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Prof. Dr. Göksel Aşan 

Bu hafta içeride güçlü bir veri akışı yoktu. 

Ekonomik ve sektörel güven endeksleri 

yanında bazı alt sektörler için de veriler 

açıklandı. Hafta boyunca daha çok dış 

dünyadan gelen veriler ve açıklamalar 

izlendi. İçeride gündem özelleştirme 

tartışmaları, faizlerin yüksekliği, S&P’ den 

gelen açıklama ve ekonomi yöneticilerinin 

yaptığı değerlendirmeler tarafından 

domine edildi. Dışarıda FED ve AMB 

tarafından gelen açıklamalar etkili oldu. 

Bununla birlikte Trump’ın Dünya Ticaret 

Örgütü (WTO) ile ilgili açıklamaları bir 

anda kalan her şeyi gölgede bıraktı. 

İçerideki en önemli veri güven endeksleri 

oldu. Endekslerin tamamında bir önceki 

aya göre ihmal edilebilir oranda bir düşüş 

var. Geçen ayki verileri yorumlarken 

yazdığımız bir şeyi bir kez daha tekrar 

etmekte fayda var. Bu endeksler anket yolu 

ile oluşturulan sonuçları ifade ediyor. Bu 

yüzden belli sınırlar içerisindeki artış veya 

azalışlar bir anlam ifade etmeyebilir. Çok 

ciddi sıçramalar dışında bu endekslerde 

dikkat edilmesi gereken bir trend olup 

olmadığıdır. Geçtiğimiz ay gelen veriler bir 

sıçramayı gösteriyordu. Bu yüzden biz de 

bunu olumlu bir gelişmenin işareti olarak 

yorumladık. Bu ay gelen veriler ise yeni bir 

yorum yapmaya izin vermiyor. Zira 

değişim son derece düşük. Bu endeksler ile 

ilgili önümüzdeki birkaç ayı 

gözlemleyeceğiz. Beklentimiz pozitif veya 

negatif bir sıçramanın olmayacağı 

yönünde. 

Verilerin açıklandığı diğer bir konu 

yabancı sermayeli şirketler oldu. Ekonomi 

Bakanlığı, 2017 sonu itibari ile yaklaşık 59 

000 yabancı sermayeli şirketin açılmış 

olduğunu ve bunun da son 5 yılın zirvesini 

ifade ettiğini açıkladı. Bunun yanında ilgi 

çekici olan bir diğer bilgi açılan şirketlerde 

Yakın ve Ortadoğu ülkeleri sermayeli 

firmaların bu yılda artış gösterdiği. Avrupa 

ülkeleri hala ilk sırayı işgal ederken Orta ve 

Yakın Doğu ülkeleri ikinci sıraya yerleşmiş 

durumda. 2017 yılında yeni açılan 

şirketlerde ise ilk sırayı yüksek bir farkla 

yakın coğrafyamızdaki ülkeler aldılar. Bu 

veriler Avrupa tarafındaki kayıpların 

alternatif coğrafyalardan gelen sermaye 

akışı ile dengelendiğini gösteriyor. Türkiye 

bu alan çeşitliliğini daha da arttırmak için 

çalışmak zorundadır. Özellikle Uzakdoğu 

ülkeleri hedefte olmalıdır. 

Haftanın belki de en sıcak konusu şeker 

fabrikalarının özelleştirileceği açıklaması 

oldu. Özellikle çalışanların hakları ve şeker 

pancarı üreticilerinin durumları üzerinde 

yoğunlaşan tartışmalar Maliye 

Bakanı’mızın literatüre katkı sayılabilecek 

“sosyal özelleştirme” olacağı açıklaması ile 

bir ölçüde yatıştı. Hemen arkasından 

Başbakan Binali Yıldırım tarafından aynı 

yönde açıklamalar yapıldı. Bu verilen 

sözlerden sonra meselenin bu yönünde bir 

olumsuzluğun ortaya çıkmayacağını 

düşünüyoruz. Bununla birlikte bu 

özelleştirme kararının tartışılması gereken 

başka yönlerinin de olduğunu 

düşünüyoruz. Öncelikle özelleştirmeleri 
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gerekli kılan bazı gerekçeler açısından bir 

değerlendirme yapmak gerekiyor. 

