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HAFTAYA BAKIŞ 

 

Prof. Dr. Göksel Aşan 

Geçtiğimiz haftanın en sıcak konusu 

tabii ki Afrin’e düzenlenen Zeytin Dalı 

operasyonu oldu. Aslında ekonomi 

gündemi açısında önemli verilerin 

geldiği bir hafta idi ancak hem 

verilerin beklentilerle paralel gelmesi 

hem de operasyonun önemi bu verileri 

gölgede bıraktı. İçeride haftanın ilk 

verisi Maliye Bakanı Naci Ağbal’da 

geldi. Ağbal 2017 Bütçesi Aralık ayı 

gerçekleşmeleri ve bununla birlikte 

tüm yıla dair son rakamları paylaştı. 

Aralık ayı bütçe açığının beklenenin 

bir miktar üzerinde gerçekleşmesine 

rağmen tüm yılı bütçe planlananın 

altında bir açık ile kapatmış oldu. Tabii 

ki henüz 2017 Milli Gelir istatistikleri 

açıklanmadı ancak yine de kabaca 

bütçe açığı GSMH oranının %1,5 

civarında olacağını söylemek 

mümkün. Bu oran planlananın %1,9’un 

altında. Aslında Türkiye’de mali 

disiplinin bozulduğuna dair 

oluşturulan havayı da bir ölçüde boşa 

çıkaran bir sonuçla karşı karşıyayız. 

Türkiye 2017 yılında genişletici maliye 

politikası uygulama kararı almış 

olmasına rağmen yüksek büyümenin 

de etkisi ile açığın milli gelire oranı 

oldukça sınırlı artış göstermiştir. 

Açıklanan bu sonuçlar OVP’de 2018 

yılı bütçesi ile ilgili hedeflerin 

tutacağına dair beklentileri de arttırmış 

durumda.  

Beklenen bir diğer veri Merkez 

Bankası’ndan geldi. Para Kurulu 

politika faiz oranlarında ve GLP’ 

limitlerinde bir değişikliğe gitmedi. 

Beklentiler doğrultusunda gelen bu 

kararın piyasalarda herhangi bir etkisi 

olmadı. Bununla beraber Hükümet 

kanadından gelen sıkı para 

politikasına destek veren açıklamaların 

piyasa tarafında olumlu karşılandığını 

da belirtmek gerekir. 

Geçtiğimiz hafta başında özellikle 

Cumhurbaşkanı’mız tarafından Afrin’e 

yönelik yapılan açıklamalar 

piyasaların operasyona dair 

beklentilerini güçlendirdi ve bu 

operasyonun yol açacağı sonuçlar satın 

alındı. Hafta içerisinde döviz 

kurlarında bir miktar yükselme ve 

Borsa İstanbul’da da sınırlı bir düşüş 

gözlendi. Operasyonun başlamasının 

ardından hafta sonu Asya 

piyasalarının açılışında Dolar’da 
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3,85’in üzerinde fiyatlamalar 

görülmesine rağmen operasyonun 

seyri ve dış alemden operasyona dair 

tepkilerin olumsuz olmaması hem 

döviz kurlarını hızlıca geriye çekti hem 

de Borsa’da hızlı bir yükselişe yol açtı. 

Ayrıca Hükümet tarafından 

operasyonun mali yükü ve ekonomiye 

etkisine dair yapılan açıklamalar da 

havanın tedirginlikten olumluya 

dönmesinde etkili oldu.  

Bitirmeden Türkiye’nin ekonomik 

büyüklüğünün, bu tür bir 

operasyonun mali yükünün nispi 

olarak ihmal edilebilir kaldığı 

seviyelere ulaştığı tespitini de yapmak 

gerekir. Türkiye Bütçesi 2001 yılına 

kıyasla USD olarak tam dört katın 

üzerinde büyümüştür. Yani benzer bir 

operasyon 2001 yılında yapılmış olsa 

bunun bütçeye oransal yükü bugünkü 

yükün dört katından fazla olacaktı. Bu 

vesile ile ülkelerin ekonomik 

güçlerinin artışının bağımsız karar 

alabilmeleri için ne kadar hayati 

olduğu ve başka alanlarda ellerini ne 

kadar güçlendirdiği bir kez daha 

anlaşılmış oldu. 

