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Prof. Dr. Göksel Aşan 

Veri akışının oldukça yoğun olduğu bir 

haftayı geride bıraktık. Haftanın ilk verisi 

Merkez Bankası tarafından açıklanan 

ödemeler bilançosu oldu. Cari işlemler 

açığının beklenenden yüksek geldiği 

veride, yine çok yüksek net hata-noksan 

kalemi de dikkat çekti. İkinci veri şubat ayı 

İşsizlik rakamları oldu. Geçen yılla 

kıyaslandığında neredeyse har ay düzelme 

gördüğümüz veriler yine yüzümüzü 

güldürdü denilebilir. İşsizlik rakamlarını 

mart ayı sanayi üretimi endeksi izledi. Bu 

veri de işsizlik verisine paralel bir tablo 

gösterdi. TÜİK’ten gelen son önemli veri 

konut satış istatistikleri oldu. Diğer 

yandan Maliye Bakanı Nisan ayın bütçe 

gerçekleşmelerini açıkladı.  Bununla 

birlikte haftanın en çarpıcı açıklaması da 

Maliye Bakanlığından geldi. Bakanlık ÖTV 

ayarlaması yolu ile akaryakıt fiyatlarını 

sabit tutacağını açıkladı. Dış alemden 

gelen veriler de bu hafta çoğunlukla 

üretim tarafı ile ilgiliydi. Dikkat çeken 

rakamlar Avrupa’dan geldi. ABD’den 

gelen rakamlar beklentilere yakın 

gerçekleşti. Ancak en önemli veri ABD 10 

yıllık borçlanma faizlerinin %3’ün üzerine 

çıkması oldu. 

Bütçe gerçekleşmeleri Nisan ayı sonuçları 

hafta başında duyuruldu. Sonuçlar geçen 

seneye göre herhangi bir bozulmaya işaret 

etmiyor. Bütçe açığında düşük bir miktar 

artış mevcut. Bununla birlikte özellikle 

gelir tarafındaki performans önümüzdeki 

aylarda bu farkın da kapanabileceğini 

gösteriyor. Bu sene açığın milli gelire 

oranında hedefin çok az üzerinde 

kalınabilir ancak %2’nin altında kalacağını 

söylemek mümkün. Burada şu uyarıyı 

yapalım. Bütçe rakamlarından önce 

Hazine aylık nakit gerçekleşmelerini 

açıklar. Bazen buradaki veriler bütçe 

gerçekleşmeleri sırasında açıklanan veriler 

ile uyumsuzluk gösterir. Bunun sebebi 

bazı gelirlerin ve giderlerin bir sonraki aya 

kaydırılmasıdır.  

Benzer bir performansı ödemeler dengesi 

tarafında görmeyi de çok isterdik ancak şu 

an bundan uzağız. EPAM olarak Mart cari 

açığının 4 Milyar USD civarında olmasını 

bekliyorduk. Maalesef rakam bunun 

oldukça üzerinde geldi. Aslında dış ticaret 

rakamları önce açıklandığı için, diğer 

kalemlerde de bazı göstergelerden 

hareketle cari açığa dair yakın tahminler 

yapabiliyoruz. Ancak mart ayında Birincil 

yatırım kaynaklı giderler kalemindeki 750 

Milyon USD’lik artış hiç beklenmiyordu. 

Tahminlerin sapmasındaki en büyük etki 

buradan geldi. Bu arada yüksek hata 

noksan kalemi de oldukça dikkat çekici. 

Yaklaşık 2,9 Milyar Dolarlık sebebi 

anlaşılmayan bir döviz girişi olduğu 

anlaşılıyor. Tabii ki ölçüm hataları de 

mümkündür ancak açık ki bu kadar 

yüksek düzeyde olamaz. Nisan ayında da 

cari işlemler tarafında geçen yıla kıyasla 

hatırı sayılır bir bozulma göreceğiz. 

Bununla birlikte takip eden aylarda bir 

miktar düzelme bekliyoruz. Yine de sene 

sonunda milli gelire oranın %5,5’in 

üzerinde olma ihtimali oldukça fazla. 

Şayet özelikle son çeyrekte büyümede bir 

yavaşlama ortaya çıkarsa elbette cari açık 

da bir miktar geri gelecektir. 
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Bu karmaşık ortamda yüzümüzü 

güldüren veriler istihdam ve üretim 

tarafından geldi. Türkiye ekonomisinin 

şubat ayında da yeni iş yaratmaya güçlü 

bir şeklide devam ettiğini görmüş olduk. 

Mevsim etkilerinde arındırılmış işsizlik 

oran olarak aynı kalsa da 40 000 yeni 

istihdam yaratılmış durumda. İstihdam 

edilenlerin sayısının bir yıl içerisinde 1 

Milyon 210 Bin kişi olduğunu da 

hatırlatalım. Tabii ki önümüzdeki aylarda 

bu derece güçlü veriler beklememek 

gerekiyor. Zira istihdam artışında bu 

kadar hızlı bir gelişmenin aynı şekilde 

sürmesi beklenemez. Ancak yine de 

özellikle manşet işsizlik oranında bir 

düşüş göreceğiz. Arındırılmış işsizlik 

oranı ise paralel seyredecektir.  

Benzer bir tabloyu sanayi üretimi 

tarafında da gördük. Mart ayı artışı %7,6 

olurken ilk üç aylık artış geçen yıla kıyasla 

%9,8 oldu. Burada imalat sanayindeki artış 

ayrıca ümit verici düzeylerde. Diğer 

yandan arındırılmış endekste düşük olsa 

da bir önceki aya göre de artışın devam 

etmesi dikkat çekici bir gelişme. Son 

olarak yüksek teknoloji üretiminin %4 

büyümüş olduğunu da belirtelim.  

Bu verilerden hareketle ilk çeyrek büyüme 

oranının %7’nin üzerinde olacağını daha 

rahatlıkla söylemek mümkün. Bütün 

olumsuzluklara ve yaratılan negatif algıya 

rağmen Türkiye ekonomisinde çarkların 

dönmeye devam ettiğini gözlemliyoruz. 

Çok büyük ihtimal ile 2018 ilk çeyrek 

büyümemiz de Dünyanın en 

yükseklerinden olacak. İkinci çeyrekte bu 

alanlarda bir miktar düşüş görmek 

mümkün. Özellikle kur hareketlerinin 

güven endekslerinde yol açtığı bozulmalar 

canlılığı bir miktar etkilemiş durumda. 

Ancak haziran ayı ile birlikte turizmde 

beklediğimiz rekora artışlar canlılığı yine 

yukarı çekecektir. 

Türkiye’de akaryakıt fiyatları EPDK’nın 

kurulmasının ardından liberalleştirildi. 

Fiyatın kamu tarafından belirlenmesi 

usulü yerine maliyet değişimlerinin 

fiyatlara yansıtıldığı bir modele geçildi. 

Otomatik fiyatlandırma mekanizması 

olarak da adlandırılan bu yöntem 

EPDK’nın gözetiminde işletiliyor. Burada 

hemen şunu belirtelim ki bu ayarlamalar 

belli periyotlarla yapılıyor. Yani petrol 

fiyatlarındaki değişimler anında 

yansıtılamıyor. Bunun sebepleri daha çok 

pratik zorluklar. Bu yöntem istikrarlı 

dönemlerde ve hareketlerin yönünün 

nispeten kalıcı olduğu süreçlerde son 

derece doğru bir yöntem. Zira hem 

sektörü daha rahatlatıyor hem de 

düşüşleri de hızlıca pompa fiyatlarına 

yansıtarak tüketiciyi koruyor. Bununla 

birlikte dalgalanmaların yoğun olduğu, 

fiyat hareketlerinin yönünün 

kestirilemediği dönemlerde bu uygulama 

bazı sakıncalar doğurur. Özellikle bugün 

yaşadığımız gibi Dolar kurunun 

yükselmesinden kaynaklı artışlar 

enflasyon beklentilerini oldukça olumsuz 

etkilemektedir. Arada düşüşler olsa da 

genellikle yükselmelerin akılda kalması 

tüketici tarafında da ekonomiye dair algıyı 

oldukça bozabilmektedir. EPAM olarak 

yılın başından bu yana ÖTV ayarlaması 

yolu ile özellikle kurda kaynaklı artışların 

pompa fiyatlarına yansıtılmamasının ve 

içinden geçtiğimiz oynaklık yatışana kadar 

buna devam edilmesinin doğru olacağını 

savunuyorduk. Geç de olsa uygulamanın 

başlamasını olumlu buluyoruz. Bu 

uygulamanın bütçede ciddi bir gelir 

kaybına yol açmayacağını 

düşündüğümüzü de belirtelim. 
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Hafta içi Avrupa’dan pek iç açıcı veriler 

gelmedi. Büyüme oranı bir önceki 

çeyrekteki artışa göre yavaşlayarak %0,4 

olarak gerçekleşti. Bunun yanında daha 

olumsuz veri dış ticaret tarafından geldi. 

