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Prof. Dr. Göksel Aşan 

 

Arka arkaya verilerin geldiği bir haftayı 

geride bıraktık. Aralık ayı sonuçları ile 

beraber yıllık verilerin yavaş yavaş 

tamamlandığı bir dönemdeyiz. En son 

Mart ayı içerisinde gelecek GSMH (ve 

büyüme) rakamları ile birlikte revizyonlar 

hariç 2017 verilerinin büyük kısmını 

görmüş olacağız. Bu hafta Ödemeler 

Dengesi (ve Cari Açık) 2017 yılı sonuçları 

açıklandı. Diğer önemli bir veri işsizlik 

rakamları oldu. Bunlarla birlikte hem özel 

sektör hem de kamu kesimi dış borç 

rakamları da açıklandı. Yurt dışında ise en 

önemli veri ABD enflasyon rakamları idi. 

Hemen arkasından ABD Perakende satış 

verisi açıklandı. Bu rakamlar piyasalarda 

kısa süreli de olsa bir dalgalanma 

yaşanmasına sebep oldu. Japonya ve 

Avrupa’dan arka arkaya gelen büyüme 

verileri 2018 için olumlu beklentileri 

arttırdı. Haftanın son “ilginç” haberi IMF 

heyetinin ziyareti idi.  

Üzerinde duracağımız ilk veri istihdam 

oranları olacak. Bu hafta açıklanan Kasım 

2017 verileri işsizlikteki olumlu trendin 

devam ettiğini gösteriyor. Her ne kadar 

İşsizlik oranı bir önceki aya göre aynı 

kalmış olsa da mevsimsel etkilerden 

arındırılmış oran 0,2 puanlık düşüş 

gösterdi. Diğer yandan istihdam 

oranındaki artış ve özellikle Kadın 

istihdam oranındaki nispi olarak daha 

yüksek gerçekleşen artış oldukça 

sevindirici göstergeler. Türkiye Kasım 

2016- Kasım 2017 arasında bir yılda 1,5 

Milyon yeni istihdam yarattı. Bu benzerine 

az rastlanacak bir performans. 

Önümüzdeki aylarda İşsizlik oranında tek 

haneyi görme ihtimalimiz oldukça yüksek. 

Konjonktürel olarak yılın ilk çeyreği 

işsizliğin yükseldiği aylardır. Bu yüzden 

mevsim etkilerinden arındırılmış oranlar 

daha doğru bilgi verir.  

İkinci veri maalesef bu ölçüde sevindirici 

değil. Aslında bir önceki bültende de konu 

ettiğimiz dış ticaretteki kötüleşme 

kesinleşen cari açık rakamı ile birlikte 

daha da belirginleşmiş oldu. 2017 yılında 

cari açık %42’lik artışla 47 Milyar Dolar’a 

ulaştı. Elbette 2017 GSMH rakamının 

açıklanması ile netleşecek ancak cari açığın 

tekrar %5’lere ulaştığını söylemek 

mümkün. Döviz kurunun yükseldiği, 2003 

bazlı reel kura göre Türk Lirası’nın aşırı 

değersiz olduğu bir yılda cari açığın bu 

ölçüde artması ne derece önemli bir 

yapısal sorunla karşı karşıya 

olduğumuzun da göstergesi. Diğer 

yandan özellikle Aralık ayında oldukça 

yüksek gelen açığın aktif rezervlerden 

karşılanmasının rezervlerde yol açtığı hızlı 

düşüş de bir başka olumsuz gelişme oldu. 

Bu sene boyunca en çok konuşacağımız 

konu dış ticaret ve cari açık olacak. 

