
Haftalık Ekonomi Bülteni – 21 Mart 2018 
 

 

21 Mart 2018  1 

 

 

Prof. Dr. Göksel Aşan 

Aslında önemli gelişmeler olmasına 

rağmen ekonomik gündemin bir miktar 

geride kaldığı ve Türk Silahlı 

Kuvvetleri’nin Zeytin Dalı operasyonunu 

büyük bir başarı ile tamamlamasının öne 

çıktığı bir hafta geçirdik. Böylesine zorlu 

bir harekatı olabilecek en düşük asker ve 

sivil kaybı ile tamamlamak, benzerine az 

rastlanır bir başarıdır. Harekatta şehit olan 

tüm askerlerimize Allah’tan rahmet 

diliyoruz.  

Ekonomik gündemin en sıcak konusu 

döviz kurlarındaki hızlı yükseliş oldu. 

İçeride Aralık ayı işsizlik rakamları, sanayi 

üretimi ve tüketici güven endeksi öne çıkan 

verilerdi. Maliye Bakanlığı Şubat ayı bütçe 

gerçekleşmelerini açıkladı. Dışarıda ise 

gündem her hafta bir öncekinin neredeyse 

tekrarı gibi devam ediyor. ABD’de Sanayi 

üretimi, ÜFE ve perakenden satışlar 

verileri açıklanırken gündem yine 

verilerden çok FED’in bunları nasıl 

yorumlayacağı oldu. Avrupa’dan sanayi 

üretimi ve TÜFE verileri gelirken Çin’den 

beklentileri bir miktar aşan sanayi üretimi 

verisi geldi. 

İçeride arka arkaya gelen iki veri 

ekonominin “reel” tarafında iyileşmenin 

devam ettiğini gösteriyor. İşsizlik bir 

önceki aya göre 0,1 puan yükselmiş 

görünse de burada daha önce de 

bültenlerimizde yazdığımız gibi mevsim 

etkilerinde arındırılmış oran daha 

anlamlıdır. Arındırılmış işsizlik oranı uzun 

süre sonra tek haneye düşmüş oldu. 

Türkiye’de yapısal olarak Aralık-Mart 

dönemi aylık bazda işsizliğin yükseldiği 

dönemlerdir. Bu yüzden özellikle bu 

dönemler için arındırılmış verileri takip 

etmeye devam edeceğiz. Burada bir miktar 

daha düşüş beklediğimiz de belirtelim. 

Sanayi üretimi de benzer bir tablo 

gösteriyor. Ocak ayında sanayi üretimi bir 

önceki yıla göre %12 artmış durumda. 

Burada aylık arındırılmış endekste 0,8 

puanlık bir düşüş var. Ancak bunun önceki 

aylardaki hızlı artışların yarattığı bir etki 

olduğunu değerlendiriyoruz. Sanayi 

üretiminde 2017 son iki çeyrek artışının bir 

miktar altında kalsa da olumlu havanın 

devam edeceği kanaatindeyiz.  

Haftanın en sıcak konularından biri döviz 

kurlarındaki artış oldu. Aslında 

beklenmeyen (bizim de beklemediğimiz) 

bir hareket olduğunu söylemek gerekir. 

Zira Mart’ın ilk haftası ile birlikte gelen 

veriler beklentilerden çok sapmış değildi. 

Elbette Moody’s raporunun etkisi 

beklenebilirdi ancak rapordan neredeyse 

bir hafta sonra yukarı yönlü hareket ivme 

kazandı. Bazı yorumlar cari işlemler 

açığının yüksek gelmesine dikkat çekse de, 

zaten neredeyse bir ay öncesinden ön 

görülebilen bir datanın açıklandığında 

böyle bir etki yapmasını pek olası 

bulmadığımızı belirtelim. Bizim 

kanaatimiz politik ortamın da etkisi ile 

spekülatif bir hareketin olduğu ve içeride 

alınacak bazı kararları (özellikle faiz ile 



Haftalık Ekonomi Bülteni – 21 Mart 2018 
 

 

21 Mart 2018  2 

 

ilgili) manipüle etme maksadı taşıdığı 

yönünde. Çok uzun sürmeden bu atağın da 

yatışacağını düşünüyoruz. Elbette Dolar’ı 

psikolojik sınır olarak düşünülen 4 TL’nin 

üzerine taşıma hedefi de olabilir. Lakin bu 

nispeten daha yüksek bir sermaye çıkışını 

gerektireceği için pek muhtemel 

görmüyoruz. Ancak özellikle FED’in faiz 

kararı sonrası TCMB Para Kurulu 

toplantısına yaklaşırken bir atak daha 

beklenebilir. Her zamanki uyarımızı bir 

kez daha yapmak durumundayız. Bu tür 

ortamlarda beklentileri yönetmek ve doğru 

bir iletişim stratejisi oluşturmak 

kurumların en önemli işlerinden biri 

olmalıdır. Maalesef bu cephe de 

zafiyetimizin devam ettiği kanaatindeyiz. 