Mart ayında AB üyesi ülkelerin hem 

ihracatı hem de ithalatı azaldı. Bu veri 

Nisan ayı için de böyle gelirse bir 

durgunluğun işareti olarak alınabilir. Her 

zaman belirttiğimiz gibi en büyük 

pazarımız olan Avrupa’da ortaya çıkacak 

her olumsuzluk bizi de aynı yönde 

etkileyecektir. Ayrıca bir diğer olumsuz 

gelişmenin de parasal taraftan geldiğini 

belirtelim. Geçtiğimiz hafta Euro’nun 

değerinde ciddi bir düşüş gördük. Bunun 

da Avrupa ile olan ticaretimize olumsuz 

etkisi olacaktır.  

Haftanın bir diğer takip dilen gelişmesi 

Çin-ABD ticaret görüşmeleri oldu. Son 

olarak Trump anlaşma ile ilgili pek ümitli 

olmadığına dair bir açıklama yaptı. Biz 

sürecin bir ticaret savaşına gitmeyeceğine 

dair tahminimizi daha önce yazmıştık. 

Buradaki kanaatimizde bir değişiklik 

olmadığını belirtelim. 

İşsizlik oranı %10,6 seviyesinde gerçekleşti  
  

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı 
yaştakilerde işsiz sayısı 2018 yılı Şubat 
döneminde geçen yılın aynı dönemine 
göre 546 bin kişi azalarak 3 milyon 354 bin 
kişi oldu. İşsizlik oranı 2 puanlık azalış ile 
%10,6 seviyesinde gerçekleşti. Aynı 
dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 2,3 

puanlık azalış ile %12,5 olarak tahmin 
edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik 
oranı 4,3 puanlık azalış ile %19 olurken,15-
64 yaş grubunda bu oran 2 puanlık azalış 
ile %10,9 olarak gerçekleşti.   
 

 
İstihdam oranı %46,6 oldu 

 
İstihdam edilenlerin sayısı 2018 yılı Şubat 
döneminde, bir önceki yılın aynı 
dönemine göre 1 milyon 210 bin kişi 
artarak 28 milyon 166 bin kişi, istihdam 
oranı ise 1,3 puanlık artış ile %46,6 oldu. 
Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan 
sayısı 53 bin kişi azalırken, tarım dışı 
sektörlerde çalışan sayısı 1 milyon 262 bin 
kişi arttı. İstihdam edilenlerin %17,7’si 

tarım, %20’si sanayi, %7’si inşaat, %55,3’ü 
ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki 
yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında 
tarım sektörünün istihdam edilenler 
içindeki payı 1 puan azalırken, sanayi 
sektörünün payı 0,5 puan, inşaat 
sektörünün payı 0,3 puan, hizmet 
sektörünün payı 0,1 puan arttı. 
 

 
İşgücüne katılma oranı %52,2 olarak gerçekleşti 

 
İşgücü 2018 yılı Şubat döneminde bir 
önceki yılın aynı dönemine göre 665 bin 

kişi artarak 31 milyon 520 bin kişi, 
işgücüne katılma oranı ise 0,4 puan 

HAFTANIN ÖNE ÇIKAN HABERLERİ   
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artarak %52,2 olarak gerçekleşti. Aynı 
dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; 
erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,2 

puanlık azalışla %71,5, kadınlarda ise 1 
puanlık artışla %33,3 olarak gerçekleşti.
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Nisan ayı bütçe gerçekleşmeleri 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Mart 2018 Sanayi Üretim Endeksi’ne ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 

tarafından 16 Mayıs 2018 tarihinde yayımlandı. 

TÜİK tarafından aylık yayımlanan Sanayi 

Üretim Endeksi, Türkiye’deki sanayi 

kuruluşlarının toplam üretiminin zaman 

içindeki değişimi hakkında bilgi 

vermektedir. 
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Aylara göre sanayi üretim endeksi(mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış, 2015=100) 

 

Mart ayında Türkiye (TR) Geneli Sanayi 

Üretim Endeksi bir önceki aya (Şubat 

2018) göre yüzde 0,2 artış göstermiştir. 

Mart (2018) ayındaki artışta bir önceki aya 

göre imalat sanayi sektöründeki 0,4’lük 

artışın etkili olduğu görülmektedir. 

Madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe 

yüzde 2,1’lik ve elektrik, gaz, buhar ve 

iklimlendirme üretimi ve dağıtımı 

sektöründe yüzde 0,4’lük azalış 

yaşanmıştır. Ana sanayi gruplarına 

bakıldığında toplam sanayi endeksindeki 

artışta dayanıklı tüketim malı, dayanıksız 

tüketim malı, sermaye malı ve enerji 

sektöründe yaşanan artışın etkisi olduğu 

görülmektedir (sırasıyla yüzde 2,6’lık, 

1,2’lik, 1’lik ve 0,1’lik artışlar). Teknoloji 

sınıflarına bakıldığında bir önceki aya 

göre yüksek teknolojili üretimde yüzde 

4’lük, düşük teknolojili üretimde yüzde 

1’lik ve orta yüksek teknolojili üretimde 

yüzde 0,4’lük artış yaşanırken; orta düşük 

teknolojili üretimde yüzde 1,1’lik azalış 

yaşanmıştır.  

Yıllara göre Mart ayları itibariyle sanayi üretim endeksi(takvim etkisinden arındırılmış, 

2015=100)  

 

Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre 
yüzde 7,6 oranında artış göstermiştir. Mart 
(2018) ayında önceki yıla göre ana sanayi 
sektörleri itibariyle en yüksek artış yüzde 

10,7 ile madencilik ve taş ocakçılığı 
sektöründe gerçekleşti. Bu sektörü,  yüzde 
7,9 artışla imalat sanayi ve yüzde 2,9 
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artışla elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı 

sektörleri takip etti. Ana sanayi gruplarına 
bakıldığında, dayanıksız tüketim malı 
imalatında yüzde 12,1’lik, sermaye malı 
imalatında yüzde 7,9’luk, ara malı 
imalatında yüzde 7,2’lik ve enerji 
imalatında yüzde 2,4’lük artış yaşandığı 
görülmektedir. Dayanıklı tüketim malı 
imalatında ise yüzde 2,8’lik azalış 

yaşandığı görülmektedir. Bir önceki yılın 
aynı ayına göre değişime teknoloji 
sınıflarına göre bakıldığında yüksek 
teknolojili üretimde yüzde 21,3’lük, düşük 
teknolojili üretimde yüzde 8,8’lik, orta 
düşük teknolojili üretimde yüzde 7,1’lik ve 
orta yüksek teknolojili üretimde yüzde 
4,4’lük artış yaşanmıştır.  