Haftanın bir diğer haberi IMF heyetinin 

yaptığı ziyaret oldu. Aslında sonrasında 

yapılan bazı açıklamalar olmasa bu 

heyetin gelişinden çoğumuzun haberi dahi 

olmayacaktı. Tüm sayılardan, verilerden, 

ölçümlerden öteye Türkiye’nin ekonomide 

nasıl bir başarı gösterdiğinin en önemli 

karinesi aslında bu haber. Çok değil 7-8 yıl 

öncesine kadar ülkenin yarısı IMF 

heyetinin başkanının ismini bilirdi. Ülkeye 

gelen en önemli heyet IMF heyetiydi.  
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Tüm piyasalar bu heyetin giderken ne 

diyeceğine kilitlenirdi. Bugün bu heyetin 

gelişinin haber değeri dahi yok. Aslında 

bu sefer de heyet giderken bir şeyler 

söyledi ancak o da pek ciddiye alınmadı. 

Nihayet 2017 senesi bitiminin bir ay 

sonrasında büyüme 7 olabilir dediler. 2018 

için büyüme tahminlerini de %4 olarak 

açıkladılar. Bunun yanında her zaman 

olduğu gibi faizleri arttırın demeyi de 

ihmal etmediler. Biz sadece IMF’nin 2017 

yılı için büyüme tahmininin %2,5 

olduğunu hatırlatalım ve size bu konunun 

daha geniş bir biçimde tartışıldığı 27 

Haziran 2017 tarihli yazımızı okumanızı 

tavsiye edelim. 

Hafta içi ABD Ocak ayı enflasyon verileri 

açıklandı. Enflasyon beklentileri aşarak 

yıllık %2,1 oldu. Çekirdek enflasyondaki 

artış yine beklentileri aşarak %0,3 olarak 

açıklandı. Bu yüksek rakamlar piyasalarda 

FED tarafından yapılması muhtemel faiz 

artışına dair beklentileri arttırdı ve bunun 

sonucunda Dolar’ın değerinde bir artış 

gözlendi. Ancak bu verinin hemen 

arkasından gelen perakende satış 

rakamları beklenenin altında olunca bu 

kez piyasalar aksi reaksiyon gösterdi ve 

Dolar aynı gün içerisinde gevşedi. Aslında 

piyasalarda bu tür dalgalanmalar olağan 

karşılanabilir. Lakin yine de dikkat 

edilmesi gereken bir gelişmenin ilk işareti 

olma ihtimali açısından biraz daha 

yakından takip edilmesi gereken bir 

gelişme olduğunu düşünüyoruz. Zira 

zayıf bir ihtimal olsa da Dünya’nın 

unuttuğu stagflasyon durumunu tekrar 

yaşayabiliriz. Bu yükselen enflasyona 

karşı FED’in yapacağı faiz artışları bir 

durgunluğa yol açabilir. Şayet 

enflasyondaki artışı dizginleyemezse ABD 

hem durgunluk hem de enflasyonu bir 

arada yaşayabilir. Özellikle vergi 

reformunun katkısı ile bu ihtimali çok 

zayıf görüyoruz ancak yine de not etmekte 

fayda var. 

Son olarak özellikle Avrupa 

ekonomilerindeki olumlu işaretlerin 2018 

için önemli olacağını belirtelim. Özellikle 

ihracatımızda ve turizm gelirlerimizde bu 

olumlu gidişin etkilerini görmeye 

başladık. Cari açık açısından bu sene 

turizm gelirleri çok önemli olacak. İlk 

veriler oldukça ümit verici. Umalım ki 

yılın devamı da böyle gelsin. Zira kişi başı 

harcamada Avrupalı ziyaretçiler diğer 

çoğu ülkeden gelenlerin oldukça önünde.  

 

HAFTANIN ÖNE ÇIKAN HABERLERİ   

 

IMF Türkiye İçin Büyüme Beklentisini Yükseltti 

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Türkiye 

heyeti, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 4 

büyümesini beklediğini açıkladı. IMF’nin 

2018’e ilişkin bir önceki büyüme beklentisi 

yüzde 3,5 seviyesindeydi. Türk 

ekonomisinin 2016 yılındaki zayıflamanın 

ardından 2017’de mali genişleme ve 

elverişli dış koşulların yardımıyla 

toparlandığına vurgu yapılan raporda, 

“2017 yılında büyümenin yüzde 7 

civarında olduğu tahmin ediliyor.  

