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Prof. Dr. Göksel Aşan 

Geçtiğimiz iki hafta gerçekleşen ekonomik 

gelişmeler farklı bir zamanda olsa 

gündemin birinci maddesi olurdu. Ancak 

öylesine ağır bir siyasi ve dış politik 

gündem var ki ekonomi bir türlü hak ettiği 

yeri alamıyor. Jeopolitik, bir kez daha altın 

çağını yaşıyor. Bu genellikle hayra alamet 

bir durum değildir ancak çoğu zaman da 

kaçınılmazdır. Ekonomide haftanın 

konusu yine kurdaki oynaklık ve faiz 

oranları oldu. Veri akışında güven 

endeksleri, bütçe gerçekleşmeleri ve bazı 

sektörel gelişmeler vardı. Dış alemde ise en 

önemli veri FED’in faiz kararı oldu. FED 

faizi 1,50 de 1,75’e çıkardı. Bu tamamen 

beklentiler ile paralel bir değişiklik oldu. 

Diğer veriler ise Avrupa’dan gelen PMI 

verileri oldu. 

İçeride kurla ilgili aslında geçen haftadan 

farklı bir tablo olmadığını söyleyelim. 

Dolar kuru neredeyse her gün 4 TL’yi test 

ediyor ve o düzeyden geri geliyor. Ancak 

her test gösterge faizde bir miktar artışa yol 

açıyor. Maalesef gösterge faiz %14’ün 

üzerine çıkmış durumda. Ortada 

manipülatif bir hareket olduğuna dair 

kanaatler de gittikçe güçleniyor. Hem 

ekonomi yönetiminden hem de bazı 

iktisatçılardan (bunlara piyasa 

profesyonelleri de dahil) bu yönde 

açıklamaların arttığını gözlemliyoruz. Biz 

de geçen hafta böyle bir ihtimalden 

bahsetmiştik. Açıkçası sürecin Merkez 

Bankası’nı artan bir stresin içinde 

tuttuğunu ve bu hareketin Banka’yı yeni 

bir faiz artışına zorladığını 

değerlendiriyoruz. Şimdilik buna ihtimal 

vermediğimiz belirtelim. Geçen bültende 

de yazdığımız gibi kuru güçlü bir şekilde 4 

TL’nin (tabii ki buna parelel olarak sepeti 

de) üzerine çekecek sermaye hareketinin 

hacminin oldukça yüksek olması 

gerektiğini ve bu derece bir hareketi de pek 

muhtemel görmediğimizi belirtelim. 

Tahminimiz bu sinir harbinin bir süre daha 

devam edeceğidir. Son olarak Dolar’ın 4 

TL’nin altında kalmasına sevinmek yerine 

faizin %14’ün üzerine çıkışına 

endişelenmenin daha doğru olacağını ifade 

edelim. 

Güven endeksleri az da olsa bir düşüş 

göstermiş durumda. Gerçi anlamlı bir 

değişiklik yok ancak iki ay üst üste azalma 

tabii ki dikkat çekici. Hep belirtiğimiz gibi 

bu tür endeksler günlük gelişmelerde her 

iki yönde de fazlası ile etkileniyor. 

Özellikle gelişen ekonomiler için bu çok 

daha fazla geçerli. Biz bu ayki düşüşün 

müsebbibi olarak kurdaki hareketliliği 

görüyoruz. Türkiye’de maalesef hala 

halkın değerlendirmesinde kur ekonomi 

için en önemli barometre. Bu yüzden 

kurdaki olumsuzluk yaygın beklentileri 

hızlıca bozabiliyor. Şimdilik bu veriler 

makul düzeylerde ancak trendin aşağı 

dönmüş olması cılız da olsa bir alarm 

sayılmalı. 

Yılın ilk iki ayı bütçe gerçekleşmeleri ön 

görüldüğü gibi geldi. Henüz elbette erken 

ancak bu şeklide devam ederse bütçe 
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hedeflerinde bir sapma olmayacağı 

anlaşılıyor. Maalesef bazı çevrelerin son 

derece haksız bir biçimde yaptıkları mali 

disiplinden uzaklaşıldığı (ki bazen daha 

sert ifadeler kullanılmadı değil) eleştirileri 

hem 2017 bütçesinde hem de bu senenin ilk 

göstergelerinde tamamen boşa çıkarılmış 

durumda.  