Sanayi Üretim Endeksi Büyüme 

Oranları, Mart 2018 

Önceki Aya Göre 

(%) 

Önceki Yıla Göre 

(%) 

Ara Malı -1,1 7,2 

Dayanıklı Tüketim Malı 2,6 -2,8 

Dayanıksız Tüketim Malı 1,2 12,1 

Enerji 0,1 2,4 

Sermaye Malı 1,0 7,9 

TOPLAM 0,2 7,6 

   
Sanayi Üretim Endeksi Sektörel 

Büyüme Oranları, Mart 2018 

Önceki Aya Göre 

(%) 

Önceki Yıla Göre 

(%) 

Madencilik ve Taş ocakçılığı -2,1 10,7 

İmalat Sanayi 0,4 7,9 

Elektrik, Gaz, Buhar ve 

İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı 

-0,4 2,9 

TOPLAM 0,2 7,6 

   

Sanayi Üretim Endeksi Teknoloji 

Sınıflarına Göre Büyüme Oranları, 

Mart 2018 

Önceki Aya Göre 

(%) 

Önceki Yıla Göre 

(%) 

Düşük Teknoloji 1,0 8,8 

Orta Düşük Teknoloji -1,1 7,1 

Orta Yüksek Teknoloji 0,4 4,4 

Yüksek Teknoloji 4,0 21,3 

TOPLAM 0,2 7,6 
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Motorinde 32 kuruş benzinde 27 kuruş kur zammı yapılmadı 
 
Akaryakıtta, özel tüketim vergisi (ÖTV) 
üzerinden fiyatları sabitleyen 
düzenlemenin merakla beklenen depoya 
etkisi ortaya çıktı. Döviz kuru ve petrol ile 
endeks değerlerindeki artış motorinde 32,  

 
benzinde 27 kuruş zammı gündeme 
getirdi. Bu tutarların karşılığına denk 
gelen ÖTV düşürüldü ve zamlar pompaya 
yansıtılmadı 
 

 

2017 Yılı Yurt İçi Benzin Türleri Ortalama Fiyat Oluşumu 
 
 

http://www.bloomberght.com/doviz
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2017 Yılı Yurt İçi Motorin Türleri Ortalama Fiyat Oluşumu 

 
ABD’nin gümrük vergisi uygulamasına Türkiye’den karşılık geldi 

 
Bakan Zeybekci, dünyanın hızlı bir 
şekilde farklı bir döneme girdiğini ve 
ekonomide yeni bir korumacı dönemin 

başladığını hatırlattı. ABD’nin demir, 

çelik ve alüminyum ürünlerine 
getirdiği ilave gümrük vergileri 
konusuna da değinen Bakan Zeybekci, 
“ABD’nin şimdiki başkanı 
Donald Trump döneminde çok büyük 
bir hız kazandı. Çok daha güçlü hale 
geldi. Bunun en son örnekleri de, 
demir, çelik ve alüminyum ile ilgili 
ilave gümrük vergileri uygulaması, 
kısıtlayıcı önlemler uygulaması 
şeklinde ABD tarafından gördük. 
Demir-çelikte yüzde 25, alüminyumda 
ise yüzde 10’luk bir ilave gümrük 
vergisi konuldu. Bu 8 Marta da 
uygulamaya girdi, bunun üzerine 
Türkiye gibi bazı ülkelerde buna tabi 
olmaya başladı. ABD’ye yaptıkları 
ihracat ile bazı ülkelere de geçici süreler 
ile ek ilave süreler tanındı. Bunların  

 
içerisinde Avrupa Birliği, Kore, 
Brezilya, Kanada gibi ülkeler ve bu 
konuda ek bir süre tanındı. Bizde 
Türkiye olarak bu süreç başladığı ilk 
andan itibaren kendileri ile ABD ile 
temas ettik. ABD Ticaret Bakanı, ticaret 
temsilcisi ve ilgili birimler ile telefonla 
görüşerek, yazılı olarak onlara bunu 

bildirerek. ABD’nin bu uygulamasına 
karşı Türkiye’nin sessiz kalmadığını 
belirten Bakan Zeybekci, açıklamasını 
şöyle sürdürdü: “Türkiye’nin geçici 
süre ile de olsa ilave süre verilmesini ve 
muafiyet sağlanması hususunda 
kendilerinden rica ettik ama maalesef 
istediğimiz sonucu alamadık bugüne 
kadar. Bizimde ABD’nin almış olduğu 
bu önlemler karşısında, ABD’den 
yapmış olduğumuz ithalatın 1,8 milyar 
dolarlık kısmının üzerinde, 1,9 milyar 
dolarlık bir ithalata, Türkiye’nin 
ABD’ye ödeyeceği ilave gümrük vergisi 
tutarı ne kadarsa o kadar gümrük 
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vergisini de onlardan yaptığımız 
ithalatta tahsil etmek üzere hakkımız 
olan süreci başlattık. Aynı şekilde bunu 
mukabele ediyoruz. Tabi gönlümüzün 
istediği bunu böyle yapmak değildi. 
Bizim istediğimiz ABD ile ticaret 
hacmimizi geliştirmek. 20-30 milyar 
dolarlık hedeflere hızlı bir şekilde 
gitmekti. Bunu yapmak bizim  

tercihimiz değil ABD’nin bu konuda ki 
tutumuna Türkiye olarak sessiz 
kalamazdık. Bizde gereğini yapmak 
üzere süreci başlattık. Dilerim ve 
temenni ederim ki bunu istediğimiz 

şekilde çözebiliriz.”  
 

 
Anneler Günü arifesi"nde işlem rekoru kırıldı 

 
Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) 
verilerine göre, "Anneler 
Günü arifesi"nde 12,3 milyon adetle 
işlem rekoru kırılırken, anneler için 
hediye tercihleri kuyumculuk, 

elektronik eşya ve kozmetik oldu. BKM 

bu yılın nisan ayı verilerini 
açıkladı. BKM’nin verilerine göre, 
Türkiye’de kullanılan kart adedi nisan 
ayı sonu itibarıyla 200 milyona ulaştı. 
Bunların 63,9 milyon adeti kredi kartı 
ve 135,9 milyon adeti ise banka 
kartından oluşuyor. Nisan 2017 ile 
kıyaslandığında kredi kartı sayısında  

 
yüzde 7’lik, banka kartı sayısında ise 

yüzde 11’lik artış görülüyor. Banka 
kartları ve kredi kartları ile nisan 
ayında toplam 64,1 milyar TL’lik ödeme 
yapıldı. Bu tutarın 56,5 milyar TL’si 
kredi kartları ile ödenirken, 7,6 milyar 
TL’sinde banka kartları kullanıldı. 
Büyüme oranları özelinde 
incelendiğinde ise banka kartı ile 
ödemelerde önceki yılın aynı dönemine 
göre büyüme oranı yüzde 39 olurken, 
kredi kartı ile ödemelerde ise bu oran 

yüzde 19 olarak gerçekleşti.  

 
Gram altın tüm zamanların zirvesinde 

 
Altının gram fiyatı bu hafta, altının ons 
fiyatındaki değer kayıplarına karşın 
dolar kurundaki yükselişlerden 
bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir 
izledi. Haftaya 182,8 lira seviyesinden 
başlayan gram altın, bu süreçte yükseliş 
eğilimini sürdürerek, 15 Mayıs Salı 
günü 187,5 lira ile tüm zamanların en 
yüksek seviyesini gördü. Yatırımcısına 
haftalık bazda yüzde 2,04 getiri 
sağlayan altının gram fiyatı, haftayı 
186,5 liradan tamamladı. Aynı 
dönemde altının ons fiyatı ise yaklaşık 
yüzde 1,85 değer kaybetti. Altının ons 
fiyatı, haftanın son işlem gününü 

1.293,8 dolar seviyesinden tamamladı.   
Altının gram fiyatı sene başından bu 
yana yatırımcısına yüzde 17'nin  

 
üzerinde getiri sağlarken aynı dönemde 
altının ons fiyatı ise yüzde 0,71 değer 

kaybetti.  
AA Finans Analisti 
İslam Memiş konuya ilişkin AA 
muhabirine yaptığı değerlendirmede, 
altının gram fiyatının bu yılın ikinci 
çeyreğinde tahminlerinden fazla 
yükseldiğini kaydetti. 
Euro/Dolar  paritesinin gerilemesinin 
ve doların küresel piyasalarda 
güçlenmesinin yurt içi piyasalarda 
dolar kurunu tarihi zirvelere taşıdığını 
ifade eden Memiş, altının gram 
fiyatının dolar kurundan bulduğu 
destekle tarihinin en yüksek seviyesi 
olan 187,5 liraya kadar çıktığını 
kaydetti. Memiş, dolar ve dolar 

http://www.bloomberght.com/altin
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varlıklarında yükseliş yada düşüşlerin 
ne zamana kadar süreceğinin 
belirsizliğini koruduğunu bu sebeple 
altının gram fiyatında gelecek dönemde 
oynaklıkların devam edebileceğini dile 
getirdi. Altının gram fiyatının 187,4 lira 
seviyesi bir kez daha yukarı yönlü 
kırmasını durumunda yükselişlerin 192 
liraya kadar sürebileceğini 
bildiren Memiş, "Altının gram fiyatı için 
dolar kurunu takip etmekte fayda var. 
Orta vadede altının gram fiyatında 
düşüş beklentimizi sürdürüyoruz." 