 

http://www.superhaber.tv/buyume-rakamlari-uzerine-ii-63558-makale
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Potansiyelin oldukça üzerinde olan bu 

büyümenin sonucunda üretim açığı, ilgili 

dengesizliklerin işaretleriyle birlikte 

pozitif gözüküyor” ifadelerine yer verildi. 

“IMF heyetinin baz senaryosuna göre, 

Türkiye’nin bu yıl yüzde 4 büyümesinin 

beklendiği” kaydedilen değerlendirmede, 

bunda geçen seneye göre daha az mali 

genişleme uygulanmasının etkili olacağı 

belirtildi. 

 

İşsizlik, Kasımda Yüzde 10,3 Oldu 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım 

dönemine ilişkin işgücü istatistiklerini 

açıkladı. İşsizlik oranı Kasım 2017'de 

Kasım 2016'ya göre 1,8 puan gerileyerek 

yüzde 10,3 oldu. İşsiz sayısı 440 bin kişi 

azalarak 3 milyon 275 bin kişiye indi. 

İstihdam edilenlerin sayısı 2017 yılı Kasım 

döneminde, bir önceki yılın aynı 

dönemine göre 1 milyon 448 bin kişi 

artarak 28 milyon 515 bin kişi, istihdam 

oranı ise 1,5 puanlık artış ile yüzde 47,3 

oldu.  

 

İşgücü 2017 yılı Kasım döneminde bir 

önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 

9 bin kişi artarak 31 milyon 790 bin kişi, 

işgücüne katılma oranı ise 0,7 puan 
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artarak yüzde 52,8 olarak gerçekleşti. Aynı 

dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; 

erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,2 

puanlık artışla yüzde 72,1, kadınlarda ise 

1,1 puanlık artışla yüzde 33,8 olarak 

gerçekleşti. 

Kasım 2017 döneminde herhangi bir 

sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan 

çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı 

dönemine göre 0,3 puan artarak yüzde 

33,6 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde 

kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki 

yılın aynı dönemine göre 0,2 puan 

azalarak yüzde 22 oldu. 

 

ABD'de TÜFE Beklentiyi Aştı 

ABD'de tüketici fiyatları Ocak ayında 

beklentilerin üzerinde arttı.  Çalışma 

Bakanlığı'nın verilerine göre TÜFE %0.5 

arttı. 

 

Bu, 5 ayın en büyük artışı olarak kayda 

geçti. Yıllık artış %2.1 oldu. Çekirdek 

TÜFE de aylık %0.3, yıllık %1.8 arttı. Kira, 

giyim, benzin, sağlık hizmeti fiyatları 

yükseldi. 

Beklenti TÜFE'de aylık %0.3, yıllık %1.9, 

çekirdek TÜFE'de %0.2, yıllık %1.7 artış 

olmasıydı. Çekirdek enflasyonda 3 aylık 

yıllıklandırılmış artış %2.9 oldu, bu 

2011'den beri en hızlı artış.  

Bu rakamlar, Fed'in tahminlerden daha 

hızlı faiz artıracağı beklentilerini de 

güçlendirebilir. Bu ay güçlü gelen ücret 

artışı verileri beklentiden hızlı faiz artışı 

olacağı endişelerini artırmış, bu durum 

tahvil faizlerinde yükseliş ve hisse senedi 

piyasalarında sert satış dalgasına neden 

olmuştu.  

Ekonomistler Fed'den Mart ayında faiz 

artışına neredeyse kesin gözüyle bakarken 

enflasyon verisinin detayları 2018'de faiz 

artışı zamanlaması ve miktarının 

belirlenmesinde rol oynayabilir. Veri 

sonrası dolar ve ABD tahvil faizleri 

yükseldi.  