Aslında dalgalı kur rejiminde kur 

hareketlerini bu kadar merkeze koymak 

çok doğru olmayabilir. Ancak Türkiye 

uzunca bir süredir kurdan kaynaklanan bir 

maliyet enflasyonu baskısı altında olduğu 

için bu alana duyarlılık gereğinden fazla 

artmış durumda. Kur hareketlerinin 

fiyatlara geçişi bir zaman almaktadır ve 

şayet bu aralıkta kur geri gelirse fiyatlara 

yansıma oldukça sınırlı kalmaktadır. Bu 

açıdan son artışın enflasyona etkisinin 

sınırlı kalacağını değerlendiriyoruz. Son 

olarak faizi arttırarak kuru aşağı çekmenin 

pek işe yaramadığını bir kez daha görmüş 

olduğumuzu ekleyerek bu bahsi 

kapatalım. 

Üç mü? Dört mü? kervanına katılmayı pek 

istemesek de gelen verileri yorumlamak 

durumundayız. Bu hafta ABD verileri 

kuvvetli geldi diyebiliriz. Bir önceki hafta 

kafa karışıklığına yol açabilecek veriler 

gelmişti. Ancak bu hafta gelen veriler 

benzer istikamette idi. Her ne kadar bu 

hafta FED’in dört faiz artışı yapabileceğini 

destekleyen veriler gelmiş olsa da biz hala 

tahminimizi değiştirmedik. Faiz artışının 

üç ile sınırlı kalacağını düşünüyoruz. Diğer 

yandan Avrupa Ekonomilerinden de 

olumlu veriler gelmeye devam ediyor. Her 

ne kadar Avrupa Ekonomisi, gündemde 

ABD Ekonomisinin gerisinde kalmış ve 

istenilen enflasyon düzeyini yakalamamış 

olsa da üretim ve talebe dair veriler 

yükselişi işaret ediyor. 

 

 

TÜİK Aralık 2017 İşgücü İstatistiklerini Açıkladı 

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı 

yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılı Aralık 

döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 

581 bin kişi azalarak 3 milyon 291 bin kişi 

oldu. İşsizlik oranı 2,3 puanlık azalış ile 

%10,4 seviyesinde gerçekleşti. Aynı 

dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 2,6 

puanlık azalış ile %12,3 olarak tahmin 

edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik 

oranı 4,8 puanlık azalış ile %19,2 

olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 2,3 

puanlık azalış ile %10,6 olarak 

gerçekleşti.  İstihdam edilenlerin sayısı 

2017 yılı Aralık döneminde, bir önceki yılın 

aynı dönemine göre 1 milyon 619 bin kişi 

artarak 28 milyon 288 bin kişi, istihdam 

oranı ise 1,8 puanlık artış ile %46,9 oldu. 

HAFTANIN ÖNE ÇIKAN HABERLERİ   
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Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan 

sayısı 255 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan 

sayısı 1 milyon 365 bin kişi arttı. İstihdam 

edilenlerin %18,3’ü tarım, %19,5’i sanayi, 

%7,3’ü inşaat, %55’i ise hizmetler 

sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı 

dönemi ile karşılaştırıldığında tarım 

sektörünün istihdam edilenler içindeki 

payı 0,1 puan, sanayi sektörünün payı 0,2 

puan azalırken, inşaat sektörünün payı 0,4 

puan, hizmet sektörünün payı ise 0,1 puan 

arttı. 

İşgücü 2017 yılı Aralık döneminde bir 

önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 

39 bin kişi artarak 31 milyon 579 bin kişi, 

işgücüne katılma oranı ise 0,8 puan artarak 

%52,4 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler 

için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde 

işgücüne katılma oranı 0,2 puanlık artışla 

%71,7, kadınlarda ise 1,3 puanlık artışla 

%33,5 olarak gerçekleşti. 

TÜİK Mart 2018 Tüketici Güven Endeksini Açıkladı 

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye 

Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliği ile 

yürütülen tüketici eğilim anketi 

sonuçlarından hesaplanan tüketici güven 

endeksi, Mart ayında bir önceki aya göre 

%1,3 oranında azaldı; Şubat ayında 72,3 

olan endeks Mart ayında 71,3 oldu. 