dedi.   
 - "Orta ve uzun vadede altının ons 

fiyatında 1.400-1.450 dolar görülebilir"  
 Memiş, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde 

ve dolar endeksinde yaşanan 
yükselişlerin, altının ons fiyatını 

baskı altında kalmasına neden 

olduğunu kaydetti.  
Tüm jeopolitik ve siyasi gelişmelere karşın 
altının ons fiyatının 1.300-1.360 dolar 
aralığında kalmayı başardığını ifade 
eden Memiş, "Dolar varlıklarının değer 
kazanmasıyla da altının ons fiyatının 1.300 
dolar seviyesini aşağı yönlü kırdığını 
gördük. Kısa vade için 1.300 dolar 
seviyesinin altında kalmaya devam 
edebilir. Çünkü ABD 10 yıllık tahvil 
faizlerinin yüzde 4’e kadar yükselişini 
sürdürmesini bekliyoruz. Bu sebeple 1.270 
dolar seviyesi bizim çok kritik bir seviye 
olacaktır." dedi. Memiş, orta ve uzun 
vadede altının ons fiyatında 1.400-1.450 
dolar seviyelerinin kendileri için sürpriz 

olmayacağını kaydetti.  
 

 
TCMB anketinde dolar ve enflasyon beklentisi yükseldi 

 
TCMB'nin beklenti 
anketinde yılsonu TÜFE ve dolar 

beklentileri yükseldi.  
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
(TCMB) Beklenti Anketi'ne göre, 
cari yılsonu TÜFE beklentisi yüzde 

11,07'ye yükseldi. TCMB'nin, reel 
sektör, finansal sektör temsilcileri ve 
profesyonellerden oluşan 68 
katılımcıyla gerçekleştirdiği "2018 yılı 
Mayıs ayı Beklenti Anketi" 

yayımlandı. Buna göre, mayıs ayı TÜFE 
beklentisi yüzde 0,76'dan yüzde 0,99'a 
yükseldi. Haziran ve temmuz ayı TÜFE 
beklentileri ise sırasıyla yüzde 0,49 ve 
yüzde 0,51 olarak 

gerçekleşti. Cari yılsonu TÜFE 

beklentisi, bir önceki anket dönemine 

göre yükselerek yüzde 10,07'ten yüzde 
11,07'ye çıktı. 12 ay sonrası TÜFE 
beklentisi ise aynı dönemde yüzde 
9,62'den yüzde 10,15'e, 24 ay sonrası 
TÜFE beklentisi de yüzde 8,63'ten 
yüzde 8,98'e 

yükseldi. Katılımcıların yılsonu Dolar/

TL  beklentisi, bir önceki anket 
dönemine kıyasla artarak 4,2220'den 
4,4352'ye ulaştı. Aynı dönemde 12 ay 
sonrası dolar/TL beklentisi, 4,3306'dan 

4,5776'ya çıktı. Bir önceki anket 
döneminde 50,8 milyar dolar olan yıl 
sonu cari açık beklentisi, mayıs ayı 
beklenti anketinde 53,5 milyar dolara 
yükseldi. 2019 yılı cari açık beklentisi de 
49 milyar dolardan 51,3 milyar dolara 

ulaştı.  
 

Yılsonu büyüme beklentisi yüzde 4,6'ya indi  
 

 GSYH 2018 yılı büyüme beklentisi, bir 
önceki anket dönemine göre azalarak 
yüzde 4,7'den yüzde 4,6'ya geriledi. 

2019 yılına ilişkin büyüme beklentisi de 
yüzde 4,5'ten yüzde 4,4'e 

indi. BIST Repo ve Ters-Repo 

http://www.bloomberght.com/ekonomik-veriler-ve-gundem/merkez-bankasi-verileri
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Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik 
faiz oranı beklentisi, bir önceki anket 
döneminde yüzde 12,77 iken, bu anket 
döneminde yüzde 13,43'e yükseldi. Cari 
ay sonu TCMB Ağırlıklı 
Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi 
ise yüzde 12,96'dan yüzde 13,50'ye 

çıktı. Vadesine 3 ay ya da 3 aya yakın 
süre kalan Devlet İç Borçlanma 

Senetleri'nin (DİBS) yıllık bileşik faiz 
oranı beklentileri cari ay için yüzde 
14,96 ve 12 ay sonrası için yüzde 14,18 

oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale 

faiz oranı cari ay ve 12 ay sonrası 
beklentileri yüzde 8,00 ve yüzde 8,33 
olarak kayıtlara geçti. 
 

 

 
 

 
Ekonomiye 3 yeni teşvik daha 

 
Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Bugünkü 
Bakanlar Kurulu kararıyla hurdaya 
ayrılacak araçlara getirilen ÖTV 
teşvikinin detaylarını belirledik, iş yeri 
satışlarında KDV'yi yüzde 18'den 8'e 
indirdik, çatısına güneş enerjisi koyan 
ve bu yolla ürettikleri enerjiyi 
satanlardan hiç vergi alınmamasını 

sağladık." dedi. Resmi Gazete'de 

yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla 
getirilen teşviklere ilişkin 
değerlendirmelerde 

bulundu. Kararnameyle eski araçlarını 
hurdaya ayıranlara 10 bin liraya kadar 
verilecek vergi teşvikinin detaylarını 
belirlediklerini aktaran Ağbal, aynı 
zamanda çatısına koyduğu güneş 
panelleriyle enerji üreten ve bu enerjiyi 
satanlardan vergi alınmamasını ve iş 
yeri satışlarında KDV'nin yüzde 18'den 
8'e düşürülmesini sağladıklarını ifade 

etti. Bakan Ağbal, kamuoyunda "hurda 
araç teşviki" diye bilinen düzenlemenin 

detaylarını açıkladı. Sadece otomobil 
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değil, 16 ve daha büyük yaştaki arazi 
taşıtı, panelvan, kamyon, kamyonet, 
otobüs ve minibüs türü araçların 
hurdaya ayrılması veya ihraç edilmesi 
ve karşılığında yeni araç alımı halinde 
önemli bir ÖTV teşvikinden 
yararlanılacağının altını çizen Ağbal, 

şunları kaydetti: "Söz konusu Bakanlar 
Kurulu kararıyla, bu durumda 
sağlanacak ÖTV teşviki tutarları ile 
hurdaya çıkartılacak veya ihraç edilecek 
araçların teslim edilmesi gereken yerler 
veya kişiler ve bunlarda aranacak 
nitelikler belirlendi. Buna göre, yeni 
alınacak otomobil ve arazi taşıtlarının 

vergisiz fiyatı 46 bin lirayı aşmayanlar 
için 10 bin lira, vergisiz fiyatı 46 bin ila 
80 bin lira arasında olanlar için 8 bin 
lira, vergisiz fiyatı 80 bin lirayı aşanlar 
için 3 bin lira ÖTV indirimi 
sağlayacağız. Bu tutarları yerli üretimin 
rekabetçiliğini destekleyecek şekilde 
belirledik. Otomobil ve arazi taşıtları 
dışında kalan ve yeni alınacak kamyon, 
kamyonet, otobüs, minibüs 
ve panelvan cinsi araçlarda ise fiyat 
ayrımı yapılmaksızın 10 bin lira ÖTV 

indirimi yapılacak."  
 