 

 

 

 

 



Haftalık Ekonomi Bülteni – 21 Şubat 2018 

 

 

 

21 Şubat 2018  5 

 

 

ABD'de Sanayi Üretimi Ocak'ta Geriledi 

ABD'de sanayi üretimi, ocakta aylık yüzde 

0,1 azalarak son 5 ayın ilk düşüşünü 

kaydetti. ABD Merkez Bankası (Fed) 

raporuna göre, ülkede sanayi üretimi, 

ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 

daraldı. Amerikan ekonomisinin yaklaşık 

yüzde 12’sini oluşturan veriye ilişkin 

beklenti yüzde 0,2 artış yönündeydi.  

Beklentinin altında açıklanan sanayi 

üretiminde maden sektöründeki 

faaliyetlerin yüzde 1 azalması etkili oldu. 

Ocakta yüzde 0,2 yükselmesi beklenen 

imalat sanayi üretimi ise değişmeyerek 

beklentinin altında kaldı.  

Kapasite kullanım oranı ocakta yüzde 

77,5’e gerilerken, piyasaların beklentisi 

yüzde 78 düzeyindeydi. 

Bu arada, aralık ayına ilişkin sanayi 

üretimindeki artış yüzde 0,9’dan yüzde 

0,4’e revize edildi. Daha önce yüzde 0,1 

arttığı açıklanan aralık ayı imalat sanayi 

üretiminde ise değişim yaşanmadı. 

Analistler, sanayi üretiminin yıla zayıf bir 

başlangıç yapmasının, büyümenin ilk 

çeyrekte yavaşlayacağı beklentisini 

güçlendirdiğine işaret ediyor. 

 

Kredi Faizleri 9 Yılın Zirvesinde 

Kredi faizlerindeki artış 2018'de 

hızlanarak devam ediyor. İhtiyaç kredisi 

faizleri 9 Şubat haftası itibariyle yüzde 

20,27'ye yükselerek 2009 Haziran ayından 

beri en yüksek seviyeye çıktı. Taşıt ve 

konut kredilerine bakıldığında da benzer 

bir tablo söz konusu.  
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Aynı hafta itibariyle konut kredisi faizleri 

ortalama olarak yüzde 14,68 olarak 

gerçekleşti. Böylelikle bir önceki yılın aynı 

dönemine kıyasla konut kredilerinde 300 

baz puanlık artış kaydedilmiş oldu. Aynı 

zamanda konut kredilerinde 9 Şubat 

haftası itibariyle ulaşılan seviyeler 2009 

Ağustos ayından bu yana en yüksek 

seviyeye çıktı. Taşıt kredisinde ise  

2009'dan bu yana görülmeyen seviyeler 

kaydedildi. 9 Şubat haftasında taşıt 

kredileri ortalama olarak yüzde 18,26 

faizle dağıtıldı.  

ABD'de Hanehalkı Borcu Rekor Kırdı 

Amerika Birleşik Devletleri'nde 

vatandaşların borcu tarihin en yüksek 

seviyesine ulaştı. Halkın kredi borcu 2017 

yılında 572 milyar dolar artarak 13 trilyon 

148 milyar dolara yükseldi. 2009 krizinin 

ardından 2013 yılına kadar dört yılda 1,5 

trilyon dolar gerileyen hane halkı kredi 

borcu sonraki dört yılda 2 trilyon dolar 

yükseldi. Amerikan halkının en fazla kredi 

kullandığı alan konut. Mortgage kredileri 

8 trilyon 882 milyar dolar ile toplam 

kredilerin yüzde 67'sini oluşturdu. 

Mortgage kredileri 2008 yılının üçüncü 

çeyreğinde 9,3 trilyon dolar ile tarihi 

zirvesini görmüştü. 2009'da konut krizinin 

başlamasıyla da düşüşe geçmişti. 

Vatandaşların en borçlu olduğu diğer iki 

alan ise öğrenci ve otomobil kredileri. 

Öğrenci kredilerinin tutarı 1 trilyon 378 

milyar dolar ile otomobil kredileri de 1 

trilyon 221 milyar dolar ile tarihi 

zirvelerine ulaştı. 