Bunlardan ilki devletin elinde olan 

şirketlerin bütçeye yük getirecek ölçüde 

zarar ediyor olmasıdır. Hükümetler bu 

yükten kurtulmak amacı ile bu şirketleri 

elden çıkarma yoluna gidebilirler. İkincisi 

devletin nispi olarak yüksek bir borç 

stokunun olması ve bunun bütçeye ciddi 

bir faiz ödemesi yükü getirmesi 

durumudur. Bu durumda özelleştirmeden 

elde edilecek gelir borcu ve dolayısı ile faiz 

yükünü azaltmak üzere kullanılabilir. Son 

olarak bu şirketlerin özel sektör tarafından 

çok daha etkin işletileceği varsayımından 

hareketle özellikle gelişmeye, inovasyona 

açık alanlarda faaliyet gösterenlerinin daha 

verimli çalıştırılarak toplumsal refaha 

katkısının arttırılması amacı ile özel sektöre 

satılmasıdır. Özelleştirme kabaca bu 

gerekçelerle yapılmalıdır. Burada şeker 

fabrikaları özelleştirmesinin hangi 

gerekçeye uyacağının araştırılmasını 

okuyuculara bırakacağız. Sadece bu 

şirketin 2017’deki zararının neredeyse 

bütçenin küsuratı kadar olduğunu ve 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 

Avrupa’nın en borçsuz devletlerinden biri 

olduğunu belirtelim. Son olarak özel 

sektörün kaynaklarının, becerisinin ve risk 

iştahının, hazır bir şirketin el değiştirmesi 

yerine bugünün “ruhuna” uygun yeni 

yatırımlara kanalize edilmesi gibi bir 

alternatifi de hatırlatalım. Örneğin bu hafta 

böyle bir haber aldık. Vestel “Çin’lilerle 

birlikte elektrikli araçlar için pil üretecek” 

bir yatırımın duyurusunu yaptı. Özel 

sektör kaynaklarının “geleceğe yatırım” 

için kullanılmasının en heyecan verici 

örneklerinden birini gerçekleştirdiği için 

Vestel Grubu’nu tebrik etmek gerekir. 

Son olarak S&P tarafından gelen 

açıklamanın üzerinde çok kısa duracağız. 

Açıkçası derecelendirme kuruluşlarının 

uzunca bir süreden beri etkilerini ve 

saygınlıklarını yitirdiklerini belirtmek 

gerekir. Özellikle Türkiye ekonomisine 

dair beklentilerinde neredeyse kronik bir 

şekilde yanıldıklarını hatırlatalım. Bu 

açıklamada da büyüme dair beklentilerinin 

yine düşük olduğunu düşünüyoruz. 

Ayrıca faizlerin arttırılması yönündeki 

telkinleri doğru bulmadığımızı da 

belirtelim. Son olarak dikkat çektikleri dış 

açık meselesinde doğruluk payı olduğunu 

söylemeliyiz. Zira önceki bültenlerimizde 

biz de bu konuyu gündeme getirmiştik. 

Açıklamada katılmadığımız taraf bu 

soruna dair tespit yapıldıktan sonra 

önerilen çözüm yöntemidir. Samimi 

kanaatimiz derecelendirme kuruluşlarının 

seçimlerden önce olumlu yönde bir not 

değişikliğine gitmeyeceğidir. 

Finansal piyasalar geçtiğimiz hafta da 

FED’in bu yıl üç defa mı dört defa mı faiz 

arttıracağına dair tahmin oyunlarına 

devam ettiler. Gözler, kulaklar yeni 

başkanın yapacağı açıklamaya çevrilmiş 

durumda. Aslında piyasaların üç artışı 

çoktan fiyatladığını söylemek mümkün. 