FED uzun zamandır kendinden bekleneni 

yaptı ve faizi 1,75’e çıkardı. Zaten beklenen 

ve daha önceden fiyatlanan bir karar 

olduğu için piyasalar üzerinde neredeyse 

hiçbir etki izlemedik. Bununla birlikte 

aslında daha önemli gelişme FED 

tarafından yapılan açıklamaların bu sene 

üç kez faiz artışı yapmaları ihtimalini 

güçlendirmesi oldu. Şimdilik 4’mü 3’mü 

oyununda 3 diyenler önde görünüyor. 

Bizim kanaatimiz bu yıl için artık FED’in 

gündemin gerisine düşeceği ve piyasalara 

dair etkisinin oldukça sınırlı olacağı 

yönündedir. Büyük ihtimalle artık daha az 

konuşur olacağız.  

Bugüne kadar en çok tartışılan yıllık 

büyüme rakamlarından biri 2017 yılı 

büyümesi oldu. Tüm tahminlerin ötesinde 

gelen 3 aylık artışlar tüm yıl büyümesini 

fazlası ile merak edilir hale getirdi. 

Nerdeyse herkesin 2017 büyümesine dair 

bir tahmini var. Bu kervana biz de katılalım 

ve tahminimizin 7,3-7,7 aralığında 

olduğunu belirtelim.   

 

 

Mart 2018 Ekonomik Güven Endeksi Açıklandı 

Ekonomik güven endeksi Mart ayında bir 

önceki aya göre %2,6 oranında azalarak 103 

değerinden 100,2 değerine düştü. 

Ekonomik güven endeksindeki düşüş, 

tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, 

perakende ticaret ve inşaat sektörü güven 

endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı. 

 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

Ekonomik
güven
endeksi

Tüketici
güven
endeksi

Reel kesim
güven
endeksix

HAFTANIN ÖNE ÇIKAN HABERLERİ   



Haftalık Ekonomi Bülteni – 28 Mart 2018 
 

 

28 Mart 2018  3 

 

Mart ayında tüketici güven endeksi 71,3 

değerine, reel kesim (imalat sanayi) güven 

endeksi 109,5 değerine, hizmet sektörü 

güven endeksi 99,1 değerine, perakende 

ticaret sektörü güven endeksi 102,6 

değerine ve inşaat sektörü güven endeksi 

78,9 değerine geriledi. 

 

Hizmet sektörü güven endeksi 99,1 oldu 

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet 

sektörü güven endeksi Şubat ayında 100,7 

iken, Mart ayında %1,6 oranında azalarak 

99,1 değerine düştü. Hizmet sektörü güven 

endeksindeki bu azalış; son üç aylık 

dönemde “iş durumunun” iyileştiğini 

değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde 

“hizmetlere olan talebin” artacağını 

bekleyen girişim yöneticisi sayısının 

azalmasından kaynaklandı. Son üç aylık 

dönemde “hizmetlere olan talebin” 

arttığını değerlendiren girişim yöneticisi 

sayısı ise arttı. 

Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş 

durumu ve hizmetlere olan talep beklentisi 

endeksleri sırasıyla %2,1 ve %2,6 azalırken, 

hizmetlere olan talep endeksi %0,1 arttı. 

 
 

 

Perakende ticaret sektörü güven endeksi 102,6 oldu 

Mevsim etkilerinden arındırılmış 

perakende ticaret sektörü güven endeksi 

Mart ayında %1,9 oranında azalarak 102,6 

değerine geriledi. Perakende ticaret 

sektörü güven endeksindeki bu düşüş; son 

üç aylık dönemde “iş hacmi-satışların” 

arttığını ve “mevcut mal stok seviyesinin” 

mevsim normallerinin altında olduğunu 

değerlendiren girişim yöneticisi sayısının 

azalmasından kaynaklandı.  

Gelecek üç aylık dönemde “iş hacmi-

satışların” artacağını bekleyen girişim 

yöneticisi sayısı ise arttı. Perakende ticaret 

sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-
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satışlar ve mevcut mal stok seviyesi 

endeksleri sırasıyla %6,2 ve %1,1 azalırken, 

iş hacmi-satışlar beklentisi endeksi %1,3 

arttı.