 

Cari Açık 47,1 Milyar Dolar Oldu 

 

Cari işlemler açığı, bir önceki yılın aralık 

ayına göre 4  milyar 360 milyon dolar 

azalarak 7 milyar 700 milyon dolar oldu. 

Böylece 2017 yılı 47 milyar 100 milyon 

dolar cari açık ile kapanmış oldu. Bu arada 

kasım ayı cari açık verisi 4.2 milyar 

dolardan 4.38 milyar dolara revize edildi. 

TCMB'den yapılan değerlendirmeye göre; 

dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı 

ayına göre 3 milyar 163 milyon dolar 

artarak 7.43 milyar dolara ve birincil gelir 

dengesi açığının 231 milyon dolar artarak 

1.19 milyar dolara yükselmesi etkili oldu. 

Bu arada Merkez Bankası, kaynağı belli 

olmayan para giriş/çıkışını gösteren net 

hata noksan hesaplamalarında 

güncellemeler yaptı.  Güncellemeler 

sonucunda, net hata ve noksan kalemi; 
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2012 yılında 897 milyon dolar, 2013 yılında 

536 milyon dolar, 2014 yılında 921 milyon 

dolar ve 2015 yılında 442 milyon dolar 

azalış, 2016 yılında 44 milyon dolar artış 

ve 2017 yılı Ocak-Kasım döneminde 2 

milyar 526 milyon dolar azalış olmak 

üzere toplam 5,3 milyar dolar azalış 

gösterdi.Net hata noksan aralıkta 228 

milyon dolar olurken, 2017 yılında 16 

milyon dolar çıkış yaşandı. 

 

İhracatta İyimserlik Son Beş Yılın Zirvesinde 

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) 

“İhracatçı Eğilim Araştırması 2017 yılı 4. 

Çeyrek Gerçekleşme ve 2018 yılı 1. Çeyrek 

Beklenti” anketi sonuçlarına göre, 

firmaların dörtte üçü 2018 yılında 

ihracatlarının geçen yıla göre artacağını 

öngörüyor.  Anket sonuçlarına göre 

firmaların yüzde 63,3’ü 2017’de daha önce 

ihracat yapmadığı ülkelere ihracat 

yaparken, yarıdan fazlası birden fazla yeni 

pazara girdi. İhracatçıların 2018 yılı 1. 

çeyrek büyüme tahmini yüzde 3,7, 2018 

yılının tamamı için de yüzde 6,2 oldu. 

Firmaların üçte birinden fazlası 2018’de 

istihdam sayılarında artışa kesin gözüyle 

bakıyor. Otomotiv sektörü AB pazarında 

yakaladığı başarıyı Amerika kıtasına 

taşımayı planlarken, gıdaya dayalı 

sektörler de Asya ve Uzak Doğu’yu 

radarına aldı. İhracatçıların bu yılın ilk 

çeyreğinde Dolar kuru beklentisi 3,87, 

Euro kuru beklentisi de 4,73 oldu. 

 

Sanayi Üretimi Güçlü Arttı 

Sanayi sektöründeki gelişmeyi gösteren 

sanayi üretim endeksinin arındırılmamış 

verilerle Aralık 2017'de bir önceki yılın 

aynı dönemine göre yüzde 6,5 artarak 

beklentileri aşması, 2017 büyümesine 

ilişkin beklentileri de yükseltti. Takvim 

etkisinden arındırılmış endeks de yüzde  
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8,7 artarak beklentilerinin üzerinde 

gerçekleşti. Ekonomistler ise bu dönemde 

sanayi üretim endeksinde yüzde 4,8, 

takvim etkisinden arındırılmış sanayi 

üretim endeksinde ise yıllık bazda yüzde 

6,4 artış bekliyordu. 

 

Şubatta Tüketici Güveni Azaldı 

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye 

Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile 

yürütülen tüketici eğilim anketi 

sonuçlarından hesaplanan tüketici güven 

endeksi, şubat ayında bir önceki aya göre 

yüzde 0,1 oranında azaldı. Ocak ayında 

72,33 olan endeks şubatta 72,25 oldu. Söz 

konusu dönemde hanenin maddi durum 

beklentisi yüzde 0,2 artışla 91,3 oldu. Bu 

artış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin 

maddi durumunun daha iyi olacağını 

bekleyenlerin artmasından kaynaklandı. 