Elbette önümüzdeki dönemde büyüme ile 

ilgili gelecek ön veriler belirleyici olacak. 

Bununla birlikte bizim beklentimiz FED’in 

beklentiler ölçüsünde şahinleşmeyeceği 

yönündedir. Hem bilanço küçültmede hem 

de faiz artığında nispeten temkinli 

olunacağı kanaatindeyiz.  

Açıkçası bu tartışmalardan daha önemli bir 

gündem maddesini yine Başkan Trump 

belirledi. Bir süredir konuşmaktan imtina 

ettiği ticaret savaşları ve korumacılık 

meselelerini yine gündeme taşıdı. Bunu da 
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en önemli Uluslararası organizasyonlardan 

biri olan WTO üzerinden yapması tam da 

“a la Trump” bir hamle oldu. Şunu net bir 

şekilde ortaya koymak gerekir; elbette 

dünya tekrar gümrük duvarları ile örülü 

günlere geri dönmeyecektir ancak belli 

alanlarda korumacılığın gerekliliği 

üzerinden bir tartışma yürütüleceği açık. 

Türkiye’nin bu tartışmaları çok dikkatli 

takip etmesi ve bazı “kabul edilmiş” 

doğrularda sonuna kadar ısrar yerine 

pragmatik davranabilmesi son derece 

hayati olacaktır. Birçok konuda olduğu gibi 

burada da bir paradigma değişikliği 

beklenebilir. Bu değişiklikler genelde 

yükselen piyasaları çok daha derinden 

etkiler. Paradigmaların değişmez ilkeler 

haline getirilmesi bu dönemde düşülecek 

en tehlikeli tuzaklardan biridir. 

 

 

Küresel Pil Pastasına 2023’ten İtibaren Türkiye de Ortak Olacak 

Dünyanın önde gelen teknoloji 

fuarlarından olan Mobil Dünya Kongresi 

dün İspanya’nın Barcelona kentinde 

başladı. Cep telefonlarından elektrikli 

otomobillere kadar teknoloji dünyasının 

tüm yenilikleri bu fuarda yerini alacak. 

Ancak ister yapay zekâ ister nesnelerin 

interneti olsun güçlü pil teknolojileri 

olmadığı sürece geleceğin teknolojilerinin 

başarılı olma ihtimali yok. Bu nedenle hafta 

sonu gelen ve Zorlu Holding ile Çinli GSR 

Capital’in duyurusunu yaptıkları 4.5 

milyar dolarlık madencilik ve yeni nesil pil 

teknolojilerine yönelik yatırımları büyük 

ilgi uyandırdı. Dünya çapında başta mobil 

telefonlar olmak üzere mobil cihaz üreten 

binlerce şirket varken bu cihazlar için 

olmazsa olmaz olan pil üreticilerinin sayısı 

altı ile sınırlı. Bu şirketlerin ürettiği lityum 

iyon tipi pil üretimine yön veren ülkeler ise 

Çin, ABD, Güney Kore ve Polonya. Bu 

ülkeler mevcut yatırımlarına ağırlık 

vererek yakın gelecekte de hâkimiyetlerini 

sürdürmeyi planlıyor.  

 

Yabancı Sermayeli Şirket Sayısı Son 5 Yılın Zirvesinde 

Türkiye'de 2012 yılına kadar kurulan 

uluslararası sermayeli firma sayısı 

toplamda 33 bin 424 olurken, bu sayı 2017 

sonu itibarıyla 58 bin 954'e çıktı. Bu 

şirketlerden 22 bin 559'u Avrupa Birliği 

(AB) ülkeleri sermayeli olurken, AB 

ülkeleri ortaklı şirketler içinde 7 bin 151 

şirketle Almanya ilk sırada yer aldı. AB 

dışındaki Avrupa ülkeleri ortaklı 

uluslararası sermayeli şirket sayısı ise 5 bin 

286'ya ulaştı. 