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 

bir önceki aya göre %0,7 oranında azalarak 

Mart ayında 90,6 oldu. Bu azalış, gelecek 12 

aylık dönemde hanenin maddi 

durumunun daha iyi olacağını 

bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı. 
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Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 

Şubat ayında 96,8 iken, Mart ayında %1,7 

oranında azalarak 95,1 değerine düştü. Bu 

düşüş, gelecek 12 aylık dönemde genel 

ekonomik durumun daha iyi olacağı 

yönünde beklentisi olan tüketicilerin bir 

önceki aya göre azalmasından 

kaynaklandı. İşsiz sayısı beklentisi endeksi 

bir önceki aya göre %2,4 oranında azalarak 

Mart ayında 73,5 oldu. Bu azalış, gelecek 12 

aylık dönemde işsiz sayısında düşüş 

bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı. 

Tasarruf etme ihtimali endeksi Şubat 

ayında 25,7 iken, Mart ayında %1,2 

oranında artarak 26 oldu. Bu artış, gelecek 

12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali 

olmadığını düşünen tüketicilerin bir önceki 

aya göre azalmasından kaynaklandı. 

 

Sanayi Üretimi Yüzde 12 Arttı 
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TÜİK, ocak ayına ilişkin sanayi üretimi 

verilerini açıkladı. Buna göre sanayi 

üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre 

yüzde 12 artarken, bir önceki aya göre 

yüzde 0,8 geriledi. Ocakta madencilik ve 

taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki 

yılın aynı ayına göre yüzde 22,9, imalat 

sanayi sektörü endeksi yüzde 12,3 ve 

elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme 

üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 

3,7 arttı. 

Söz konusu ayda madencilik ve taş 

ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya 

göre yüzde 5,2 arttı, imalat sanayi sektörü 

endeksi yüzde 1,2 azaldı ve elektrik, gaz, 

buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı 

sektörü endeksi ise yüzde 0,6 arttı. 

 

Şubat Ayı Bütçe Rakamları Belli Oldu 

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yaptığı yazılı 

açıklamada, Şubat 2018 dönemine 

ilişkin bütçe gerçekleşmelerini 

değerlendirdi. Söz konusu ayda bütçe 

gelirlerinin geçen yılın aynı ayına göre 

yüzde 30,1 artarak 61 milyar lira, bütçe 

giderlerinin ise yüzde 17 artarak 62,9 

milyar lira olduğunu belirten Ağbal, bu 

çerçevede bütçe açığının 1,9 milyar lira, faiz 

dışı fazlanın ise 4,8 milyar lira olduğunu 

bildirdi. 

Ağbal, ocak-şubat döneminde bütçe 

açığının 201 milyon lira, faiz dışı fazlanın 

ise 12,5 milyar lira olduğunu açıklayarak, 

"Bu dönemde vergi gelirleri yüzde 18,3 

artarak 104,6 milyar lira oldu. Yeniden 

yapılandırma kapsamında bu dönemde 2,3 

milyar lira gelir elde edilmiş olup, yapılan 

ödeme tutarı esas alındığında yeniden 

yapılandırmaya uyum yüksek seviyede 

seyretmektedir." ifadesini kullandı.  

Fiyat Düzeyi Endeksi En Yüksek Bölge İstanbul Oldu 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 

"Bölgesel Satınalma Gücü Paritesi (BSGP) 

2017 Araştırması"nın sonuçlarını açıkladı. 

Endeksler, Türkiye genelinde 100 lira 
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karşılığı satın alınan belirli bir mal ve 

hizmet sepetinin çeşitli bölgelerdeki lira 

cinsinden satış tutarlarının göstergesi 

olarak tanımlanıyor. 

 

Buna göre, geçen yıl Türkiye'nin fiyat 

düzeyi endeksi en yüksek bölgesi 114,8 ile 

İstanbul, en düşük bölgesi ise 93,5 ile Ağrı, 

Kars, Iğdır ve Ardahan oldu. Bu değerler, 

İstanbul'un Türkiye ortalamasına göre 

yüzde 14,8 pahalı, Ağrı, Kars, Iğdır ve 

Ardahan'ın ise yüzde 6,5 daha ucuz 

olduğunu gösterdi. 

Uluslararası Yatırım Pozisyon Açığı 481 Milyar Dolar 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

(TCMB) tarafından Ocak 2018 dönemine 

ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu 

(UYP) verileri açıklandı. Ocak sonunda 

2017'ye göre Türkiye'nin yurt dışı varlıkları 

yüzde 2,1 artarak 232,8 milyar dolar, 

yükümlülükleri de yüzde 4,7 yükselerek 

713,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. 

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt 

dışına olan yükümlülüklerinin farkı 

şeklinde tanımlanan net UYP, ocak sonu 

itibarıyla 481 milyar dolar açık verdi. Söz 

konusu açık, 2017 sonunda 453,5 milyar 

dolar düzeyinde bulunuyordu. 

