istihdam 

oluşturduklarını vurguladı. 

Hibe ve desteklerle kırsaldaki ekonomik 

faaliyetlerin çeşitlendirilmesine 

çalıştıklarını anlatan Kalender, yatırım 

yapmak isteyen girişimciye her türlü 

olanağı sunmaya çalıştıklarını dile getirdi. 

 

Beyaz Saray ISS'i Özelleştirmek İstiyor 

Washington Post gazetesi NASA'daki gizli 

bir iç yazışmaya dayanarak ABD 

yönetiminin Uluslararası Uzay 

İstasyonu'nu (ISS) özelleştirmeyi 

planladığını yazdı. Gazetenin haberinde 

Beyaz Saray'ın masrafları yüksek olan ISS 

projesini 2025 yılına kadar finanse ettikten 

sonra kısmen özel sektöre devredeceği 
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belirtildi. NASA'nın ISS'in geleceğiyle 

ilgili raporunda, ISS'e verilen devlet 

desteğinin 2025'te sona ermesinin 

istasyonun yörüngesini terk edeceği 

anlamına gelmediği ve özel sektörün 

istasyonun bazı bölümlerini ticari amaçla 

kullanabileceği yer aldı. NASA, 

önümüzdeki yedi yıllık dönemde 

uluslararası ve ticari ortaklıklarını 

artırmayı ve yeryüzüne yakın yörüngede 

insanlı uçuşların devam ettirilmesini 

planlıyor. 

 

Tesla Türkiye'ye Geliyor 

Tesla'nın Avrupa merkezi Hollanda (Tesla 

Motors Netherlands B.V.), İstanbul'un 

Anadolu yakasında servis alanı arıyor. 

Şirket, 6 ay içinde servisi hizmete alacak. 

Serviste ayrıca tanıtım amaçlı olarak 3-4 

araç sergilenecek. 

Tesla 2019'da da İstanbul'da popüler bir 

mekanda showroom açacak. Tesla Model 

S ve Model X'e göre daha makul fiyatlı 

Model 3 ile Türkiye'ye hızlı giriş yapmayı 

planlıyor. 

ABD'de fiyatı 35 bin dolardan başlayan 

Model 3, 1 Nisan 2016'da tanıtılıp 1.000 

dolar ön ödemeli rezervasyonla satışa 

çıktı. Model 3'e 1 ay içinde 400 binden 

fazla sipariş geldi. ABD'de teslimatlar 

başlarken, aracın Avrapa'ya gelişi 2018 

sonunu bulacak. Model 3'ün Türkiye'de 

2019'da satışa çıkması bekleniyor. 

Fiyatının da yaklaşık 70 bin euro olacağı 

tahmin ediliyor

Türk ve Katarlı Şirketlerden Jeotermalde İş Birliği 

Doğan Jeotermal Şirketler Grubu ile Katar 

orijinli CNG Global Industries and 

Trade arasında jeotermal kaynakların 

kullanımına yönelik iş birliği anlaşması 

imzalandığı bildirildi. Şirket'ten yapılan 

açıklamaya göre, ön anlaşmanın 

hükümetin yurtdışı kaynaklı finansman ve 

yatırımların önünün açılması politikaları 

ile istihdamın artırılması yönündeki 

programı doğrultusunda yapıldığı 

kaydedildi. Doğan Jeotermal şirketler 

Grubu'nun ana firması olan Doğan 

Jeotermal, 1990 yılından beri, çevre dostu 

enerji iş kollarında ayrıca alt yapı ve üst 

yapı inşaatları, endüstriyel tesisler, toplu 

konut ve sanayi yapılarının inşaatında 

faaliyet gösteriyor.

Cep Telefonuna 2 Havalimanı Parası Harcandı 

Türkiye'de, 2007-2017 döneminde ithal 

edilen cep telefonu için ödenen 

tutar, İstanbul Yeni Havalimanı 

maliyetinin yaklaşık 2 katına ulaştı. Bu 

dönemde İthal edilen telefon sayısı 142,4 

milyona ulaşırken, ödenen tutar ise 23 

milyar 708 milyon 146 bin dolar oldu. AA 

muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu 

(TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye 

göre, Türkiye'nin 2007 ve sonrası cep 

telefonu ithalatı için ödediği tutar dikkati 

çekti. 

Türkiye'nin 2007-2017 yıllarında ithal 

ettiği cep telefonları için 23 milyar 708 

http://bigpara.hurriyet.com.tr/doviz/euro/
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milyon 146 bin 266 dolar ödenirken, bu 

rakam 10,5 milyar avro (12,8 milyar dolar) 

olarak belirtenen İstanbul Yeni 

Havalimanı maliyetinin yaklaşık 2 katı 

oldu. İhracatın seyri Türkiye, 2007 yılında 

8 milyon 326 bin 439 dolarlık cep telefonu 

ihraç ederken, bu rakam 69 milyon 663 bin 

dolarla en yüksek seviyesine 2016'da 

ulaştı. Geçen yıl ise ihracat 2016'ya göre 

yaklaşık yüzde 46 azalarak 37 milyon 847 

bin 374 dolara geriledi. Geçen yıl ihraç 

edilen telefon sayısı ise 579 bin 393 oldu. 