DÜNYA LİDERLERİ BİR ARAYA GELİYOR 

Dünya Ekonomik Forumu'nun düzenlediği 

Davos Zirvesi, yarın İsviçre'nin Davos 

kasabasında başlayacak. Küresel ekonomi, 

güvenlik ve çevre gibi konularda ortak 

çıkarlar doğrultusunda uluslararası iş 

birliğinin ele alınacağı 48'inci Dünya 

Ekonomik Forumu (WEF), 70'e yakın 

ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının 

katılımıyla toplanacak. Türkiye'yi temsilen 

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve 

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya 

katılacak. 

Davos Zirvesi'ne "Parçalanan Dünyada 

Ortak Gelecek Oluşturmak" ana temasıyla 

düzenlenecek. Davos Zirvesi’nde, 400'ün 

üzerinde oturum gerçekleştirilecek. Yarıya 

yakını kapalı bir biçimde düzenlenecek 

toplantılarda, ülkeler arasındaki ortak 

sorunlarla mücadelede uluslararası iş 

birliğini canlandırma konusuna 

odaklanılacak. 

Zirvenin ana konuları arasında küresel 

ekonominin durumu, güvenlik ve çevre 

gibi başlıklar olacak. Toplantılarda, 

ekonomik toparlanmanın sürdürülebilirliği, 

ticaret, teknolojik değişim, çevreye verilen 

zararlar, refah paylaşımı, terörle mücadele, 

çok kutuplu dünyada yön bulmak, 

toplumsal bölünmelerin üstesinden gelmek 

ve para politikaları gibi alanlarda ortak 

çıkarlar doğrultusunda uluslararası iş 

birliğinin önemi ele alınacak. 

SANAYİ ÜRETİMİNDE YILLIK ARTIŞ %7 

Türkiye genelinde sanayi üretimi Kasım'da 

aylık bazda madencilik ve taş ocakçılıktaki 

artışlar ile yüzde 0.3 ve yıllık bazda imalat 

sektöründeki artışların etkisiyle yüzde 7.0 

yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 

(TÜİK) verilerine göre, mevsim ve takvim 

etkisinden arındırılmış sanayinin alt 

sektörleri incelendiğinde, 2017 yılı Kasım 

ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü 

endeksi bir önceki aya göre yüzde 3.2 

artarken imalat sanayi sektörü endeksi aynı 

kaldı. Elektrik, gaz, buhar ve 

iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü 

endeksi ise yüzde 0.8 arttı. 
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Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin 

alt sektörleri incelendiğinde; 2017 yılı 

Kasım ayında madencilik ve taş ocakçılığı 

sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına 

göre yüzde 5.9, imalat sanayi sektörü 

endeksi yüzde 7.1 ve elektrik, gaz, buhar 

ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı 

sektörü endeksi yüzde 6.7 arttı. 

HAZİNE, 2 İHALEDE 3.7 MİLYAR BORÇLANDI 

Hazine, bugün düzenlediği 2 tahvil 

ihalesinde toplam 3 milyar 722,1 milyon 

lira borçlandı. 

Hazine Müsteşarlığı, ilk ihalede 5 yıl (1820 

gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,1 kupon 

ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk 

ihracını gerçekleştirdi. 

İhalede ortalama basit faiz yüzde 12,24, 

bileşik faiz yüzde 12,61 oldu. 

Nominal teklifin 1 milyar 877 milyon lira  

olduğu ihalede, nominal satış 853,5 milyon 

lira, net satış 852,2 milyon lira olarak 

gerçekleşti. 

Diğer ihalede ise 6 yıl (2324 gün) vadeli, 6 

ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli 

devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. 

Nominal teklifin 1 milyar 645 milyon lira 

olduğu ihalede, nominal satış 598 milyon 

lira, net satış 584,5 milyon lira olarak 

gerçekleşti

DÜNYANIN SERVETİ %1’LİK KESİMİN CEBİNE GİTTİ

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam'dan 

yapılan açıklamada gelir dağılımı 

eşitsizliğinin artmaya devam ettiği, son bir 

yılda oluşan küresel servetin yüzde 

82’sinin dünya nüfusunun sadece yüzde 

1’lik kısmını oluşturan zenginlere gittiği 

vurgulandı. Açıklamada 2016 yılının 

temmuz ayı ve 2017 yılının haziran ayı 

arasındaki dönemde kaydedilen toplam 

küresel servet artışının 9,2 trilyon dolar 

olduğu, bunun 7,6 trilyon dolarlık kısmının 

toplam 75 milyon zengine gittiği belirtildi. 