 

0
20
40
60
80

100
120
140

is
ta

n
b

u
l

Te
ki

rd
ağ

, E
d

ir
n

e
, K

ır
kl

ar
e

li

B
al

ık
e

si
r,

 Ç
an

ak
ka

le

iz
m

ir

A
yd

ın
, D

e
n

iz
li,

 M
u

ğl
a

M
an

is
a,

 A
fy

o
n

, K
ü

ta
h

ya
,…

B
u

rs
a,

 E
sk

iş
eh

ir
, B

ile
ci

k

K
o

ca
el

i, 
Sa

ka
ry

a,
 D

ü
zc

e,
…

A
n

ka
ra

K
o

n
ya

, K
ar

am
an

A
n

ta
ly

a,
 Is

p
ar

ta
, B

u
rd

u
r

A
d

an
a,

 M
er

si
n

H
at

ay
, K

ah
ra

m
an

m
ar

aş
,…

K
ır

ık
ka

le
, A

ks
ar

ay
,…

K
ay

se
ri

, S
iv

as
, Y

o
zg

at

Zo
n

gu
ld

ak
, K

ar
ab

ü
k,

…

K
as

ta
m

o
n

u
, Ç

an
kı

rı
, S

in
o

p

Sa
m

su
n

, T
o

ka
t,

 Ç
o

ru
m

,…

Tr
ab

zo
n

, O
rd

u
, G

ir
e

su
n

,…

Er
zu

ru
m

, E
rz

in
ca

n
,…

A
ğr

ı, 
K

ar
s,

 Iğ
d

ır
, A

rd
ah

an

M
al

at
ya

, E
la

zı
ğ,

 B
in

gö
l,…

V
an

, M
u

ş,
 B

it
lis

, H
ak

ka
ri

G
az

ia
n

te
p

, A
d

ıy
am

an
, K

ili
s

Şa
n

lıu
rf

a,
 D

iy
ar

b
ak

ır

M
ar

d
in

, B
at

m
an

, Ş
ır

n
ak

,…

Tüketim harcamalarına ilişkin bölgesel fiyat düzeyi 
endeksleri

-600.000

-500.000

-400.000

-300.000

-200.000

-100.000

0

ULUSLARARASI YATIRIM POZİSYONU, NET

http://www.bloomberght.com/ekonomik-veriler-ve-gundem/merkez-bankasi-verileri


Haftalık Ekonomi Bülteni – 21 Mart 2018 
 

 

21 Mart 2018  7 

 

Aynı dönemde, varlıklar alt kalemleri 

incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 

yüzde 7,1 artışla 115,3 milyar dolar, diğer 

yatırımlar kalemi yüzde 4,1 azalışla 73,8 

milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer 

yatırımlar alt kalemlerinden bankaların 

yabancı para ve Türk lirası cinsinden 

efektif ve mevduatları yüzde 7 azalışla 32,5 

milyar dolara geriledi. Yükümlülükler alt 

kalemleri incelendiğinde, doğrudan 

yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) 

piyasa değeri ile Döviz kurlarındaki 

değişimlerin de etkisiyle 2017 yıl sonuna 

göre yüzde 8,6 artışla 196,9 milyar dolar 

seviyesinde gerçekleşti. 

 

Borsada İşlem Gören Otomotiv Şirketlerinin Toplam Karı 3 Milyar Lirayı Aştı 

AA muhabirinin derlediği verilere 

göre Borsa İstanbul'da işlem gören 

otomotiv sektöründe faaliyet gösteren ve 

2017 yılı finansal tablolarını açıklamış olan 

8 şirketin toplam net karı bir önceki yıla 

göre yüzde 31,7 artarak 3 milyar 321,6 

milyon liraya yükseldi. 

 

Borsa İstanbul’da işlem gören otomotiv 

şirketlerinin 3'ü karını artırırken, 1'i 

zarardan kara geçti. Finansal sonuçlarını 

açıklayan şirketlerden 4'ü ise 2016 yılına 

göre net kar anlamında olumsuz 

performans sergiledi. Ford Otosan 1 milyar 

490 milyon lirayla en yüksek kar açıklayan 

şirket olurken, aynı zamanda yüzde 56'lık 

artışla 2016 yılına göre karını en fazla 

artıran otomotiv şirketi unvanına da sahip 

oldu. Ford Otosan, 2016 yılında 955,3 

milyon lira net kar açıklamıştı. 
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Perakende Satış Hacmi Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre %10,7 Arttı 

 

Takvim etkilerinden arındırılmış sabit 

fiyatlarla perakende satış hacmi 2018 yılı 

Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına 

göre %10,7 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve 

tütün satışları %9,5, gıda dışı satışlar 

(otomotiv yakıtı hariç) %12,6, otomotiv 

yakıtı satışları %7,6 arttı. 
 