Türkiye, 2007-2017 yıllarında toplam 3 

milyon 374 bin 449 cep telefonu ihraç 

ederken, elde edilen gelir 297 milyon 474 

bin 478 doları buldu. 

 

S&P’den Türk Bankalarına İlişkin Değerlendirme 

Bu hafta yayınlanan S&P kredi 

derecelendirme kuruluşunun “Küresel 

Reytingler” raporunda, “2018 yılında 

artan faaliyet riskleri, Türk bankalarını 

Türk lirasının değer kaybına ve politik 

belirsizliklere karşı hassas hale getiriyor.” 

ifadesine yer verildi. Raporda Türk 

bankalarına ilişkin olarak, “2017 yılında 

güçlü performanslarına rağmen, 2018 

yılında, yüksek toptan finansman ve 

mevduat maliyetlerine ilişkin net faiz 

marjındaki gerileme ve 2017 yılındaki 

düşük kredi hacmi nedeniyle Türk 

bankalarının karlılıklarında azalma 

bekliyoruz.” İfadelerine yer verildi. Türk 

bankalarının görünümünün negatif olarak 

değerlendirildiği belirtilirken, faaliyet 

ortamında artan risklerin, bankaların ve 

varlık kalitesine ilişkin hassasiyeti 

artırabileceği görüşüne yer verildi 

 

ABD'den PYD'ye 550 Milyon Dolarlık Bütçe 

Pentagon, 2019 bütçesinde, SDG adını 

kullanan PYD/PKK'ya eğit-donat için 300, 

örgüte kurdurulan sınır güvenlik gücü için 

de 250 milyon dolar ayırdı. Savunma 

bakanlığı tarafından 2019 mali yılı için 

talep edilen toplam rakam ise 686 milyar 

dolar oldu. ABD Savunma Bakanlığı 

(Pentagon), 2019 yılı için hazırlanan bütçe 

tasarısında Kongre’den DEAŞ ile 

mücadele kapsamında, SDG ismini 

kullanan PYD/PKK'ya eğit-donat için 300 

milyon, “DEAŞ karşıtı misyona ilişkin 

sınır güvenlik ihtiyaçları” için de 250 

milyon dolar olmak üzere toplam 550 

milyon dolar talep etti.  

Pentagon, 2019 mali yılı savunma bütçe 

tasarısını açıkladı. Söz konusu tasarı mart 

ayında ABD Kongre’sine sunulacak ve 

Kongre ile yönetim arasındaki görüşmeler 

sonrasında 2019 Mali Yılı Ulusal Savunma 

Yetkilendirme Yasası olarak nihai halini 

alacak.

 

Çelik Üretimi Tarihinin En Yüksek Seviyesinde… 

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği 

verilerine göre, yurt içinde ham çelik 

üretimi yıllık bazda %13,1 artarak 37,5 

milyon ton ile tarihi yüksek seviyesine 

ulaştı. Üretimin %69,2’sinin 

gerçekleştirildiği elektrik ark ocaklı 

tesislerde üretim %18,8 büyürken, bazik 

oksijen fırınlarında üretimdeki yıllık artış 
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%2,2 ile sınırlı kaldı. Küresel ham çelik 

üretiminin %5,7 arttığı bir konjonktürde 

Türkiye, dünyanın en büyük 8. ham çelik 

üreticisi konumunda yer alıyor. 2017 

yılında Çin’in çelik üretim kapasitesini 

daraltmasının yanı sıra Türkiye’deki 

üreticilerin diğer ülkelere nazaran daha 

rekabetçi fiyat sunmalarının yerli üretim 

verilerine olumlu yansıdığı 

değerlendiriliyor. Türkiye’nin nihai çelik 

ürünleri üretimi de 2017’de yıllık bazda 

%6,2 büyüyerek 39,2 milyon tona 

yükseldi. Çelik ürünleri tüketimi aynı 

dönemde %5,7 artışla 36,1 milyon tona 

yükselirken, tüketimin %50,9’unu inşaat 

sektörüne girdi sağlayan uzun ürünler 

oluşturdu. Türkiye’nin 2017 yılında çelik 

ürünleri ihracatındaki büyümenin ithalat 

artışından daha güçlü bir görünüm 

sergilemesi, ihracatın ithalatı karşılama 

oranının 2016’daki %99 seviyesinden 

%108’e yükselmesinde etkili oldu. 2017 

yılında TL’nin dolar karşısında değer 

kaybı, küresel çelik fiyatlarındaki artış ile 

yurt içi ve küresel piyasalarda artan çelik 

talebinin yerli çelik üreticilerinin finansal 

göstergelerine de olumlu yansıdığı 

gözleniyor. 