Öte yandan aynı dönemde dünya 

nüfusunun en alt gelir seviyesinde olan 3,7 

milyar insanın ise yıllık küresel servet 

artışından hiçbir şekilde yararlanmadığı 

kaydedildi. 
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Her yıl İsviçre’nin Davos kasabasında 

Dünya Ekonomi Forumu’nun (WEF) 

düzenlendiği hafta gelir dağılımı 

eşitsizliğine ilişkin araştırmalarını 

yayımlayan yardım kuruluşunun 18 Ocak 

2016 tarihinde yayınlanan raporundan 

alınan yukarıdaki şekilden de anlaşılacağı 

üzere nüfusun en fakir % 50’lik kısmının 

toplam servetinde 2010 yılından itibaren 

ciddi düşüşler görülürken, dünyanın en 

zengin 62 kişisinin serveti hızlı bir yükseliş 

trendindedir. Geçtiğimiz hafta yayınlanan 

veriler ışığında bu en zengin 62 kişinin 

servetinin, en fakir %50’lik kısmın 

servetini çoktan aştığı görülmektedir. 

Raporda sorunun artarak büyümesine 

neden olarak vergi kaçırma, şirketlerin 

devlet politikaları üzerindeki etkisinin 

artması, çalışanların haklarını giderek 

kaybetmesi gösterildi. 

Açıklamada zenginlerin vergileri 

ödemekten kaçınmasının dünyanın en fakir 

bölgelerine ve gelişmekte olan 

ekonomilere toplamda yılda yaklaşık 170 

milyar dolara mal olduğu, bu kaynağın 

normal koşullar altında kamu hizmeti 

yatırımlarına gitmesi gerektiği vurgulandı

ŞİMŞEK: KGF OLDUKÇA ETKİN BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYOR 

Başbakan Mehmet Şimşek, kredi garanti 

fonundaki gelişmeleri aktardı 

Geçen yılki vergi indirimlerine rağmen 

bütçe hedeflerini tutturduklarını 

vurgulayan Şimşek, "Gerek bütçe açığımız, 

gerekse borcun milli gelire oranı son 

derece düşük. Borcun milli gelire oranı 3. 

çeyrek itibarıyla yüzde 28,2 diye 

hatırlıyorum. Gelişmekte olan ülkelerle 

karşılaştırdığınız zaman Türkiye'nin 

durumu son derece güçlü. Kamu maliyesi, 

kamunun bilançosu oldukça güçlü." diye 

konuştu.  

KGF'nin krediye erişim, istihdam ve 

büyümede anlamlı sonuçlar doğurduğunu 

anlatan Şimşek, 2016'da sistemde yapılan 

değişikliklerin de çok etkili olduğunu 

söyledi.  

Mehmet Şimşek, geçen yıl 200 milyar 

liralık kefaletle 218 milyar liralık kredi 

kullandırıldığını bildirdi. 

Bu kredinin 203 bin firmaya gittiğine 

dikkati çeken Şimşek, bu rakamın, sistemin 

ne kadar kapsayıcı olduğunu gösterdiğini, 

sistemin finansmana erişimi 

kolaylaştırdığını ortaya koyduğunu 
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vurguladı. 

Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Yüzde 7'ye 

kadar bir kaybı karşılayacağımızı taahhüt 

ettik. Şu ana kadar bu oran yüzde 1'in 

oldukça altında. Aktif kalitesi son derece 

yüksek bu kredilerin. KOBİ'ler, 

ihracatçılar, firmalar Hazine desteğini 

kaybetmek istemiyorlar." dedi. 

Şimşek'in konuşmasının ardından Hazine 

Müsteşarlığı ile KGF AŞ arasında protokol 

imzalandı.

 

PİYASALAR AFRİN HAREKATINI POZİTİF FİYATLADI

Yurt içi piyasalar geçen hafta negatif bir 

seyir izlemesinin ardından, Zeytin Dalı 

Harekatı'nın başlaması ile yeni haftaya 

pozitif bir başlangıç yaptı Afrin'e 

düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’nın 

başlamasının ardından yurt içi piyasaların 

yeni haftaya pozitif başladı. Borsa 

İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 

0,43 artışla başlarken, uluslararası piyasada 

3,85'in üzerini test eden dolar/TL, bankala 

rarası piyasanın açılışı ile düşüşe geçerek 

3,8070’e kadar geriledi. 