 

Aselsan YKB: 7,5 milyar dolarlık siparişimiz var  
 
Aselsan'ı 'Türkiye'nin teknoloji yüzü' 
olarak niteleyen Görgün şirketin 5 bin 350 
çalışanı olduğunu, yurtdışında da 8 
iştirakleri olduğunu belirtti. Yurtdışında 
yeni açılımları da olacağını söyleyen 
Görgün son olarak Katar'la savunma 
elektroniği alanında iş birlikleri olacağını, 
stratejik gördükleri alanlarda yerli, 
yabancı şirket alabileceklerini 

belirtti. Görgün geçen sene yüzde 15'lik 

ihracat gerçekleştirdiklerini, bunu 
sürdürülebilir şekilde artırmayı 
hedeflediklerini kaydetti. 
Aselsan'da ikincil halka arz sürecine 
ilişkin de değerlendirmelerde bulunan 
Görgün "Şu anda gelinen süreçte aracı 
kurumlarla birlikte çalışılıyor, süreç gayet 
başarılı şekilde ilerliyor. Halka 
arzda Aselsan'ın elde etmeyi planladığı  

 
gelir, nitelikli büyümesine katkı 
sağlayacak alanlarda kullanılacak. Yeni 
teknoloji yatırımlarında, Ar-GE'de, şirket 
birleşmelerinde ve işletme sermayesinde 
kullanılacak.." dedi. Görgün 7.5 milyar 
dolarlık siparişleri olduğunu belirterek 
şunları söyledi; "Aselsan olarak ilk defa 
halka arz olacak bir şirket 

değiliz, borsadaki diğer şirketler kadar 
şeffafız, ekonomik verileri ve finansal 
değerleriyle parlayan bir şirket. Gelecekle 
ilgili aldığımız önemli siparişler var. 
Örneğin halihazırda 7.5 milyar dolar 
işimiz var. Sektörde 2000'lerden beri 
savunma sanayine ciddi 
yatırım var...Her anlamda en güven veren 
bir şirketiz"  

Sanayi kenti 'güneş'ten kazanacak  

  
Dünya Bankası Türkiye ekonomisini değerlendirdi. 

 
Dünya Bankası’nın Mayıs 2018 tarihli 
“Avrupa ve Orta Asya Ekonomik 
Güncelleme” isimli raporunda, Türkiye 
ekonomisine ilişkin büyüme tahminini 
2018 ve 2019 için sırasıyla %4,7 ve %4,4 
olarak belirlenirken, enflasyonun 2018’i 
%10,4 ile iki haneli seviyelerde kapatacağı 

öngörüldü. Yapılan değerlendirmede, 
2017 yılında ihracattaki olumlu 
performansın da etkisiyle elde edilen 
yüksek büyümenin makroekonomik 
dengelerde bozulmaya yol açtığı belirtildi. 
2018’de ise büyümenin hız keseceği ve 
potansiyel seviyesine yakınsayacağı 
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tahmin edildi. Ekonomi yönetimi yurt 
içinde enflasyonla mücadele mesajı verdi. 
Ekonomi Koordinasyon Kurulu Çarşamba 
günü Cumhurbaşkanı’nın katılımıyla 
toplandı. Toplantı’nın ardından yapılan 
açıklamada, önümüzdeki dönemde yine 
büyüme odaklı ekonomi politikalarına 
öncelik verileceği ancak mali disiplinden 
taviz verilmeyeceği belirtildi. Ayrıca, faiz 
ve döviz kuru baskısını azaltmak ve bu 

çerçevede enflasyonla daha etkin 
mücadele etmek için gereken önlemlerin 
alınacağı ifade edildi. Açıklamada, 
uluslararası yatırımcının gözünde 
Türkiye’nin cazibesini artırmaya ve reel 
kesimin finansman ihtiyacını 
kolaylaştırmaya dönük adımların da 

gündeme alınacağı vurgulandı.   
 

 
Yurt içi piyasalarda dalgalı bir seyir izlendi. 

 
Hafta ortasında 100 bin seviyesinin altına 
gerileyen BİST-100 endeksi, ikinci yarıda 
bir miktar toparlanma kaydetti. Bu 
gelişmede, ekonomi yönetiminin toplantısı 
ve küresel piyasalarda kısmen düzelen 
risk iştahı etkili oldu. Bununla birlikte, 
endeks haftayı %0,7 gerilemeyle 
tamamladı. Tahvil-bono piyasasında 
devam eden satış baskısı ile gösterge 
tahvilin bileşik faizi haftalık bazda 
78 baz puan artarak Cuma günü %16,14’e 
ulaştı. TCMB’nin geçen hafta Rezerv 
Opsiyonu Mekanizması (ROM) ve döviz 
depo ihalesi tutarında artış yoluyla aldığı 

önlemlerin döviz kurları üzerinde kalıcı 
bir etki yaratmadığı gözlendi. Bununla 
birlikte, hafta ortasında ekonomi 
yönetiminden döviz ve faiz üzerindeki 
baskının azaltılmasını hedefleyen 
açıklamaların ve ABD’deki zayıf enflasyon 
verisinin ardından doların uluslararası 
piyasalarda gerilemesi döviz kurlarındaki 
artışı bir miktar sınırladı. Böylece TL 
haftayı dolar 
karşısında %2,1, euro karşısında %1,9 
değer kaybıyla tamamladı. Bu hafta yurt 
içinde ve küresel piyasalarda yoğun bir 
veri gündemi bulunuyor 

 
Konut kredilerini canlandırmaya yönelik adımlar... 

 
 Önceki hafta açıklanan KDV ve tapu harcı 
indirimlerinin ardından, geçen hafta kamu 
bankaları, belirli koşulları sağlamak 
kaydıyla konut kredisi faiz oranlarını 
psikolojik sınır olan %1’in altına düşürdü. 
Bu sayede konut kredilerine dayanan 
ipotekli satışların artması ve alınan 
ruhsatlarla birlikte 2 milyona yaklaşan 
konut stokunun bir kısmının eritilmesi 
hedefleniyor. Konut satışlarında yaşanan 
durgunluğun kat karşılığı kentsel 
dönüşüm projeleri yapan firmaları da zora 
soktuğu ifade ediliyor. Ağırlıklı olarak 
küçük ölçekli ve/veya sektöre yeni giren 
firmaların sorun yaşadığı ve bu sorunları 

aşmak amacıyla ellerindeki projeleri 
devretmeye çalıştıkları bildiriliyor. 
Özellikle Bağdat Caddesi 
ve Fikirtepe’deki dönüşüm projelerinin bir 
kısmının bu çerçevede el değiştirmeye 
konu olabileceği belirtiliyor. Sektör 
yetkilileri inşaat 
firmalarının özkaynak sorununa dikkat 
çekerek, daha çok yap-sat modeliyle 
çalışılan sektörde satışlar yavaşladığında 
ortaya çıkan finansman ihtiyacının 
piyasada sıkışıklık yarattığını 

vurguluyor.   
 

 
Otomotiv sektörünün üretimi geriledi. 
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Otomotiv Sanayii Derneği’nin verilerine 
göre Ocak-Nisan döneminde toplam 
otomotiv üretimi yıllık bazda %2 
azalırken, otomobil üretimindeki düşüş 
%6 oldu. Bu dönemde ticari araç üretimi 
ise ihracattaki artışla birlikte %10 yükseldi. 
Yılın ilk dört ayında otomobil pazarı %2 
büyürken, ticari araç pazarı %7 daraldı. 
Toplam pazar ise 236.804 adet ile önemli 
bir değişim kaydetmedi. Aynı dönemde 

otomobil ihracatındaki %7’lik azalış dikkat 
çekti. Bu gelişmede, geçen yılın ilk dört 
ayında %57 büyüme kaydeden ihracatın 
yarattığı yüksek baz etkili oldu. Bununla 
birlikte, döviz kurlarında gözlenen 
gelişmeler otomotiv sektörünün dolar 
bazında ihracatının %20 artmasını 

sağladı.   
 

 Türkiye’de 2018 Nisan ayında 103 087 konut satıldı 
 

Türkiye genelinde konut satışları 2018 
Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına 
göre %9,9 oranında  azalarak 103 087 oldu. 
Konut satışlarında, İstanbul 17 414 konut 
satışı ve %16,9 ile en yüksek paya  sahip 
oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 10 
352 konut satışı ve %10 pay ile Ankara, 6 
418 konut satışı ve %6,2 pay ile İzmir 
izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu 
iller sırasıyla 6 konut ile Hakkari, 8 konut 
ile Ardahan ve 22 konut ile Bayburt oldu. 
Türkiye genelinde ipotekli konut satışları 
bir önceki yılın aynı ayına göre %35,6 
oranında azalış göstererek 27 912 oldu. 
Toplam konut satışları içinde ipotekli 
satışların payı %27,1 olarak gerçekleşti.  