 

İşsizlik oranı %10,9 seviyesinde gerçekleşti 

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı 

yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılında bir 

önceki yıla göre 124 bin kişi artarak 3 

milyon 454 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 

değişim göstermeyerek %10,9 seviyesinde 

gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde 0,2 

puanlık azalışla %9,4 kadınlarda ise 0,4 

puanlık artışla %14,1 oldu. 

 

Aynı yılda; tarım dışı işsizlik oranı bir 

önceki yıla göre değişim göstermeyerek 

%13 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş 

grubunu içeren genç işsizlik oranı 1,2 

puanlık artış ile %20,8 olurken,15-64 yaş 

grubunda bu oran değişim göstermeyerek 

%11,1 olarak gerçekleşti. 
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İstihdam oranı %47,1 oldu 

İstihdam edilenlerin sayısı 2017 yılında, 

geçen yıla göre 984 bin kişi artarak 28 

milyon 189 bin kişi, istihdam oranı ise 0,8 

puanlık artış ile %47,1 oldu. Erkeklerde 

istihdam oranı 0,5 puanlık artışla %65,6 

kadınlarda ise 0,9 puanlık artışla %28,9 

olarak gerçekleşti. 

Bu yıl, tarım sektöründe çalışan sayısı 159 

bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 

823 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin 

%19,4’ü tarım, %19,1’i sanayi, %7,4’ü 

inşaat, %54,1’i ise hizmetler sektöründe yer 

aldı. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında 

hizmet sektörünün istihdam edilenler 

içindeki payı 0,4 puan, inşaat sektörünün 

payı 0,1 puan artarken, tarım sektörünün 

payı 0,1 puan, sanayi sektörünün payı 0,4 

puan azaldı. 

 

 

Şubat Bütçe Verileri Açıkandı 

Merkezi yönetim bütçesi Şubat ayında 1,9 

milyar TL açık verse de geçtiğimiz yılın 

aynı ayına kıyasla daha olumlu bir 

performans sergiledi. Şubat 2017’de bütçe 

açığı 6,8 milyar TL düzeyindeydi. Bütçe 

gelirleri vergi gelirlerindeki hızlı yükselişin 

verdiği destekle yıllık bazda %30,1 

oranında genişlerken, harcamalar aynı 

dönemde %17 arttı. 2018’in ilk iki ayında 

ise bütçe performansının bir miktar 

bozulduğu izleniyor. Geçtiğimiz yılın 

Ocak-Şubat döneminde 4,6 milyar TL fazla 

veren merkezi yönetim bütçesi, bu yılın 

aynı döneminde 0,2 milyar TL açık verdi. 

Bu gelişmede geçtiğimiz yılın ilk ayındaki 

4,2 milyar TL’lik özelleştirme geliri önemli 

rol oynadı. 

Sermaye ile personel giderlerinin bütçe 

harcamaları üzerindeki yükseltici etkisi 

yılın ikinci ayında da sürdü. Şubat ayında 

bütçe harcamaları 9,1 milyar TL artarken, 

personel ve sermaye giderleri 5,1 milyar TL 

yükseldi. Merkezi yönetimin “gayrimenkul 

sermaye ve üretim giderleri” ile 

“gayrimenkul alımları ve 

kamulaştırmasına yönelik harcamaları” 

Şubat ayında da sermaye giderlerindeki 

yükselişte belirleyici oldu. 
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Borçlanma maliyetlerinde yaşanan 

yükselişin bütçe üzerindeki etkisi Şubat 

ayında faiz giderlerindeki 1,6 milyar TL’lik 

(%31) artışla belirginleşti. Öte yandan, 

sosyal güvenlik açığının finansmanı için 

kamu tarafından yapılan aktarım bütçe 

harcamalarındaki artışı 2,4 milyar TL 

sınırladı. Sermaye giderlerinin bütçe 

harcamalarını artırıcı etkisi ilk iki aylık 

dönemde daha belirgin bir hal aldı. Ocak-

Şubat döneminde bütçe harcamaları %18,1 

oranında genişlerken, sermaye giderleri 7,3 

puan ile harcamalardaki artışa en fazla 

katkı veren grup oldu. 