 

TÜİK Şubat 2018 Yurtdışı Üretici Fiyat Endeksini Açıkladı 

Ülke sınırları içinde üretimi yapılarak yurt 

dışına ihraç edilen malların üretici 

fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı 

üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), 2018 yılı 

Şubat ayında bir önceki aya göre %1,70, bir 

önceki yılın Aralık ayına göre %2,10, bir 

önceki yılın aynı ayına göre %15,07 ve on 

iki aylık ortalamalara göre %21,89 artış 

gösterdi. Sanayinin iki sektörünün bir 

önceki aya göre değişimleri; madencilik ve 

taş ocakçılığı sektöründe %1,43 artış, imalat 

sanayi sektöründe ise %1,70 artış olarak 

gerçekleşti. 

 

Bir önceki aya göre en fazla artış; %4,20 ile 

deri ve ilgili ürünler, %3,11 ile ağaç ve 

mantar ürünleri (mobilya hariç), %3,10 ile 

içeceklerde gerçekleşti. Buna karşılık 

bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler 

%0,14 ile bir önceki aya göre endeksin 

düştüğü tek alt sektör oldu. Ana sanayi 

grupları sınıflamasına göre 2018 yılı Şubat 

ayında en fazla aylık ve en fazla yıllık artış 

sermaye mallarında gerçekleşti. 

 

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs
Hazira

n
Temm

uz
Ağusto

s
Eylül Ekim Kasım Aralık

2016 159,13 157,77 156,62 155,91 160,62 159,89 160,83 162,25 162,35 166,93 175,34 184,48

2017 197,86 196,02 196,96 197,04 195,31 195,04 199,41 201,15 201,40 209,97 220,94 220,92

2018 221,79 225,56
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"Televizyon, Reklam Yatırımlarının Yüzde 47,8'ini Alıyor" 

Reklamcılar Derneği'nin Deloitte iş birliği 

ile hazırladığı 2017 Medya ve Reklam 

Yatırımları Raporu'nun açıklandığı 

toplantıda konuşan Reklamcılar Derneği 

Asbaşkanı  Demet İkiler, medya 

yatırımlarının bir önceki yıla göre yüzde 

6,3'lük artış gösterdiğini, 2018 yılı için ise 

yüzde 7 ila yüzde 10 arasında bir büyüme 

kaydedileceğini öngördüklerini ve 

Türkiye'de reklam yatırımlarının en büyük 

payının televizyonda gerçekleştiğini, 

televizyonun toplam reklam yatırımlarının 

yüzde 47,8'ini aldığını söyledi. İkiler, dijital 

medyanın ilk defa 2017 itibarıyla toplam 

medya yatırımlarındaki en büyük payı 

aldığını ve bundan sonra payını daha da 

artıracağını kaydetti. 

 

"Ekonomi 2018'de Yüzde 4,1 Büyür" 

Fitch Ratings, 2017 yılında uygulanan 

teşviklerin etkisi ile güçlü bir büyüme 

gösteren Türk ekonomisinin, 2018 yılında 

daha yavaş bir büyüme ortaya koymasının 

beklendiğini, ancak 2019'da büyümenin 

yeniden toparlanacağını öngördüklerini 

bildirdi. 

Dün yayınladığı "Global Görünüm" 

raporunda Türk ekonomisinin 2017 yılında 

yüzde 6,8 büyüdüğüne işaret eden Fitch, 

2018 için büyüme tahminini yüzde 4,1 ve 

2019 için yüzde 4,7 olarak ortaya koydu. 

Mali politikanın sıkılaştırılması ve kredi 

şartlarının daha sıkı para politikasından 

kaynaklı olarak zorlaştığını belirten Fitch, 

Kredi Garanti Fonu destekli kredi temin 

edilebilirliğin de azaldığına işaret etti. 

Fitch, yüzde 125'e ulaşan kredi/mevduat 

oranı sonrasında bankaların Kredi Garanti 

Fonu dışında büyümeyi finanse etme 

kapasitelerinin sınırlı olacağını vurguladı. 

 

"Çelik Sektörünün Değer Bazındaki İhracatı 11,5 Milyar Dolara Yükseldi" 

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Yönetim 

Kurulu Başkanı Namık Ekinci, "2017 

yılında Türkiye'nin miktar bazındaki çelik 

ihracatı, önceki yıla göre yüzde 7,7 artışla 

17,8 milyon tona ulaşırken, sektörün değer 

bazındaki ihracatı, yüzde 26,4 artışla 11,5 

milyar dolara yükseldi." dedi. 