 

İpotekli satışlarda İstanbul 5 047 konut 
satışı ve %18,1 pay ile ilk sırayı aldı. 
Toplam konut satışları içerisinde ipotekli 
satış payının en yüksek olduğu il %38,5 ile 
Artvin oldu. Diğer konut satışları Türkiye 
genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre 
%5,7 oranında artarak 75_175 oldu. Diğer 
konut satışlarında İstanbul 12 367 konut 
satışı ve %16,5 pay ile ilk sıraya yerleşti. 
İstanbul’daki toplam konut satışları içinde 
diğer satışların payı %71 oldu. Ankara 6 
978 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer 
aldı. Ankara’yı 4 483 konut satışı ile İzmir 
izledi. Diğer konut satışının en az olduğu 
il 5 konut ile Hakkari oldu. Türkiye 
genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir 
önceki yılın aynı ayına göre %8,6 azalarak 
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47 534 oldu. Toplam konut satışları içinde 
ilk satışın payı %46,1 oldu. İlk satışlarda 
İstanbul 8 063 konut satışı ve %17 ile en 
yüksek paya sahip olurken, İstanbul’u 3 
596 konut satışı ile Ankara ve 2 696 konut 
satışı ile İzmir izledi. Türkiye genelinde 
ikinci el konut satışları bir önceki yılın 
aynı ayına göre %11,1 azalış göstererek 
55_553 oldu. İkinci el konut satışlarında da 
İstanbul 9 351 konut satışı ve %16,8 pay ile 
ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam 
konut satışları içinde ikinci el satışların 
payı %53,7 oldu. Ankara 6 756 konut satışı 
ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 3 722 

konut satışı ile İzmir izledi. Yabancılara 
yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı 
ayına göre %25,8 artarak 2 043 oldu. 
Yabancılara yapılan konut satışlarında, 
Nisan 2018’de ilk sırayı 676 konut satışı ile 
İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 475 
konut satışı ile Antalya, 150 konut satışı ile 
Bursa, 143 konut satışı ile Trabzon ve 113 
konut satışı ile Yalova izledi. Nisan ayında 
Irak vatandaşları Türkiye’den 337 konut 
satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 252 konut ile 
Suudi Arabistan, 138 konut ile İran, 116 
konut ile Kuveyt ve 112 konut ile Rusya 
Federasyonu izledi.  

 

 

DÜNYADAN HABERLER 

Çin-ABD ticaret savaşının kazananı kim olur? 

Pekin yönetimi hafta başında en üst düzey 
ekonomi yetkilisi Liu He'yi, Amerikan 
Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile beş gün 
sürecek ticaret görüşmeleri için 
Washington'a yolladı. Görüşmelerden 
beklenti, Çin'in Amerikan şirketlerinin 
kendi pazarına girişini kolaylaştırması, 
buna karşılık ABD'nin de Çin şirketlerine 
baskıyı azaltması yönünde. ABD Başkanı 

Donald Trump Twitter hesabından, Çin 
telekom şirketi ZTE'nin yeniden faaliyet 
gösterebilmesi konusunda Çin Devlet 
Başkanı Şi Jinping ile birlikte çalıştıklarını 
yazdı. Halbuki haftalar önce Washington, 
İran'a uyguladığı ambargoyu kırarak bu 
ülkeye Amerikan malları sattığı 
gerekçesiyle, Çin telekom şirketi ZTE'nin 
ürettiği parçaların ABD şirketleri 
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tarafından satışına 7 yıl yasak getirmişti. 
İlişkilerdeki gelgitler ister istemez kafaları 

karıştırdı. 

 
Geçen ay ABD Başkanı Donald Trump, 
yine Twitter'dan ülkesinin Çin ile bir 
ticaret savaşı içinde olmadığını yazmış 
ama hemen ardından yetkililerine Çin 
ürünlerine uygulanan 50 milyar dolarlık 
gümrük vergisine bir 100 milyar dolar 
daha eklenmesini değerlendirmeleri için 
talimat vereceğini söylemişti. ABD'nin 
sadece geçen yıl Çin'den 500 milyar 

doların üzerinde ithalat yaptığını 
hatırlatalım. Bu arada Çin Devlet Başkanı 
Xi Jinping de ticaret savaşı istemediğini 
ısrarla vurguluyor. Ama Çin de ABD'den 
aldığı 106 temel ürüne vergi koyma 
tehdidinde bulundu ve Ticaret Bakanlığı 
yetkilileri Çin'in çıkarlarını korumak için 
"hiç bir bedelden kaçınmayacağı" yolunda 
uyarılar yaptılar. 

Bu ticaret çekişmesinin ekonomik etkisi 
ne olur? 

İki ülke arasındaki ticaret rakamlarına 
hızla göz atıldığında, tahminen yaklaşık 15 
trilyon dolarlık ekonomisiyle Çin'in, kısa 
vadede daha kötü etkileneceği görülüyor. 
Eski bir IMF ekonomisti olup şu anda 
Standard Chartered Bank'ın Çin baş 
danışmanı olan Shuang Ding, iki ülkenin 
ekonomilerinin gerçek manada birbirine 
bağımlı olduğunu söylüyor. ABD Ticaret 
yetkililerince verilen 2016 yılı rakamlarına 
göre Çin'in ABD ile ithalat ve ihracatı 
içeren toplam dış ticaret hacmi 578,2 
milyar dolar. Yani ABD Çin'in en çok 
ticaret yaptığı ülke. Bu miktarın 115,6 
milyar doları ABD'nin Çin'e sattığı 
ürünler, 462,6 milyar doları ise Çin'den 
aldığı ürünler. Bu da ABD'nin Çin ile 347 
milyar dolarlık bir dış ticaret açığı 

olduğunu ortaya koyuyor. Ding bu açığa 
rağmen Çin ekonomisinin yine de ABD'ye 
daha çok bağımlı olduğunu, buna karşılık 
eğilim olarak ABD'nin Çin'e bağımlılığının 
arttığını, Çin'in ABD'ye bağımlılık 
düzeyinin ise zamanla azalmakta 
olduğunu söylüyor. Bu karmaşık 
bağımlılık ilişkileri içinde Ding'e göre, bir 
ticaret savaşının kazananı olmaz. Doğru 
soru daha ziyade "Kim daha çok 
kaybedecek?" olmalı. Çin'in zor duruma 
düşmesinin ABD açısından ilk aşamada 
bir Pirus zaferi olabileceğini ama bu 
savaşın iki tarafa da büyük zarar 
vereceğini düşünüyor. Çin uzmanı 
iktisatçı, ABD açısından özellikle tarım, 
motorlu araçlar, enerji ve bankacılık 
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piyasasının ciddi şekilde etkileneceğini düşünüyor. 

"Aptalca bir ticaret" 

ABD Başkanı Trump bir dizi hasmane 
tweet atarak Çin'in ticaret kısıtlamalarının 
kaldırılması gerektiğini savunmuş ve 
mevcut durumu "aptalca bir ticaret" diye 
nitelemişti. Trump ABD otomotiv 
üreticileri yüzde 25 gümrük vergisi 
öderken aynı işi yapan Çin firmalarının 
sadece yüzde 2,5 vergi ödediğinden 
yakınmıştı. Fakat ticaret anlaşmaları öyle 
bir kaç günde kolayca varılabilen 
uzlaşmalar değil. BBC Ekonomi muhabiri 
Andrew Walker mevcut küresel gümrük 
vergisi yapısının onlarca yıl süren çok 
taraflı pazarlıklarla oluştuğunu 
hatırlatıyor. Genel olarak ülkeler lehlerine 
olan gümrük düzenlemelerinde 
değişikliğe gidilmesini, çekici bir teşvik 
paketi içermiyorsa pek kolay kabul 
etmiyorlar. 

Siyasi mi ekonomik mi? 