 

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 

de şubatta yüzde 0,7 yükselerek 96,8 

değerine geldi. Bu, gelecek 12 aylık 

dönemde genel ekonomik durumun daha 

iyi olacağı yönünde beklentilerin 

kuvvetlendiğini gösterdi. İşsiz sayısı 

beklentisi endeksi ise yüzde 0,9 oranında 

azalarak bu dönemde 75,3 oldu. Bu azalış, 

gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında 

düşüş bekleyenlerin azaldığına işaret etti. 

Tasarruf etme ihtimali endeksi ocaktaki 

26,2'den yüzde 1,9 azalışla 25,7 seviyesine 

geldi. Bu, gelecek 12 aylık dönemde 

tasarruf etme ihtimali olduğunu düşünen 

tüketicilerin bir önceki aya göre azaldığını 

gösterdi. 

 

Elektrikli Otomobile Yüzde 60 Zam Geliyor 

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 

torba tasarının görüşmelerinde, elektrikli 

otomobillerle ilgili vergi düzenlemesi 

kabul edilirken, kimsenin fark etmediği 

fahiş bir ÖTV zammının yapıldığı ortaya 

çıktı. Herkes elektrikli otomobillere 

yönelik sadece motorlu taşıtlar vergisi 

(MTV) yükünün eklendiğini düşünürken, 
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arka planda ÖTV oranları 10 katın 

üzerinde artırıldı. Bu da dünya teşvik 

ederken Türkiye’de fiyatların yüzde 33 ila 

60 arasında zamlanmasına yol açacak. 

 

Özel Sektörün Yurt Dışı Kredi Borcu Arttı 

Özel sektörün yurt dışı uzun vadeli borcu, 

böylece, bir önceki yılın aynı dönemine 

göre yüzde 9 veya 18.2 milyar dolar artış 

gösterdi. Yurt dışı kısa vadeli borçlar ise 

aynı dönemde 4 milyar dolar artarak 18.3 

milyar dolara ulaştı.  Kısa vadeli dış borç 

stoku ise, aralık sonu itibarıyla, 2016 yıl 

sonuna kıyasla yüzde 16 artarak 117,7 

milyar dolara çıktı.  

 

Söz konusu dönemde bankalar kaynaklı 

kısa vadeli dış borç stoku yüzde 8,5 

artarak 66 milyar dolar, diğer sektörlerin 

kısa vadeli dış borç stoku da yüzde 27,2 

artarak 51,6 milyar dolar düzeyinde 

gerçekleşti. 

Bankaların yurt dışından kullandıkları 

kısa vadeli krediler, 2016 yıl sonuna göre 

yüzde 12,1 artışla 16,5 milyar dolar olarak 

kayıtlara geçti. Banka hariç yurt dışı 

yerleşiklerin Döviz tevdiat hesabı yüzde 

17,5 artarak 19,6 milyar dolar, yurt dışı 

yerleşik bankaların mevduatı ise yüzde 2,8 

azalarak 16,8 milyar dolar oldu. Ayrıca, 

yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden 

mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 

7,9 artarak 13,1 milyar dolara yükseldi. 

Geçen yıl sonu itibarıyla, kısa vadeli dış 

borç stokunun Döviz kompozisyonu 

yüzde 51,4'ü dolar, yüze 31'i avro, yüzde 

14,8'i TL ve yüzde 2,8'i diğer Döviz 

cinslerinden oluştu. 