Çelik İhracatının Yıldızları töreninde 

konuşan Ekinci, "Sektörümüz açısından 

2017 yılına baktığımızda siyasi 

istikrarsızlığın süregeldiği geleneksel 

pazarlarımız olarak nitelendirdiğimiz Orta 

Doğu ülkelerine olan çelik ihracatımızda 

düşüş yaşandığını görüyoruz." diye 

konuştu. Yine ihracat pazarlarından 

bazılarının kendi çelik sanayilerini kuruyor 

olmasının da ihracatı zorlayan etkenlerden 

biri olduğunu belirten Ekinci, "Başta ABD 

olmak üzere korumacı önlemler ve haksız 

yere yürütülen ticaret politikası 

soruşturmaları ihracatımızı olumsuz 

etkiledi." ifadelerini kullandı. 
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Trump, Venezuela'nın Dijital Para Birimini Yasakladı 

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, 

Trump, Venezuela’ya yönelik yaptırımları 

genişleten bir kararname imzaladı. 

Venezuela Devlet Başkanı Nicholas 

Maduro'nun dijital para çıkarmak suretiyle 

ABD yaptırımlarını delme girişiminde 

bulunduğu ifade edilen kararnamede, 

"Venezuela hükümeti tarafından ya da 

Venezuela hükümeti adına 9 Ocak 2018 

tarihinden itibaren çıkarılan dijital para 

birimlerine yönelik tüm işlemler, 

Amerikalı kişilere ve ABD içinde 

bugünden geçerli olmak üzere 

yasaklanmıştır." ifadelerine yer verildi. 

 

Facebook Hisseleri Son 5,5 Yılın En Sert Günlük Düşüşünü Yaşıyor 

Küresel sosyal paylaşım sitesi Facebook'un 

hisseleri, kullanıcılarının verilerinin kötü 

amaçlı kullanıldığına yönelik iddiaların 

ardından, son 5,5 yılın en sert günlük 

düşüşünü yaşıyor. The New York Times'da 

cumartesi günü yayınlanan haberde, 

merkezi Londra'da bulunan Cambridge 

Analytica adlı veri analiz şirketinin 

yaklaşık 50 milyon Facebook hesabından 

veri topladığı ve bu verileri ABD seçimleri 

ve Brexit referandumunu etkilemek için 

kullandığı iddia edilmişti. İddianın 

ardından, Facebook'un hisse başına değeri, 

cuma gününü 185,09 dolardan 

kapamasının ardından bugün TSİ 19.00'da 

170,12 dolara kadar geriledi. Böylece yüzde 

8,1 değer kaybeden şirket hisseleri son 5,5 

yıldaki en sert günlük düşüşünü gösterdi.

 

Bankalara 2 Ayda 3,9 Milyon Çek İbraz Edildi 

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk 

Merkezi, şubat ayı çek raporunu yayımladı. 

Rapora göre, bu yılın ocak-şubat 

döneminde bankalara ibraz edilen 397 bin 

keşideciye ait 3,9 milyon çekin toplam 

tutarı 155 milyar lira oldu. Geçen yılın aynı 

dönemine göre çek tutarı yüzde 23, 

keşideci sayısı yüzde 0,3 ve çek adedi 

yüzde 6 arttı. 

Şubat ayında, bankalara ibraz anında 

karşılıksız çıkan 15 bin keşideciye ait 73 bin 

adet çekin toplam tutarı 3,2 milyar lira 

olarak kayıtlara geçti. Karşılıksız işlemi 

yapılan 5 bin 319 keşideciye ait toplam 368 

milyon lira tutarındaki 9 bin 580 adet çek 

daha sonra ödendi. Geçen yılın aynı 

dönemine göre karşılıksız işlemi yapılan 

çeklerin tutarı yüzde 16, keşideci sayısı 

yüzde 34 ve çek adedi yüzde 32 azaldı. 

Rusya'da Sanayi Üretimi Düşüşte 

Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat) 

tarafından açıklanan verilere göre, 

Rusya'da sanayi üretimi şubat ayında bir 

önceki yılın aynı dönemine göre yıllık 

bazda yüzde 1,5 arttı. Rusya’nın sanayi 

üretimi şubat ayında bir önceki aya göre ise 
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yüzde 2 geriledi. Ekonomik Kalkınma 

Bakanlığı tahminlerine göre, sanayi 

üretiminde ocak ayında yaşanan yüzde 

2,4’lük artışın geçici faktörlere dayanması 

nedeniyle şubat ayında düşüş 

bekleniyordu. Rusya’da sanayi üretimi 

geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 1 

oranında artmıştı. 

 

Şili 4. Çeyrekte Yüzde 3.3 Büyüdü 

Şili 2017'nin 4. çeyreğinde yüzde 2.9 olan 

büyüme beklentisini aşarak, yıllık bazda 

yüzde 3.3 büyüdü. Şili ekonomisi 4. 

çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre, yüzde 

0.6 büyüme kaydetti. Şili'nin beklentilerin 

üzerinde dört yılın en hızlı büyümesini 

gerçekleştirmesinde, bakır ihracatındaki 

artış etkili oldu.  Şili, 2017'nin 3. çeyreğinde 

yıllık bazda yüzde 2.5 büyüme 

gerçekleştirmişti. 