 

Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinde Süre Uzatıldı 

Geçen yılın 4. geçici vergi dönemine 

(ekim-kasım-aralık) ait gelir ve kurum 

geçici vergi beyannamelerinin verilme 

süresi 19 Şubat Pazartesi günü sonuna 

kadar uzatıldı. Konuya ilişkin duyuru, 

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet 

sitesinde yayımlandı. Buna göre, 14 Şubat 

sonuna kadar verilmesi gereken 2017 yılı 

4. geçici vergi dönemine ait gelir ve kurum 

geçici vergi beyannamelerinin süreleri 19 

Şubat Pazartesi sonuna kadar uzatıldı. 

 

Irak'ın Yeniden İnşası 88 Milyar Dolara mâl olacak 

Irak hükümeti, Irak Şam İslam Devleti 

(IŞİD) ile yapılan mücadelenin ülke 

genelinde büyük bir yıkım yarattığını, 

temel altyapının ve yıkılan binaların 

yeniden inşası için hesaplanan maliyetin 

de 88,2 milyar dolar olduğunu açıkladı. 

Kuveyt'te düzenlenen bir konferansta 

konuşan Irak Planlama Bakanlığı 

Müsteşarı Kuzey Abdülfettah, kısa vadede 

22 milyar dolara ihtiyaç duyulacağını, orta 

ve uzun vadede ise 65 milyar dolarlık bir 

yatırım gerekeceğini ifade etti. 

Apple Daha Az iPhone Sattı, Sârı Rekor Kırdı 

Teknoloji devi Apple şirketi, 2017'nin son 

üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre 

daha az iPhone sattıklarını ancak yüksek 

fiyatlar sayesinde gerilemenin önüne 

geçerek kârı artırdıklarını açıkladı. Şirket, 

geçen yılın son üç ayında Avrupa ve 

Japonya pazarlarındaki büyümenin 

desteğiyle kârı 20 milyar dolara çıkararak 

rekor kırdıklarını duyurdu. Şirketin geliri, 

yüzde 13 artışla 88.3 milyar dolara çıkarak 

bir rekor daha kırılmış oldu. Eylül ayında 

iPhone8 ve Kasım ayında iPhone X 

piyasaya sürüldüğünden beri, şirket satış 

rakamlarını ilk kez açıklıyor. Apple'ın 

CEO'su Tim Cook, 1000 dolardan başlayan 

fiyatına rağmen iPhone X'e talebin 

beklediklerinden çok daha fazla olduğunu 

belirtti. 
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Ocakta Otomotiv Satışları Geriledi 

Otomotiv Distribütörleri Derneği 

tarafından yayımlanan verilere göre, Ocak 

ayında otomotiv satışları yıllık bazda %0,7 

oranında gerileyerek 35.076 adet oldu. 

Otomobil satışlarındaki yıllık %3,6 artışa 

karşın, hafif ticari araç pazarının %12,1 

oranında daralması söz konusu gelişmede 

etkili oldu. 2017 yılında sektörde yapılan 

ÖTV artışları ve TL’deki değer kaybının 

etkisiyle %2,8 oranında daralarak 956.194 

adet gerçekleşen toplam otomotiv 

satışlarının 2018 yılında 925-975 bin adet 

civarında gerçekleşeceği tahmin ediliyor. 

Otomotiv Sanayii Derneği’nin verilerine 

göre, 2017 yılında toplamda 1.696 bin adet 

üretim gerçekleştiren otomotiv sanayii 

firmalarının 2018’de üretim kapasitelerini 

%2,7 artışla 2.046 bin adede çıkaracağı 

öngörülüyor. 2017 yılında ihracatını %16,8 

oranında artıran firmaların üretimlerinin 

%78,6’sını ihraç ettikleri kaydedildi. 

 

GELECEK HAFTANIN VERİLERİ 

14.02.2018 10:00 Cari İşlemler Dengesi (Türkiye) 

14.02.2018 13:00 GSYH - Çeyreklik (EURO) 

14.02.2018 13:00 Sanayi Üretimi - Aylık (EURO) 

14.02.2018 16:30 Çekirdek TÜFE - Aylık (ABD) 

14.02.2018 16:30 TÜFE - Yıllık (ABD) 

14.02.2018 16:30 Perakende Satışlar - Aylık (ABD) 

14.02.2018 18:30 Ham Petrol Stokları (ABD) 

15.02.2018 00:00 Ay Takvimine Göre Yılbaşı Tatili (Çin) 

15.02.2018 10:00 İşsizlik Oranı (Türkiye) 

15.02.2018 13:00 Ticaret Dengesi (EURO) 

15.02.2018 16:30 Çekirdek ÜFE - Aylık (ABD) 

15.02.2018 16:30 ÜFE - Aylık (ABD) 

15.02.2018 17:15 Sanayi Üretimi - Aylık (ABD) 

15.02.2018 17:15 Sanayi Üretimi - Aylık (ABD) 

16.02.2018 12:30 Perakende Satışlar - Aylık (İngiltere) 

 