Analistler, hükümetin harekat öncesinde ve 

sırasında, doğru ve açık iletişim ile gerek 

uluslararası kuruluşları gerekse 

kamuoyunu bilgilendirdiğini belirterek, 

diplomatik bilgilendirmeler sonrasında 

uluslararası kuruluşlardan gelen ilk 

açıklamaların piyasaları açılışta pozitif 

etkilediğini kaydetti. Harekatın amacı göz 

önüne alındığında, sağlanacak başarının  

yatırımcı algısı ve dolayısıyla piyasaları 

pozitif etkilemeye devam etmesinin 

beklenebileceğini ifade eden analistler, 

bundan sonraki süreçte yetkililerden 

gelecek açıklamaların izleneceğini dile 

getirdi. 

Analistler, harekatın başlamasının ardından 

yapılan ilk açıklamada Genelkurmay 

Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın 

harekatın planlama ve icrasında sadece 

ama sadece teröristler ve bunlara ait 

barınak, sığınak, bina, silah, araç ve 

gereçlerin hedef alınacağını, sivil ve 

masum kişilerin zarar görmemesi için her 

türlü dikkat ve hassasiyetin gösterileceği 

ifadelerini kullanarak, harekatın amacını 

net bir şekilde ortaya koyduğunu 

vurgulayarak, terör riskinin azalmasına 

yönelik beklentilerin yatırımcı algısını 

pozitif etkileyeceğini vurguladı. 

 

2017 İHRACATI 157.1 MİLYAR DOLAR OLDU 

 

2017 yılı ihracatı 157,1 milyar dolar ile 

tarihin en yüksek ikinci seviyesinde 

gerçekleşti. 2017 Aralık ayı ise 13,5 milyar 

dolar ile tüm zamanların en çok ihracat 

yapılan aralık ayı oldu. 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2017 

Aralık ayı ihracat rakamlarını açıkladı. 

Buna göre, aralık ayı ihracatı yüzde 10,1 

artışla 13,5 milyar dolar oldu. 2017 yılı 

ihracatı da TİM'in kapsamına girmeyen 

kalemlerle birlikte 157,1 milyar dolara 

ulaştı. Böylece aralık ayı tüm zamanların 

en çok ihracat yapılan aralık ayı olurken, 

2017 yılında da tarihin en yüksek ikinci 

ihracat rakamı kaydedilmiş oldu. TİM 

verilerine göre ihracat rekoru 157,6 milyar 

dolar ile 2014 yılında gelmişti. Ekonomi 

Bakanı Nihat Zeybekci, "2018 yılında her 

ay ihracatı açıkladığımızda tarihi rekor 

olacak. 170 milyar dolarlık ihracata doğru 

hızla devam edeceğiz" dedi. TİM Başkanı 

Mehmet Büyükekşi ise, "2017 ihracatta 

atılım yılı olacak demiştik. İhracatçılar 

olarak sözümüzü tuttuk. Bu sene 170 

milyar dolarlık ihracat rakamını aşarak 
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2014'deki yıllık ihracat rekorunu da 

kıracağız. 2018 ihracatta rekorlar yılı 

olacak. Yıllık, aylık bazda, ihracatçı sayısı 

ve ihraç pazarlarında tüm rekorları alt üst 

edeceğiz" şeklinde konuştu. 

 

EĞİTİM VE SAĞLIĞA GEÇEN YIL YAKLAŞIK 112 MİLYAR LİRA   HARCANDI

Maliye Bakanlığının genel bütçe 

giderlerinin fonksiyonel sınıflandırması 

verilerine göre, geçen yıl sağlık 

hizmetlerine yapılan harcamalar 2016'ya 

kıyasla yüzde 23,6 artışla 32,4 milyar 

liraya yükseldi. Bu tutar, geçen yıl için 

31,6 milyar lira olarak belirlenen bütçe 

başlangıç ödeneğini aştı. 

Eğitim hizmetleri harcamaları da 2016 

yılındaki 73,1 milyar liradan yüzde 8,6 

artışla geçen yıl 79,4 milyar lira düzeyine 

çıktı. Bu alana yapılan harcamalar 2017 

için belirlenen 81,9 milyar liralık ödeneğin 

altında kaldı. 