 

Şimşek'ten Dövizle Borçlanma Açıklaması 

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı 

Mehmet Şimşek, TRT Haber'de katıldığı 

programda gündeme ilişkin soruları 

yanıtladı.  

Önümüzdeki günlerde önemli bir tedbiri 

hayata geçireceklerine dikkati çeken 

Şimşek, 2008'de vatandaşların dövizle 

borçlanmasını yasakladıklarını hatırlattı. 

KOBİ düzeyindeki firmalara "İhracatınız 

varsa dövizle borçlanın" dediklerini dile 

getiren Şimşek, "Şimdi büyük şirketlere 

ilişkin de bir çalışmamız devam ediyor. Bu 

da aslında ekonomi literatüründe makro 

ihtiyati bir tedbirdir. Biz ihtiyatlı gidiyoruz. 

Bu da önemli riskleri azaltacak." diye 

konuştu. 

Türkiye'nin hem reform yaptığını hem reel 

ekonomide güçlü bir performansı 

bulunduğunu hem de tedbiri elden 

bırakmadığını ifade eden Şimşek, bu 

şekilde devam edilirse eskiden olduğu gibi 

bundan sonra da her türlü şoka karşı 

yüksek direnç gösterileceğini belirtti 
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Halka arzda yatırımcının yüzde 80'inden fazlası yabancı 

Yılın ilk çeyreği itibarıyla yapılan halka 

arzlara değinen Borsa İstanbul yönetim 

kurulu başkanı Karadağ, "Biz 2018 yılına 

çok nitelikli, büyük şirketlerimizin halka 

arzıyla başladık. Bazıları yerli yatırımcıya 

gerçekleşti, 7-8 kat talep geldi. Diğerlerinde 

genelde yabancı yatırımcı ilgisi yoğundu. 

Türk şirketlerinin halka arz edilen 

paylarının yüzde 80'den fazlasını yabancı 

yatırımcı satın aldı." diye konuştu. 

Karadağ, reyting kuruluşlarının olumsuz 

yöndeki değerlendirmelerine işaret ederek, 

şunları kaydetti: "Bu son dönemde 

maalesef bizimle ilgili negatif, ön yargılı 

reyting kuruluşu değerlendirmelerine 

rağmen satışlar bu şekilde gerçekleşti. 

Çünkü yatırımcılar, tabii ki reyting 

kuruluşlarının, uluslararası finans 

kuruluşlarının görüşlerine bakıyorlar, 

dikkat ediyorlar ama en temelde kendi 

getirilerini maksimize edecek şirketlere 

yöneliyorlar. Bu şirketler de şu an Türkiye 

ekonomisinde... Bizim şirketlerimiz çok 

dinamik, sürdürülebilir mali tabloları var. 

Doğru yatırım kararları verdiklerinde çok 

ciddi reel getiri vadediyorlar." 

 

ASELSAN'dan 264,2 Milyon Liralık Sözleşme 

ASELSAN ile Milli Savunma 

Bakanlığı arasında 264 milyon 183 bin 

lira tutarında bir sözleşme imzalandı. 

ASELSAN'ın Kamu Aydınlatma 

Platformu'nda (KAP) yer alan 

açıklamasında ASELSAN ile Milli 

Savunma Bakanlığı arasında Hassas 

Güdüm Kiti Projesi ile ilgili olarak 23 Mart 

2018'de 264 milyon 183 bin Türk lirası 

tutarında bir sözleşme imzalandığı 

belirtildi. Açıklamada, söz konusu 

sözleşme kapsamında teslimatların 2019-

2020 yıllarında gerçekleştirileceği bildirildi. 

 

Benzine zam ! 

Benzinin litre fiyatına 26 Mart gece 

yarısından geçerli olmak üzere 12 kuruş 

zam yapıldı. AA muhabirinin edindiği 

bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,84 

liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,96 lira 

olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,78 

liradan 5,90 liraya, İzmir'de 5,80 liradan 

5,92 liraya yükselecek. Dağıtım 

firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve 

serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre 

küçük değişiklikler gösteriyor. Benzinin 

litre fiyatına en son 21 Mart'ta 15 kuruş zam 

yapılmıştı. 