Geçtiğimiz bir kaç hafta karşılıklı 
açıklamalarda bir sertleşme görüldü ama 
gerçekte iki ülke arasındaki ticari 
ilişkilerde pek bir değişiklik yaşanmadı. 
İki taraf da gümrük vergilerini 
artıracaklarını söyledikleri ürünlerin 
listelerini yayınladılar ama henüz bir şey 
yapılmış değil. Dahası iki ülke de geri 
adım atan taraf olarak görünmek 
istemiyor. Çin lideri Xi Jinping ekonomide 
bir "reform" vaadetmişti ama bunu 
ABD'ye ödün veriyor gibi görünmeden 
yapması gerekiyor. Ekonomist Ding, "Bir 
bakıma bu ikili görüşmeler sonunda Çin 
uzun vadeli reform planıyla uyumlu bazı 
taahhütlerde bulunabilir. Hizmet 
sektörünü dışarıya açmak, ithalat 
vergilerini düşürmek ve fikri mülkiyet 
haklarını daha iyi koruyacak 
düzenlemeler yapmak bunlar arasında 
sayılabilir" diyor. 

Teknoloji savaşı 

Teknoloji ve Yapay Zeka söz konusu 
olduunda ABD geleneksel olarak büyük 
farkla rekabet avantajını elinde 
bulunduruyor. Çin ise "Çin Malı 2025" 
projesiyle Çin sanayiinin bütün 
sektörlerinde teknolojiyi güncelleyerek bu 
uçurumu kapatmaya kararlı. Çin'in 
teknoloji yarışında mesafeyi kapatması 
ihtimali ABD'de kaygıları artıran bir konu 
ve BBC'nin ekonomi muhabiri Andrew 
Walker, yaşanan ticaret çekişmesinin 
bilhassa Başkan Trump açısından önemli 
bir boyutunun da bu kaygı olduğuna 
dikkat çekiyor. 

Faturayı kim ödeyecek? 

Sonuçta eğer ticaret çekişmesi ticaret 
savaşına doğru tırmanırsa, konacak yeni 
gümrük vergileri ve yasaklar her iki ülke 
ekonomisine de zarar verecek. Başlangıçta 
ABD ve Çin'de alış veriş yapan, fiyatı 
yükselen malları alan tüketici etkilenecek, 
diğer ülkelerdeki tüketiciler bu dalganın 
kendilerini de vurmamasını umarak 
kaygılanacak. Bunda çok da haksız 
olmayacaklar çünkü iki ülke arasındaki 
mesele, ekonomik ilişkilerin giriftliği göz 
önüne alındığında ister istemez küresel 
etkide bulunma riski de taşıyacak. Birçok 
malın üretimine katılan unsurlar bilhassa 
teknoloji sektörü dikkate alındığında 
küresel piyasalarda da bir belirsizlik ve 
risk durumu ortaya çıkacaktır ki bu da 
ticareti olumsuz etkileme potansiyeline 
sahip bir durum. Örneğin bugün çok az 
telefon ya da tablet tamamen tek bir 
ülkede üretiliyor. Daha ziyade dünyanın 
çeşitli yerinde üretilmiş parçalar, uzun 
mesafelerden getirtilerek birleştiriliyor ve 
nihai ürün bambaşka bir yerde ortaya 
çıkabiliyor. Bu küresel arz zinciri mesela 
Çin malı bileşenler birden bire pahalandığı 
takdirde başka yollar bulmak zorunda 
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kalacak. Örneğin bir telefon üreticisi, 
telefon pillerini Çin'de ürettiriyorsa, bunu 
başka bir yere taşımak zorunda kalabilir, 
bu da yer değiştirme, nakil ve iş gücü 

maliyetlerini artıracak. Maliyetler sonuçta 
ürünlerin fiyatlarını etkileyecek bu da 
tüketiciye yansıyacak 

 
'Doların dünyadaki egemenliği çöküyor' 

 
Commerzbank Başekonomisti Jörg Kraem
er, yayımladığı bir raporunda doların 
dünya para birimi olarak geleceğine ilişkin 

değerlendirmelerde bulundu. Raporda 
doların dünyadaki kilit para birimi 
statüsünün çökmeye başladığını dile 
getiren Kraemer, bunun kısmen, ABD 
dolarını sınır ötesi işlemler için daha az 
cazip hale getiren, bir yıldan bu yana 
sürdürülen ABD yaptırım politikasından 

kaynaklandığını öne sürdü. Bu eğilimin, 
ABD Başkanı Donald Trump’ın tek taraflı 
yaptırımlar yaklaşımını benimsemesiyle 
yoğunlaştığına dikkati çeken Kraemer, 
“Bu eğilim, Avrupa ile giderek daha fazla 
arası bozulan 
Başkan Trump yönetimindeki ABD 
yaptırımlar politikası ile daha da 
güçlendirilebilir. Orta ve uzun vadede, bu 
daha güçlü bir avro/dolar döviz kuruna 

işaret ediyor.” ifadelerini kullandı.  
“Avro şimdi ciddi bir rakip”  
Raporda, yabancı para birimi olarak 
doların rolünün uzun zamandan beri 
tartışıldığını aktaran Kraemer, şunları 

kaydetti: “Doların dünya rezerv para 

birimi olma statüsünün sonu mu? Bu, 
İkinci Dünya Savaşı'nın sonundan 
beri birçok kez gündeme getirilen bir 
sorudur. 1960'ların başlarında, Fransa 
Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle, ABD 
para biriminin özel durumunu bitirmek 
istedi. Ve 2009'da, Rusya ve Çin'in 
başkanları, benzer bir girişimde 
bulundular, başarılı olamadılar. Ancak 

doların kriter para statüsü çöküyor.”  
Kraemer, dolar karşısında dünya para 
birimi olma açısından avronun iyi bir 
seçenek olduğunu belirterek, “Kuşkusuz, 

dolar hala SWIFT1 aracılığıyla yürütülen 
sınır ötesi işlemlerin büyük bölümünü 
oluşturmaktadır. Ancak bu pay son 
yıllarda azaldı ve avro şimdi ciddi bir 
rakip. Avronun bu işlemlerdeki payı artık 
sadece dört puan geride kaldı.” 

değerlendirmesinde bulundu. “Bu artış 
tek başına, doların statüsünü tehdit etmek 

için yeterli değil” Avronun artan 
öneminin bir nedeninin, Avro Bölgesi borç 
krizinin sona ermesinin ardından daha 
cazip hale gelmesinin olabileceği 
öngörüsünde bulunan Kraemer, 

raporunda şu ifadelere yer verdi: “Ancak 
bu artış tek başına, doların dünyadaki 
para birimi olarak statüsünü tehdit etmek 
için yeterli olmayacaktır. Verimlilik 
açısından bakıldığında, uluslararası 
ticarette sadece bir işlem parasının olması 
mantıklı. Bu yüzden dolar, bu mevcut 
avantajı nedeniyle mantıken baskın döviz 
olarak kalabilir. Doların uluslararası 
finansal işlemlerdeki payının yine de 
düşmesi, dolara bağlı olumlu ağ etkilerini 
sıfırlayan bazı dezavantajlara işaret 

ediyor.” Kraemer ayrıca avronun dünya 
ödeme işlemlerinde daha büyük bir statü 
kazanması durumunda talebin daha da 
artacağına dikkati çekerek, “ABD’nin 
aksine, en azından şu an Avro Bölgesi cari 
hesap fazlasına sahip. Bu, avronun sadece 
dolar karşısında değil, tüm para 
birimlerine karşı da kazanacağını 
gösteriyor.” değerlendirmesinde 

bulundu.  
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OECD istihdam verileri(Ülkelerin 15- 29 yaş arası nüfusun istihdamda eğitimde ya 
da kendini geliştirme içinde olmayanlarının oranı%)(Türkiye %29,8)  
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OECD verilerine göre istihdamda bulunup 60 saatin üzerinde çalışanlarının 
yüzdesi(Türkiye %20.9)  

 

 
 
 

Petrol fiyatları 3,5 yılın zirvesine tırmandı. 
 