 

Trump Çin İçin Gümrük Uygulamasında Geri Adım Atmıyor 

ABD Başkanı Donald Trump, göreve 

geldiği ilk günlerden itibaren, Çin’in 

uyguladığı üretim politikaları ile, ABD’nin 

büyük bir birikimi olan teknoloji uzmanlık 

bilgisini (know-how) usule uygun 

kullanmadığını, hatta bunun hırsızlığını 

yaptığını ve buna engel olunması 

gerektiğini düşünüyor. Bunun için, eski bir 

avukat olan ABD ticaret temsilcisi Robert 

Lighthizer’ı görevlendirerek, fikri mülkiyet 

konusunda bir önlem almak istediğini 

belirten Trump’ın, çelik ve alüminyumla 

başlayan ancak daha sonra büyüyen ve 

neredeyse her ürünü kapsayan gümrük 

vergisi artırıcı önlemleri, Çin firmaları için 

yıllık 60 milyar dolarlık yıllık vergi artırımı 

anlamına geliyor.  

Trump’ın bu konudaki en büyük şikayeti, 

Çin’de üretim ve ticaret yapan ABD’li 

firmaların, buna kendilerinin engel olmak 

istememeleri. 23 Mart’tan itibaren 

başlayacak olan yeni tarife, 4 yetkili 

tarafından da doğrulandı. 100 üründen 

daha fazla üründe uygulanacak bu paket, 

bu hırsızlığın da karşılığı olarak görülüyor. 

Mali konularında Trump’ın en önemli 

danışmanı olan Hazine Bakanı Steven 

Munichin de, Buenos Aires’te pazartesi 

günü (19.03.2018), “ticaret savaşları” 

tabirini kullanarak, bu haberin de 

geleceğinin ilk sinyallerini vermişti. Bu 

konuda mikrofon uzatılan Çin Başbakanı 

Li Keqiang ise, aynı tabiri iade ederek 

ticaret savaşının bir kazananının 

olmayacağını, ancak Çin ticari hacmini 

hiçbir şeyin düşüremeyeceğini ifade etti. 

Ancak büyük bir ticari dengesizliğin de, 

kimseye fayda sağlamayacağını ekledi. 

 

Fed Kararının Getirecekleri 

Fed'in bu haftaki toplantısında faiz artışına 

neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. 

Uzmanlar, yeni Başkan Jerome Powell ve 

politika yapıcıların bu yıl için faiz artış 
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beklentisini yükseltip yükseltmeyeceği 

sorusuna yanıt aranacağını 

belirtiyor.  Böyle bir durumda doların 

küresel çapta değerleneceğine dikkat çeken 

uzmanlar, Dolar/TL 'nin de bu yükselişten 

etkileneceğini vurguluyor.  

Türk Lirası'nın son 2 aydır diğer gelişen 

ülkelere kıyasla kötü performans 

gösterdiğini hatırlatan uzmanlar, "Son 1 

haftada %2 civarında değer kaybetmiş 

durumda. Bu eğilim hafta içinde de 

sürebilir. Bu hafta gözler Fed'in faiz 

artışından ziyade bu yılın kalanına yönelik 

verilecek mesajlarda olacak. 

TL'nin kırılganlığı da bu anlamda hala 

devam ediyor. Global tarafta sıkıntı 

olduğunda TL en fazla değer kaybeden 

para birimlerinden biri oluyor. Fed'den 

doları küresel çapta güçlendiren karar 

görürsek kurda 3.94 direncinin aşılmasıyla 

tarihi zirvesine doğru bir hareket içine de 

girebilir.  

Özellikle kredi notunun düşürülmesiyle 

başlayan süreçte yabancıların tahvil 

tarafındaki çıkışı, enflasyon görünümü, 

jeopolitik riskler gibi konuların TL'de değer 

kaybını desteklediği de bilinen bir gerçek. 

Fed kararı Çarşamba akşamı açıklanacak.  

 

Avrupa Birliğinde Dijital Vergiler Geliyor 

Avrupa Birliği, büyük dijital şirketlere 

yüzde 3 vergi getiriyor. AB ülkeleri ve 

yetkilileri tarafından kabul edildiği 

takdirde, yıllık küresel geliri 750 milyon 

euro üzerinde olan ve AB sınırları 

içerisinde 50 milyon eurodan fazla 

vergilendirilebilir gelir elde eden Google, 

Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan 

taslağın gelecek hafta kabul edilmesi 

bekleniyor. Taslağa göre vergi kullanıcının 

hizmetten faydalandığı ülkeye ödenecek. 