 

Metroya 137.5 Milyon Euro'luk Borç 

“120 Adet Metro Aracı Temini” ihalesi, 

Hazine Müşteşarlığı’nın 25 Temmuz 2017 

tarihli izniyle yapıldı. Projenin 

gerçekleştirilebilmesi için 137 milyon 530 

bin 635 Euro artı sigorta primi tutarında 

dış borçlanmaya ihtiyaç olduğu belirtildi. 

http://www.bloomberght.com/doviz
http://www.bloomberght.com/doviz
http://www.bloomberght.com/doviz
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Bu ay İBB Meclis gündemine gelen 

borçlanma talebine ilişkin rapor, Ak Partili 

meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul 

edildi. İBB Başkanı Mevlüt Uysal’a 

borçlanma yetkisi verildi. İBB’nin 2018 yılı 

borçlanma kapasitesi 25 milyar lira olarak 

açıklandı. 

 

2017 Yılında Japonya Ekonomisi %1,6 Büyüdü. 

Uygulanan gevşek para politikasının yanı 

sıra küresel talepteki canlanmanın ihracatı 

desteklemesi Japonya’da iktisadi faaliyete 

yönelik olumlu bir görünüm sunuyor. 

2017’nin son çeyreğinde Japonya’da 

ekonomik büyüme %0,5 ile beklentilerin 

bir miktar altında kalsa da, yıl genelinde 

büyüme %1,6’ya ulaştı. Böylece, Japonya 

ekonomisi 2013’ten bu yana en hızlı 

büyümesini kaydetti. 

 

Cari Açık Beklentisinde Bozulma 

TCMB tarafından yayımlanan Şubat ayı 

beklenti anketi sonuçlarına göre piyasanın 

2018 yılsonuna ilişkin büyüme ve 

enflasyon tahmini bir önceki aya göre 

değişmedi. Ankete göre, 2018 yılında 

Türkiye ekonomisinin %4,6 oranında 

büyümesi; tüketici enflasyonunun ise %9,5 

düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor. 

Bununla birlikte, katılımcıların 2018 

yılsonu için USD/TL kuru beklentisi bir 

miktar iyileşme kaydederek 4,10 düzeyine 

geriledi. Son dönemde artış kaydeden 

petrol fiyatlarının ise cari açığa ilişkin 

beklentilerde bozulmaya neden olduğu 

görüldü. Piyasanın cari açık beklentisi bir 

önceki aya göre 1,3 milyar USD’lik 

yükselişle 45,1 milyar USD’ye çıktı. 

 

Yurt İçinde Hayvansal Üretim Geriledi 

2017 yılında Türkiye’de kırmızı et üretimi 

yıllık bazda %4 gerileyerek 1,13 milyon 

ton oldu. Hayvancılık sektöründe 

süregelen yapısal sorunların süt üretimi 

üzerinde de baskı yarattığı görüldü. Bu 

dönemde inek sütü üretimi %1 oranında 

düşüş kaydederek 9,11 milyon ton 

seviyesinde gerçekleşti. Kümes 

hayvancılığında ise kendine yeterli bir 

konumda olan Türkiye, çevre ülkelerdeki 

jeopolitik belirsizliklerin hafiflemesinden 

destek bularak dış satışlarını ve üretimini 

artırdı. 2017 yılında tavuk eti üretimi %14 

yükselişle 2,14 milyon tona ulaştı. 

 

Otomotiv Pazarında Gelişim Beklentileri 

 ÖTV oranlarında yapılan düzenleme ve 

döviz kurlarındaki yükseliş nedeniyle 

2017 yılında birinci el otomotiv satışları 

%2,8 oranında azalarak 956 bin adede 

gerilemişti. Son dönemde otomotiv 

satışlarında yaşanan durgunluğu aşmak 

için yurt içi pazarı desteklemek adına bir 

takım düzenlemelere gidildiği görülüyor. 

Konuyla ilgili değerlendirmelerde 

bulunan sektör yetkilileri, ÖTV matrah 

diliminde yapılan değişiklik ve hurda 

teşviki uygulamalarının da etkisiyle 2018 
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yılında satışların %10 civarında artabileceğini ifade ediyor. 

 

Pakistan’dan Özel Ekonomik Bölge Hamlesi 

13.02.2018 tarihinde Pakistan’dan yapılan 

açıklamaya göre, Türkiye de özel 

ekonomik bölgelerinde yatırım 

yapabilecek ülkeler arasına alındı. 