 

Moody's'ten Brexit Değerlendirmesi 

Uluslararası kredi derecelendirme 

kuruluşu Moody’s tarafından bu hafta 

yapılan açıklamada, Bexit ile ilgili 

değerlendirmelere yer verildi. Açıklamada, 
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İngiltere'nin AB ile Brexit'in ardından 2 yıl 

kadar sürecek bir geçiş süreci konusunda 

anlaşmaya varmasının kredi notu 

açısından pozitif bir gelişme olduğu 

belirtilerek, halen Brexit kaynaklı 

belirsizliklerin devam ettiği vurgulandı. 

Açıklamada, söz konusu anlaşmanın 

geleceğinin, Kuzey İrlanda ile AB üyesi 

İrlanda arasında yeniden sınır 

oluşturulması olasılığı gibi konuların da 

bulunduğu tartışmalı alanlarda sorunların 

çözümlenmesine bağlı olduğu bildirildi. 

İngiltere’nin, Brexit sürecinin sonunda AB 

ile tam anlaşma sağlayamaması 

durumunda bunun ülke ekonomisi 

üzerinde büyük ölçüde olumsuz 

sonuçlarının olabileceği vurgulanan 

açıklamada, "Nihai bir anlaşmaya 

varılmaması halinde İngiltere’nin AB ile 

gelecekteki uzun vadeli ilişkilerine dair 

belirsizlikler devam edecektir." denildi. 

 

Goldman Sachs, Büyüme Tahminini Yüzde 4'e İndirdi 

Goldman Sachs analistleri, e-mail yoluyla 

gönderdikleri 23 Mart tarihli notta, Türkiye 

büyüme tahminlerine ilişkin açıklama 

yaptı. Analistler, Türkiye ekonomisinde 

büyümenin 2018 yılında 2017'de beklenen 

yüzde 7 seviyesinden yüzde 4'e 

yavaşlayacağını tahmin ediyor. 

Notta, bu aşağı yönlü revizeye gerekçe 

olarak, "Ülke hükümetinin büyüme yanlısı 

eğilimleri, tahminimize yukarı yönlü 

riskler getirirken, TL üzerindeki artan 

baskı, enflasyondaki yükseliş ve kötüleşen 

cari açık, büyümenin yavaşlamasına ilişkin 

riskler oluşturuyor" ifadesi kullanıldı.  

 

ABD Siyaseti ve Ekonomi Politikaları Küresel Gündeme Yön Veriyor. 

ABD’de korumacı dış ticaret önlemlerine 

yenileri ekleniyor. Başkan Trump Çin’den 

satın alınan teknoloji ve telekomünikasyon 

ürünleri başta olmak üzere 100 kadar 

ürüne gümrük vergisi getirmeyi ve bazı 

yatırım kısıtlamaları koymayı öngören 

genelgeyi imzaladı. Bu kararın 30 günlük 

bir istişare süresi bulunuyor. Çin karşılık 

olarak ABD'den ithal edilen meyve, şarap 

ve fındık gibi ürünlere vergi konulacağını 

açıkladı. Öte yandan ABD; AB’nin yanı 

sıra, Güney Kore ve Brezilya’nın da dahil 

olduğu bir grup ülkeyi Mayıs’a kadar çelik 

ve alüminyum gümrük vergisinden muaf 

tutma kararı aldı. ABD’de önemli bir 

mevkide daha isim değişikliği gerçekleşti. 

İran’a karşı sert bir tutuma sahip olduğu 

bilinen John Bolton yeni Ulusal Güvenlik 

Danışmanı oldu. Yaşanan son değişiklikler 

ABD dış politikasında önümüzdeki 

dönemde farklı yaklaşımların 

benimsenebileceği şeklinde yorumlanıyor. 
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Fed Önümüzdeki Yıllar İçin Daha “Şahin”… 

ABD Merkez Bankası, Powell 

başkanlığındaki ilk toplantısında 

beklenildiği gibi politika faizini 25 baz 

puan artırarak %1,50-1,75 bandına çıkardı. 