Analistler teklifle yıllık 5 milyar euro 

civarında bir vergi tahakkuk edeceğini 

hesaplıyor. Netflix gibi yayın 

kuruluşlarıyla Bulut Bilişim ve IT şirketleri 

ise düzenlemenin dışında tutuldu. 

Fransa’da Grev Rüzgarı Dinmiyor 

Fransa'da çok sayıda sektörde greve 

gidilecek ve gösteriler düzenlenecek. 

Ulusal Demiryolu Şirketi SNCF, 

hükümetin reform kararını protesto 

amacıyla nisan ayından itibaren 36 gün 

sürecek greve gidileceğini ve haftada 2 gün 

ülke genelindeki tren seferlerinde 

yavaşlatma uygulanacağını bildirdi. CGT 

sendikası yöneticisi Laurent Brun, 22 

Mart'ta Paris'te 25 bin kişinin katılacağı bir 

protesto gösterisi düzenleneceğini ve 

hükümetin reform kararını değiştirmesi 

için uygulanacak grevin süresinin 

uzatılabileceğini açıkladı. 

Ülkede memurların üye olduğu 7 ayrı 

sendika tarafından yapılan ortak 

açıklamada ise aynı gün Paris'te büyük bir 

gösterinin düzenleneceği ifade edildi. 

Hükümetin tasarruf kararları çerçevesinde 

120 bin memur kadrosunun azaltılması 

yönünde yaptığı açıklamayı protesto eden 

memurlar, daha önce de benzer bir gösteri 

düzenlemişti. 

Paris ve çevresinin metro ve tramvay 

javascript:;
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ulaşımını üstlenen RATP kurumu 

çalışanları da demiryolları ve kamu 

çalışanlarının haklarını savunmak ve 

destek için 22 Mart'ta grev ve gösteri 

çağrısına katıldı. RATP çalışanları, Paris 

metrosunun özelleştirilmesi projesine de 

karşı çıkarak 21 Mart akşamından 23 Mart 

sabahına kadar grevde olacaklarını 

duyurdu. 

Fransız ulusal havayolu şirketi Air France 

çalışanları ise bir ay içinde üçüncü kez 

greve gitme kararı aldı. Daha önce çalışma 

şartları ve ücret artışı politikasını protesto 

amacıyla greve giden pilotlar ile kabin ve 

yer hizmetleri çalışanlarının üye olduğu 11 

sendika, 23 Mart'ta yapılacak grevin 

ardından 30 Mart'ta da yeni bir greve 

gidileceğini açıkladı. 

Ülkede emeklilerin tepkisini çeken vergi 

artışı düzenlemesi nedeniyle önceki gün 

düzenlenen gösterilerden sonra, yine aynı 

nedenle ve alım gücünün azalmasını 

protesto amacıyla yeni gösterilerin Fransa 

çapında düzenleneceği öğrenildi. Seçim 

çalışmaları sırasında "İlkbaharı hayal edin" 

sloganı ile ülkesine refah ve huzuru 

getireceği sözünü veren Cumhurbaşkanı 

Emmanuel Macron'un, görev süresindeki 

ilk ilkbaharı grev ve gösteriler içinde 

geçireceği belirtilerek, sosyal çalkantılara 

hazır olması gerektiği kaydediliyor. 
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GELECEK HAFTA AÇIKLANACAK VERİLER 

21.03.2018 15:30 Cari Hesap (ABD) 

21.03.2018 17:30 Ham Petrol Stokları (ABD) 

21.03.2018 21:00 Federal Açık Piyasa Komitesi Ekonomik 
Planları (ABD) 

21.03.2018 21:00 Federal Açık Piyasa Komitesi Açıklaması (ABD) 

21.03.2018 21:00 Faiz Oranı Kararı (ABD) 

21.03.2018 21:30 Fed Başkanı Powell'ın Basın Toplantısı (ABD) 

22.03.2018 11:00 Cari Hesap (EURO) 

22.03.2018 12:00 İmalat PMI (EURO) 

22.03.2018 12:00 Hizmet PMI (EURO) 

22.03.2018 12:00 ECB Ekonomik Bülteninin Yayınlanması (EURO) 

22.03.2018 12:30 Perakende Satışlar - Yıllık (İngiltere) 

22.03.2018 14:30 Kapasite Kullanım Oranı (Türkiye) 

22.03.2018 14:30 İmalat Güveni (Türkiye) 

22.03.2018 15:00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Oranı Kararı 
(İngiltere) 

22.03.2018 16:45 İmalat PMI (ABD) 

23.03.2018 15:10 Bostic'in Konuşması (ABD) 

23.03.2018 15:30 Dayanıklı Mal Siparişleri - Aylık (ABD) 

23.03.2018 15:30 Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri - Aylık (ABD) 

23.03.2018 17:30 Kaskari'nin Konuşması (ABD) 

 