Pakistan Yatırımcılar Kurulu başkanı 

Naeem Zamindar’ın yaptığı açıklamaya 

göre, artık Türk şirketleri bazı 

vergilendirme avantajlarını kullanarak, 

özellikle teknoloji transferi ve üretim 

konularında Pakistan Özel Ekonomik 

Bölgesi üzerinde yatırım yapabilecek.  

Çin-Pakistan ekonomik protokolü 

projesiyle yayımlanan dokuz farklı özel 

ekonomik bölgesi bulunan Pakistan’da 

yabancı yatırımcıların genel olarak 

yoğunlaştıkları sektörler; makineli ve 

yüksek teknolojili tarım, madencilik ve 

tıbbi malzemelerin üretim ve pazarlaması 

olarak göze çarpıyor. Dolayısıyla Pakistan, 

ihracatında işlenmemiş ürünler yerine, 

yüksek teknoloji ve makine barındıran ve 

katma değeri yüksek ürünlere geçmek 

istiyor. 

Yapılan açıklamada her iki ülkenin 

sanayici ve iş adamlarınında ileriki 

zamanlarda ortak toplantılarla 

buluşturulacağını, ikili ilişkiler üzerinden 

ve ikili ticari anlaşmalarla da yatırımların 

artırılabileceği vurgulandı. Şimdiye kadar 

birçok Türk yatırımcının Pakistan’da 

faaliyet gösterdiğini ancak bu vergi 

ayrıcalıkları ile bunun daha hızlı şekilde 

artacağını belirten yetkililer, hizmet 

sektöründe de yatırım beklendiğini 

açıkladılar. 

 

Azerbaycan’a Özel Yatırım Projesi 

14.02.2018 tarihinde Azerbaycan Ekonomi 
Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 
Azerbaycan’ın Jojug Marjanlı köyüne, 
Türkiye’den bir dizi özel tarım projesi 
yatırımı yapılacak. Türkiye’nin 
Azerbaycan büyükelçisi ile yapılan bir 
görüşme ile bu konuda mutabakata 
varıldığı da öğrenilen bilgiler arasında. Bu 
projeler arasında, arıcılık, büyükbaş 
hayvancılık, seralar ve süs eşyası 

yapımında kullanılan bitkilerin 
yetiştirilmesi bulunuyor. Böylece 150’den 
fazla ailenin istihdam edileceği 
düşünülürken, bu pilot uygulamanın 
önümüzdeki dönemlerde de geliştirilmesi 
ve yayılması planlanıyor. Azerbaycan’ın 
en büyük ihracat ve ithalatçı ülkesi 
konumunda bulunan Türkiye, bu 
yatırımlarla birlikte bu yerini de 
sağlamlaştıracağa benziyor. 
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GELECEK HAFTANIN VERİLERİ 

21.02.2018 12:00 İmalat PMI Endeksi (EURO) 

21.02.2018 12:00 Hizmet PMI Endeksi (EURO) 

21.02.2018 12:00 Bileşik PMI (EURO) 

21.02.2018 12:30 İşsizlik Oranı (İngiltere) 

21.02.2018 17:45 İmalat PMI (ABD) 

21.02.2018 17:45 Hizmet PMI (ABD) 

21.02.2018 17:45 Bileşik PMI (ABD) 

21.02.2018 22:00 FOMC Toplantı Tutanakları (ABD) 

22.02.2018 12:30 GSYH - Yıllık (İngiltere) 

22.02.2018 14:30 Kapasite Kullanım Oranı (Türkiye) 

22.02.2018 15:30 ECB Toplantı Tutanakları (EURO) 

22.02.2018 19:00 Ham Petrol Stokları (ABD) 

23.02.2018 02:30 Ulusal TÜFE - Yıllık (Japonya) 

23.02.2018 13:00 TÜFE - Aylık (EURO) 

23.02.2018 13:00 TÜFE - Yıllık (EURO) 
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