Böylece, geçen yıl genel bütçede, eğitim 

ve sağlık hizmetleri giderlerinin toplamı 

111,8 milyar lirayı buldu. 

 

 

ERDOĞAN’DAN KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARINA TEPKİ  

 

IMF BİZDEN 5 MİLYAR DOLAR BORÇ 

İSTEDİ, ARKADAŞLAR 'VERELİM Mİ' 

DEDİLER, 'VERİN' DEDİM? 

Geçen 15 yılda demokrasiyle birlikte 

ekonomiyi de ayağa kaldırmanın 

mücadelesini verdiklerini vurgulayan 

Erdoğan, şu görüşlere yer verdi:"Attığımız 

her adımda önümüze akıl almaz engeller 

çıkartıldı. Hani Nasreddin Hoca'nın 'parayı 

veren düdüğü çalar' hikayesi var ya, işte 

onu biz bizzat yaşadık. Ülkemize hibe bile 

değil, kredi veren yani faizle borç veren 

kuruluşların seçilmiş hükümeti bir kenara 

bırakıp devleti yönetmeye kalktıklarını 

gördük. Hani benim o meşhur Davos 

hikayem var ya, orada IMF'nin başındaki 

adam gelmiş bize akıl veriyor. 'Ya sen 

paranı alıyor musun?' dedim, alıyorsun. 

'Sen paranı almak için adamlarını gönder, 

siyaset dersen bu ülkeyi yöneten benim, 

ülkeyi siz yönetemezsiniz' dedim. Ondan 

sonra o da siyasete soyundu ama pek 

dayanamadı, gönderdiler. Ve 2013 bizim 

IMF ile işimiz bitti. Bütün borç 23,5 milyar 

dolar ödendi ve Türkiye yoluna şimdi 

kararlı bir şekilde devam ediyor. Bir de 

daha sonra bizden 5 milyar dolar da borç 

istediler. Arkadaşlar 'verelim mi' dediler, 

ihracat ithalat Dış ticaret hacmi Dış ticaret dengesi

2016 142532,00 198576,00 341108,00 -56044,00

2017 157094,00 234156,00 391250,00 -77062,00

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TAHMİN VERİSİ

2016 2017



Haftalık Ekonomi Bülteni – 24 Ocak 2018 
 

 

24 Ocak 2018  7 

 

'verin' dedim. Baktılar ki Türkiye kararlı, 

sonra vazgeçtiler. Elhamdülillah, Rabbim 

bizlere bunu da gösterdi."  

http://www.superhaber.tv/buyume-

rakamlari-uzerine-iii-64302-makale

IMF, KÜRESEL BÜYÜME BEKLENTİSİNİ YÜKSELTTİ 

Uluslararası Para Fonu (IMF), 2018 ve 

2019 yıllarına yönelik küresel büyüme 

beklentilerini, gelişmiş ekonomilerdeki 

ivmelenmeye paralel yüzde 3,7'den yüzde 

3,9’a yükseltti. Gelişmiş ülkelere yönelik 

büyüme tahminlerini bu yıl için yüzde 

2’den yüzde 2,3’e ve gelecek yıl için yüzde 

1,8’den yüzde 2,2’e yükselten IMF, bu 

grupta yer alan ABD, Almanya, İtalya, 

Kanada ve Japonya’nın beklentilerini 

güncelledi. IMF'nin raporunda, Türkiye'ye 

ilişkin tek değerlendirmeye "Yükselen ve 

Gelişen Avrupa" başlığı altında yer verildi. 

Söz konusu ülke grubundaki büyümenin, 

geçen yıl özellikle Türkiye’nin 

beklenenden hızlı büyümesine paralel 

olarak yüzde 5’i aştığına dikkati çekilen 

raporda, 2018 ve 2019 beklentilerinin de 

daha önceki tahminlere kıyasla güçlendiği 

kaydedildi. Raporda, sınırlı sayıda ülkenin 

büyüme beklentilerine yer verildi. 

Türkiye'ye ilişkin projeksiyonlarını 

güncellemeyen IMF, ekim ayında 

yayımladığı raporda, Türk ekonomisinin 

bu yıl yüzde 3,5 genişleyeceği 

öngörüsünde bulunmuştu. 

 

KONUT SATIŞLARI 2017’DE %5,1 ARTTI. 