Son dönemde hızla artan jeopolitik riskler 
ve İran’a yönelik yaptırımların geri 
geleceği haberleriyle petrol fiyatları son 
3,5 yılın en yüksek seviyesine çıktı. ABD 
Başkanı Trump Salı günü, İran’la 2015 
yılında imzalanan nükleer anlaşmadan 
çekildiğini açıkladı. İran’a yönelik 
yaptırımların 90 ve 180 günlük sürelerin  

 
dolmasının ardından iki grup halinde 
uygulanmaya başlanacağı belirtildi. 
Anlaşmaya taraf olan Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi daimi üyesi diğer 4 ülke 
(İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin) ve 
Almanya ise anlaşmanın geçerliliğini 

onadı.   
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Rusya’dan giyim ve ayakkabı ithalatına kod uygulaması… 
Türkiye’nin giyim ve ayakkabı ihracatında 
önemli bir yere sahip olan Rusya, 2019 
yılından itibaren ülkede satılan, hazır 
giyim, konfeksiyon ve ayakkabı dahil bir 
grup ürünün özel bir kodla 
işaretlenmesine karar verdi. 5 yıl içinde 
piyasadaki tüm ürünleri 

sisteme dahil etmeyi planlayan Rusya, bu 
sayede kaçak ve sahte ürünlerin 
kullanımının önüne geçmeyi hedefliyor. 
Bu çerçevede, Türkiye’deki ihracatçı 
firmaların üretimini kod sistemi ile 

uyumlaştırması bekleniyor.   

 

Avrupa’nın 3 Devinden Trump’a Rest 

İngiltere Başbakanı May’in sözcüsü, 

ABD’nin çekildiği İran nükleer 

anlaşmasını, Fransa ve Almanya’yla 

birlikte sürdürmeye karar verdiklerini 

duyurdu. İngiltere Başbakanı Theresa 

May'in 

sözcüsü, Avrupa ülkelerinin ABD Başkanı 

Donald Trump'ın kararına katılmayacağını 

resmen açıkladı. Almanya Başbakan 

Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı 

Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı 

Theresa May’in Bulgaristan’ın başkenti 

Sofya’daki Avrupa Birliği zirvesinde bir 

araya geldiklerini duyuran sözcü, üç 

ülkenin de İran’la yapılan nükleer 

anlaşmayı sürdürme kararı aldığını 

belirtti. Açıklamaya göre, üç lider de 

İran’ın anlaşma çerçevesindeki 

yükümlülüklerini yerine getirmesinin 

devamından yana. ABD Başkanı Donald 

Trump’ın nükleer anlaşmadan çekilerek 

ekonomik yaptırımların yeniden 

başlatılacağını açıklamasının ardından, 

Avrupa ülkeleri çözüm arayışına 

girmişti.Son olarak İran nükleer 

anlaşmasını hayatta tutmaya söz veren 

İngiltere, Fransa ve Almanya dışişleri 

bakanları ve Avrupa Birliği (AB) Dışişleri 

ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi 

Federica Mogherini, İran Dışişleri Bakanı 

Muhammed Cevad Zarif ile görüşmüştü. 

Mogherini, İran ile nükleer anlaşmanın 

sürdürülebilmesi için, tarafların 

“sorunlara yakın zamanda pratik 

çözümler bulmayı kabul ettiğini” 

açıklamıştı. 

Gazprom’dan Türkiye Açıklaması 

Rusya'nın doğalgaz devi Gazprom'un 

yardımcı CEO'su Vitaly Markelov Türk 

Akımı doğalgaz boru hattı projesinde 

ikinci hattın inşası hakkında Türkiye ile 

görüştüklerini belirtti. Markelov, 

Rusya’nın St. Petersburg kentinde 

gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk 

Akımı doğalgaz hattı projesinde ikinci 

hattın rotası için kararın yakında 

verileceğini söyledi. Rusya olarak projede 

ikinci hattın inşası için oldukça istekli 

olduklarını vurgulayan Markelov, “Türk 

Akımı’nda ikinci hattın Türk 

topraklarındaki bölümünün inşası için 

Türkiye ile görüşüp gerekli istişareleri 

yürütüyoruz” dedi. Rus gazını Türkiye'ye, 

Türkiye üzerinden de Avrupa'ya taşıyacak 

Türk Akımı doğalgaz boru hattı her biri 

yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye 

sahip iki hattan oluşacak. Projede ikinci 

hattın Yunanistan veya Bulgaristan 

üzerinden İtalya'ya ilerlemesi, 

değerlendirilen güzergahlar arasında 

bulunuyor. 
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Euro Bölgesi'nde bu yılın mart ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 2,9, ithalat 

da yüzde 2,5 azaldı 

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) 

verilerine göre, ortak para birimi ve yasal 

ödeme aracı olarak euroyu kullanan 19 

üyeli Euro  Bölgesi'nde mevsimsellikten 

arındırılmamış rakamlarla ihracat, mart 

ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla 

yüzde 2,9 azalarak 199,9 milyar euro, 

ithalat da yüzde 2,5’lik azalışla 173 milyar 

euro seviyesinde gerçekleşti. Para 

birliğinde, Mart 2017’de 28,5 milyar 

euroluk dış ticaret fazlası belirlenirken, bu 

yılın aynı ayında 26,9 milyar euroluk dış 

ticaret fazlası kaydedildi. Euro Bölgesi içi 

ticaret ise bu dönemde yüzde 0,6 azalarak 

170,5 milyar euro oldu. Veriler ayrıca, 28 

üyeden oluşan Avrupa Birliğinde (AB) bu 

yılın mart ayında 2017’nin aynı ayına 

kıyasla ihracatın yüzde 2,4’lük azalışla 

172,1 milyar euroya, ithalatın da yüzde 4,2 

azalarak 160,6 milyar euroya gerilediğini 

ortaya koydu. AB'de mart ayında 11,5 

milyar euro dış ticaret fazlası 

gerçekleşirken, AB içi ticaret de yüzde 

1,7’lik azalışla 305,2 milyar euro 

seviyesinde belirlendi. 

 
 

GELECEK HAFTANIN VERİLERİ 

 

21.05.2018 19:15 Bostic'in Konuşması (ABD) 

21.05.2018 21:05 Harker'in Konuşması (ABD) 

22.05.2018 00:30 Kashkari'nin Konuşması (ABD) 

22.05.2018 17:00 Richmond Fed İmalat Endeksi (ABD) 

23.05.2018 10:00 Tüketici Güveni (Türkiye) 

23.05.2018 11:00 İmalat PMI (EURO) 

23.05.2018 11:00 Hizmet PMI (EURO) 

23.05.2018 11:30 TÜFE - Yıllık (İngiltere) 

23.05.2018 11:30 Çekirdek TÜFE - Yıllık (İngiltere) 

23.05.2018 16:45 İmalat PMI (ABD) 

23.05.2018 16:45 Hizmet PMI (ABD) 

23.05.2018 17:30 Ham Petrol Stokları (ABD) 

23.05.2018 21:00 Federal Açık Piyasa Komitesi Toplantı Tutanakları (ABD) 

23.05.2018 21:15 Kashkari'nin Konuşması (ABD) 
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24.05.2018 11:15 Dudley'in Konuşması (ABD) 

24.05.2018 11:30 Perakende Satışlar - Yıllık (İngiltere) 

24.05.2018 11:30 Çekirdek Perakende Satışlar - Yıllık (İngiltere) 

24.05.2018 14:30 Avrupa Merkez Bankası Para Politikası Toplantı Tutanakları 

(EURO) 

24.05.2018 21:00 Harker'in Konuşması (ABD) 

25.05.2018 11:30 GSYH - Çeyreklik (İngiltere) 

25.05.2018 11:30 GSYH - Yıllık (İngiltere) 

25.05.2018 14:30 İmalat Güveni (Türkiye) 

25.05.2018 14:30 Kapasite Kullanım Oranı (Türkiye) 

25.05.2018 15:30 Dayanıklı Mal Siparişleri - Aylık (ABD) 

25.05.2018 15:30 Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri - Aylık (ABD) 

25.05.2018 18:45 Evans'ın Konuşması (ABD) 

25.05.2018 18:45 Bostic'in Konuşması (ABD) 

25.05.2018 18:45 Kaplan'ın Konuşması (ABD) 

 