Fed üyelerinin bu yılsonu için medyan faiz 

tahmini ise yükseliş beklentisine rağmen 

değişmedi. 2018’de 3 faiz artırımı 

öngörülmeye devam ediliyor. Buna karşılık 

üyelerin 2019, 2020 ve daha uzun vade için 

faiz seviyesi projeksiyonları yükseldi. 2018 

büyüme tahmini %2,5’ten %2,7’ye 

çıkarken, aynı dönem için enflasyon 

tahmininin %1,9’da kalması dikkat çekti. 

İşsizlik oranı öngörülerinde yapılan kayda 

değer aşağı yönlü revizyonlara karşın 

önümüzdeki yıllara yönelik enflasyon 

tahminlerinde de önemli bir değişiklik 

olmadı. Powell toplantı sonrasında yaptığı 

açıklamasında ücret artışlarının zayıf 

performansını şaşkınlıkla karşıladıklarını 

ifade etti.  

 

Konut Satışlarında 2017’nin Son Çeyreğinden Bu Yana Gözlenen Zayıflama Eğilimi 

Sürüyor. 

Konut satışlarında 2017’nin son 

çeyreğinden bu yana zayıf bir görünüm 

izleniyor. Türkiye genelinde konut satışları 

Şubat’ta yıllık bazda %5,4 daraldı. İpotekli 

konut satışları olarak nitelendirilen kredili 

konut satışlarında bu dönemde düşüş 

%27,8 oldu. Ocak-Şubat döneminde konut 

satışlarındaki gerileme %2 düzeyinde oldu. 

Bu dönemde ipotekli konut satışları %24,2 

düşerken, diğer konut satışları %11,6 arttı. 

Diğer taraftan, yabancıya konut satışları 

güçlü seyrediyor. Türkiye genelinde 

yabancılara yapılan konut satışları Şubat’ta 

yıllık bazda %30’un üzerinde arttı.  

 

Beyaz Eşya Sektöründe İç Talep Zayıf... 

Beyaz eşya sektörüne yönelik teşvikin sona 

ermesinin ardından yurt içi satışlarda 

görülen gerileme eğilimi devam ediyor. 

Şubat ayında yurt içi satışlar ÖTV 

indiriminin başladığı geçtiğimiz yılın aynı 

ayına kıyasla %17 daraldı. Ocak ayında da 

düşüş yaklaşık %16 seviyesindeydi. 

Sektörde ihracat ise Şubat’ta %16 artış 

kaydetti. Beyaz eşya üretimi ihracatın 

desteğine rağmen yurt içi talepteki 

zayıflığın etkisiyle Şubat’ta %2 oranında 

gerileyerek düşüşünü art arda 5. ayına 

taşıdı.  

 

Hükümet tarafından alınan yeni ekonomik önlemler... 

Geçtiğimiz hafta yeni işgücü piyasası 

teşvikleri, hurda indirimi ile makine ve 

teçhizata KDV istisnasını içeren torba yasa 

TBMM’de kabul edildi. Kamuya olan 

maliyetinin 17,3 milyar TL’yi bulması 

beklenen söz konusu düzenlemelerle 700 
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bin ek istihdam yaratılması hedefleniyor. 

Torba yasada bulunan bazı düzenlemeler 

arasında; ilave istihdam sağlayan özel 

sektör işverenleri için sosyal güvenlik prim 

desteği sunulması, 16 yaş ve üzerindeki 

büyük araçların hurdaya çıkarılması 

halinde araç sahiplerine ÖTV teşviki 

verilmesi, yaklaşık 6,2 milyon asgari 

ücretliyi ilgilendiren ilave asgari geçim 

indirimi uygulamasının kalıcı hale 

getirilmesi, sanayi sicil belgesine sahip 

işletmelerin, yatırım teşvik belgesi 

aranmadan imalat sanayisinde 

kullandıkları yeni makine ve teçhizat 

alımlarına 31 Aralık 2019'a kadar KDV 

istisnası getirilmesi bulunuyor.