TÜİK’in açıkladığı konut satışı 

istatistiklerine göre Türkiye genelinde 

konut satışları Aralık’ta yıllık bazda %6,8 

oranında azalarak 132.972 adet olarak 

gerçekleşti. Bu dönemde ipotekli konut 

satışlarındaki sert düşüş (-%30,7) devam 

ederken, diğer satışlar %5,7 oranında artış 

kaydetti. 2017 yılı genelinde ise konut 

satışları yıllık bazda %5,1 artış kaydederek 

1,4 milyon adedin üzerinde gerçekleşti. Yıl 

geneline bakıldığında ipotekli konut 

satışları %5,2, diğer konut satışları da %5,0 

oranında genişleyerek dengeli bir görünüm 

sergiledi. Geçtiğimiz yıl yabancılara 

yapılan konut satışları yıllık bazda %22,2 

oranında artarken, en fazla konutu Irak 

vatandaşlarının aldığı görüldü. 

 

HAYVANCILIK YATIRIMLARINDA HIZLI YÜKSELİŞ 

Yurt içi hayvancılık yatırımları 2017 

yılında önemli oranda artış kaydetti. 2017 

yılında tarım sektörüne yönelik yatırımlar 

%150,4 oranında artışla 2 milyar TL’nin 

üzerine çıkarken, bunun yaklaşık %65’ini 

hayvancılık yatırımları oluşturdu. Ekonomi 
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Bakanlığı verilerine göre geçtiğimiz yıl 

teşvik belgesi verilen 100 hayvancılık 

projesinin büyük kısmını büyükbaş hayvan 

yetiştiriciliği yatırımları oluşturuyor. 2017 

yılında 1,3 milyar TL’ye ulaşan 

hayvancılık yatırımları 2016’da 487 

milyon TL düzeyinde gerçekleşmişti. 

 

TCMB GEÇİCİ FAKTÖRLERDEN BAĞIMSIZ OLARAK SIKI DURUŞUNU 

KORUYACAĞINI VURGULADI. 

TCMB 18 Ocak’taki toplantısında 

beklentiler paralelinde faiz oranlarında bir 

değişiklik yapmadı. TCMB'nin sıkı 

duruşuna ilişkin olarak önceki toplantı 

metinlerinde yer alan "enflasyonda belirgin 

bir iyileşme sağlanana kadar" ifadesinin 

"enflasyon görünümünde baz etkisi ve 

geçici faktörlerden bağımsız, belirgin bir 

iyileşme sağlanana kadar" şeklinde 

değiştirilmesi dikkat çekti. Metindeki 

değişiklik enflasyonun baz etkisiyle 

gerilemesinin beklendiği ilk çeyrekte de 

para politikasındaki sıkı duruşun devam 

edeceği vurgusu taşıması nedeniyle 

piyasalar tarafından olumlu algılandı. 

 

İŞGÜCÜ GÖSTERGELERİNDE İYİLEŞME SÜRÜYOR 

İşgücü göstergelerindeki iyileşme 2017 
yılının Ekim döneminde de sürdü. Bir 
önceki yılın aynı dönemine kıyasla 

işgücüne net 1 milyon kişi katılırken, 
istihdam edilenlerin sayısı aynı 
dönemde 1,4 milyon kişi yükseldi.  

Böylece, işsizlik oranı yıllık bazda 1,5 
puan gerileyerek %10,3 düzeyinde 
gerçekleşti. Bu dönemde sektörler 

genelinde istihdam artışı yaşanırken, 

hizmet sektörü yeni istihdam yaratma 

açısından öne çıkıyor. Mevsim etkilerinden 

arındırılmış verilere göre de işsizlik oranı 

aylık bazda 0,3 azalarak %10,3 ile son 1,5 

yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. 
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2017’DE BÜTÇE AÇIĞI OVP ÖNGÖRÜSÜNÜN ALTINDA 

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2017 yılı 
merkezi yönetim bütçe 
gerçekleşmelerine ilişkin basın 
toplantısı düzenledi. 
"Olumlu bütçe performansı" 
Geçen yılın başında bütçe açığını 47 
milyar lira olarak öngördüklerini 
anımsatan Ağbal, "En son 
açıkladığımız Orta Vadeli Program'da 
özellikle artan harcamalar nedeniyle 
yıl sonunda bütçe açığını 61,7 milyar 
lira olarak revize etmiştik. O rakamı 
esas alırsak bütçe açığında yaklaşık 
14,3 milyar lira daha olumlu bir bütçe 
performansı oluşmuş oldu. Bütçe açığı 
noktasında, merkezi yönetim bütçesi 
itibarıyla hedef bütçe açığını 
gerçekleştirmiş durumdayız." 
değerlendirmesinde bulundu. 