 

Ticaret Savaşı, Teknoloji Soğuk Savaşına Gidiyor 

ABD ile Çin arasında geçtiğimiz hafta 

Trump’ın Çin’den ithal edilen her türlü 

ürüne 60 milyar doları bulan ek bir tarife 

koyması ve Çin’e yapılacak yatırımların da 

azaltılacağını söylemesinin ardından 

büyük gerilim yaşanmıştı. Hatta bu 

gerilim, sadece iki ülke ekonomisini 

etkilemekle kalmadı, neredeyse global 

ölçekli bir negatif eğilim yaratmıştı. Çin de 

mütekabiliyet esası ile ABD ürünlerine 

vergi cezası yolu ile benzer bir uygulamaya 

gideceğini duyurdu.   

İki dev ekonomi arasındaki bu ticaret 

savaşı, yüksek teknoloji alanında da 

gerçekleşiyor ve uzlaşma, pek olası 

görünmüyor. Yapay zeka, kuantum 

hesaplama ve yeni nesil kablosuz internet 

gibi alanlarda hakimiyet kurma rekabeti 

giderek kızışıyor ve her iki ülke, birbirinin 

teknoloji şampiyonu şirketlerinin belini 

bükmeye çabalıyor.  

Pekin, hükümet dairelerinin Microsoft 

Windows'un son sürümünü yüklemesini 

yasakladı. Hükümet yetkililerinin ekipman 

alırken yol gösterici olarak kullandıkları 

Cisco, Apple ve Intel ürünleri, devlet 

listelerinden kaldırıldı. Qualcomm, rekabet 

karşıtı eylemlerde bulunması sebebiyle 975 

milyon dolar cezaya çarptırıldı.  

Trump ise geçtiğimiz günlerde ABD'li yarı 

iletken parça üreticisi Broadcom'un 

Qualcomm'u devralmasını engelledi. 

Trump yönetimi bu adımı, Broadcom'un 

genel merkezinin Singapur'da olması 

sebebiyle değil, böyle bir anlaşmanın 

Qualcomm'u zayıflatarak Huawei'nin 5G 

teknolojisi alanında önünü açması 

gerekçesiyle attı.    

 

Facebook Değer Kaybediyor 

ABD Başkanı Donald Trump’ ın eski 

stratejisti Steve Bannon’a ait olan 

Cambridge Analytica isimli bir şirketin 50 

milyon Facebook kullanıcısının bilgisini 

kullanarak seçim kampanyasında 

kullandığının ortaya çıkması, Facebook’a 

ve sahibi Zuckerberg’e pahalıya patladı. 

ABD genelinde 50 milyondan fazla 

Facebook kullanıcısının verileri şirketin 
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bilgisi dahilinde toplandı ve daha da 

önemlisi bu kullanıcıların politik duruşları 

ve psikolojik bakış açıları analiz edildi.  

Bu durumun ortaya çıkması ile Facebook 

hisselerine büyük bir darbe indi. Skandalın 

ardından, Dow Jones açılışında Facebook 

hisseleri, yüzde 5.5 değer kaybetti. 

Hisselerdeki düşüş, 538 milyar dolar 

piyasa değerine sahip Facebook’un 30 

milyar dolar erimesine yol açtı. 
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GELECEK HAFTA AÇIKLANACAK VERİLER 

28.03.2018 15:30 GSYH-Çeyreklik (ABD) 

28.03.2018 15:30 Ticaret Dengesi (ABD) 

28.03.2018 17:30 Ham Petrol Stokları (ABD) 

28.03.2018 18:30 Bostic'in Konuşması (ABD) 

29.03.2018 10:00 GSYH - Yıllık (Türkiye) 

29.03.2018 11:30 GSYH - Yıllık (İngiltere) 

29.03.2018 15:30 Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları - Aylık (ABD) 

29.03.2018 12:30 Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları - Yıllık (ABD) 

29.03.2018 14:30 Kişisel Gelir - Aylık (ABD) 

29.03.2018 14:30 Kişisel Gider - Aylık (ABD) 

29.03.2018 20:00 Harker'ın Konuşması (ABD) 

30.03.2018 00:00 Tatil - Kutsal Cuma Günü (ABD) 

30.03.2018 02:30 Tokyo TÜFE - Yıllık (Japonya) 

30.03.2018 10:00 Ticaret Dengesi (Türkiye) 

31.03.2018 04:00 İmalat satın alma müdürleri endeksi (PMI) 

31.03.2018 04:00 Çin imalat dışı satın alma müdürleri endeksi  

 