 
"Mali disiplin kararlılıkla sürdürüldü" 

Aralık ayı gerçekleşmeleriyle beraber 2017 

yılı merkezi yönetim bütçesi sonuçları da 

kesinleşmiş oldu. 2017'de bütçe giderleri 

677,7 milyar lira, faiz hariç giderler 621 

milyar lira, faiz giderleri 56,7 milyar lira, 

bütçe gelirleri 630,3 milyar lira, vergi 

gelirleri 536 milyar lira, en önemlisi yıl 

sonu itibarıyla oluşan bütçe açığı 47,4 

milyar lira ve yılın tamamında oluşan faiz 

dışı fazla ise 9,3 milyar lira. Dolayısıyla 

2017 yılı kesinleşen bütçe rakamlarına 

göre, gerek bütçenin dengesi itibarıyla 

gerekse oluşan kompozisyon itibarıyla 

kamu maliyesi açısından mali disiplinin 

kararlılıkla sürdürüldüğünü ortaya çıkaran 

bir tablo." 

 

TÜRKİYE, AVRUPA YENİDEN YAPILANMA VE GELİŞİM BANKASI İÇİN FON 

SAĞLAYICI OLACAK 

Türkiye ekonomi yetkililerinden edinilen 

bilgiye göre, Cuma günü imzalanması 

planlanan bir antlaşma ile Türkiye, Avrupa 

Yeniden Yapılanma ve Gelişim Bankası 

(EBRD) için fon sağlayıcı olacak. İlk 

etapta sağlanacak 25 milyon Euro’nun 

sosyal projelerde kullanılacağı belirtildi. 

Aynı zamanda bu projeler, bankanın 

düzenli büyümesine de katkı sağlamış 

olacak. Avrupa Yeniden Yapılanma ve 

Gelişim Bankası Başkanı Suma 

Chakrabarti perşembe ve cuma günleri, 

ülkemizi ziyaret ederek hükümet yetkilileri 

ve şirket temsilcileri ile görüşecek. 

 Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz yıl EBRD 

yetkilileri ve Ankara, Almanya-Türkiye 

ilişkilerinin doğurduğu gerilimden dolayı, 

EBRD’nin Türkiye’ye fon sağlamayı 

durduracağı yönünde çıkan haberleri 

yalanlamışlardı. Bu yalanlamadan sonra da 

EBRD’nin Türkiye’deki ilk yatırımı, bu 

ayın başında YDA’nın çıkardığı 400 

milyon lira değerindeki tahvillerden, 90 

milyon liralık kısmını alması olmuştu.  
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TÜRKİYE VE İRAN MERKEZ BANKALARI BAĞLARINI GENİŞLETME KARARI 

ALDI 

Geçtiğimiz Pazar günü, İran ve Türkiye 

Merkez Bankalarının en üst düzey 

yetkilileri, iki ülke arasında bankacılık 

ilişkilerinin geliştirilmesi maksadıyla 

önemli bankacıların da katıldığı bir toplantı 

gerçekleştirdiler. İran Merkez Bankası 

Döviz İşlerinden Sorumlu Temsilci Seyed 

Ahmad Araghchi ile Türkiye Merkez 

Bankası Başkan Yardımcısı Murat Uysal, 

aynı paralelde açıklamalar yaparak, bu 

kararın önemini vurguladılar.‘Para Alış 

verişi’ antlaşması ile işbirliğinin artması ve 

daha geniş kapsamlı antlaşmaların 

altyapısının oluşturulması da hedefleniyor. 

Gerçekleştirilen mekik diplomasisinin 

ardından imzalanan antlaşma ile karşılıklı 

ticaretin yerel para birimleri ile yapılması 

sağlanacak. Ayrıca İran Bank Melli ile 

Ziraat Bankası arasında da 5 milyon lira 

tutarında kredi mektubu ile geri ödeme 

imkanı veren bir madde antlaşmada 

bulunuyor. Bu görüşmeler esnasında 

Halkbank ve Ziraat Bankası yetkilileri de, 

İranlı meslektaşları ile aracılık 

faaliyetlerinin geliştirilmesi maksadıyla 

bilgi alış verişinde bulundular. 

 