 

HAFTANIN ÖNE ÇIKAN HABERLERİ   
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Türkiye'de yeni kurulan uluslararası 

sermayeli şirket ve şube ile iştirak sayısı, 

2017'de bir önceki yıla göre yüzde 6,3 

artışla 5 bin 930'a çıktı. 2013'te 3 bin 764, 

2014'te 4 bin 681, 2015'te 5 bin 577, 2016'da 

5 bin 578 olan yeni kurulan uluslararası 

sermayeli şirket sayısı, böylece son 5 yılın 

en yüksek seviyesine ulaştı. 

 

Yıldırım'dan Şeker Fabrikaları İçin Yeni Açıklama 

 

Partisinin il başkanları toplantısında 14 

şeker fabrikasının özelleştirilmesiyle ilgili 

Başbakan Binali Yıldırım, fabrikaların 

kapatılmasının söz konusu olmadığını 

vurgulayarak, “Çalışanların sosyal hakları, 

özlük hakları korunacak” dedi. 

Özelleştirme kararından geri adım 

atılmayacağını söyleyen Yıldırım, 

fabrikaların kapatılmasının söz konusu 

olmadığını, üretimin devam edeceğini, 

yapılanın özelleştirme olduğunu 

vurguladı. 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) 14 

şeker fabrikasının satış yöntemiyle 

özelleştirilmesi için ihale açtı; ihaleler 

Nisan ayında yapılacak. Türkiye Şeker 

Fabrikası AŞ'ye ait 14 şeker fabrikasından 

Bor, Çorum, Kırşehir ve Yozgat 
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fabrikalarının ihalesi 3 Nisan'a, Erzincan, 

Erzurum, Ilgın, Kastamonu ve Turhal 

fabrikaları için 11 Nisan'a, Afyon, Alpullu, 

Burdur, Elbistan ve Muş fabrikaları için 18 

Nisan'a kadar teklif verilebilecek. 

 

Ekonomik Güven Endeksi Şubat'ta Geriledi 

Ekonomik güven endeksi Şubat ayında bir 

önceki aya göre %1,8 oranında azalarak 

104,9 değerinden 103 değerine düştü. 

Ekonomik güven endeksindeki düşüş, 

tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, 

perakende ticaret ve inşaat sektörü güven 

endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı. 

Şubat ayında Tüketici Güven Endeksi 72,3 

değerine, reel kesim (imalat sanayi) güven 

endeksi 110,8 değerine, hizmet sektörü 

güven endeksi 100,7 değerine, perakende 

ticaret sektörü güven endeksi 104,7 

değerine ve inşaat sektörü güven endeksi 

83,8 değerine geriledi. 

Ekonomik güven endeksi, Şubat 2018 

 

Sektörel Güven Endekslerinde Azalma 

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet 

sektörü güven endeksi Ocak ayında 102 

iken, Şubat ayında %1,3 oranında azalarak 

100,7 değerine düştü. Hizmet sektörü 

güven endeksindeki bu azalış; son üç aylık 

dönemde “iş durumunun” iyileştiğini ve 

“hizmetlere olan talebin” arttığını 

değerlendiren girişim yöneticisi sayısının 

azalmasından kaynaklandı. Gelecek üç 

aylık dönemde “hizmetlere olan talebin” 

artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısı 

ise arttı. 

Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş 

durumu ve hizmetlere olan talep 

endeksleri sırasıyla %2,5 ve %4,5 azalırken, 

hizmetlere olan talep beklentisi endeksi 

%2,8 arttı. Mevsim etkilerinden 

arındırılmış perakende ticaret sektörü 

güven endeksi Şubat ayında %1,5 oranında 

azalarak 104,7 değerine geriledi. Perakende 

ticaret sektörü güven endeksindeki bu 

düşüş; gelecek üç aylık dönemde “iş hacmi-

satışların” artacağını bekleyen girişim 

yöneticisi sayısının azalmasından 

kaynaklandı. Son üç aylık dönemde “iş 

hacmi-satışların” arttığını ve “mevcut mal 

stok seviyesinin” mevsim normallerinin 

altında olduğunu değerlendiren girişim 

http://www.bloomberght.com/ekonomik-veriler-ve-gundem/bloomberght-guven-endeksi
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yöneticisi sayısı ise arttı. Perakende ticaret 

sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-

satışlar beklentisi endeksi %7,6 azalırken, iş 

hacmi-satışlar ve mevcut mal stok seviyesi 

endeksleri sırasıyla %0,7 ve %3,3 arttı. 

 

Mevsim etkilerinden arındırılmış sektörel güven endeksleri, Şubat 2018 

 

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 87 iken, Şubat 

ayında %3,7 oranında azalarak 83,8 değerine düştü. İnşaat sektörü güven endeksindeki bu 

azalış; “alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyini” mevsim normalinin üzerinde 

değerlendiren girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı. Gelecek üç aylık 

dönemde “toplam çalışan sayısında” artış bekleyen girişim yöneticisi sayısı ise arttı. 

 

İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi endeksi %10,1 

azalırken, toplam çalışan sayısı beklentisi endeksi %1,3 arttı. 

 

OSD: Ocak Ayında Otomotiv Üretimi Yüzde 3 Azaldı 

Türkiye'de toplam otomotiv üretimi ocak 

ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 

azalışla 124 bin 347 adet, otomobil üretimi 

ise yüzde 9 düşüşle 85 bin 368'e geriledi.Bu 

yılın ocak ayında toplam pazar aynı 

seviyesini koruyarak 36 bin 53 adet 

düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde 

otomobil pazarı ise yüzde 4 arttı ve 26 bin 

611 adet olarak gerçekleşti. 

Ocak ayında toplam satışlar 2017 yılı aynı 

ayına göre aynı seviyesini koruyarak 36 bin 

53 adet seviyesinde gerçekleşti. 2018 yılı 

ocak ayında otomobil satışları, 2017 yılı 

aynı ayına göre yüzde 4 arttı ve 26 bin 611 

adet oldu. 2018 yılı ocak ayında 73 bin 408 

adedi otomobil olmak üzere, toplam 

üretimin yüzde 76'sını oluşturan 94 bin 332 

adet taşıt ihraç edildi. 
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 

verilerine göre, toplam otomotiv sanayi 

ihracatı, 2018 yılı ocak ayında yüzde 18,7 

pay ile ihracat sıralamasında ilk sıradaki 

yerini korudu. 

 

Şimşek: Cari Açığı GSYH'nin %3'ünün Altına Kalıcı Olarak İndireceğiz 

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 

twitter hesabından açıklamalarda 

bulundu.  

Şimşek, açıklamasında, "Dünya turizm 

pastasındaki payımızı %3’ün üzerine 

çıkartacağız. Çatışmalar bittiğinde 

Ortadoğu’yu inşa edeceğiz. Şehir 

hastaneleriyle sağlıkta ihracat 

potansiyelimiz daha da artacak. Enerjide 

dışa bağımlılık azalıyor. Cari açığı kalıcı 

olarak GSYH’nın %3’ünün altına 

indireceğiz." ifadesini kullandı.  

Son yıllarda cansız olan yatırımların 

hızlanmaya hazırlanıyor gibi 

göründüğünü belirten Şimşek, Türkiye'nin 

güçlü dış talebe (AB'deki toparlanma ve 

turizm), artan yatırımlara ve ılımlı bir 

şekilde güçlü olan tüketime bağlı olarak 

güçlü büyümeyi sürdürebileceğini 

bildirdi.   

 

TCMB/Çetinkaya: 2018 Yılında Enflasyonda İyileşme Bekliyoruz 

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, 

23 Şubat'ta Hürriyet’e yaptığı 

değerlendirmede, “Konjonktür gereği 

dönem piyasa dalgalanmaları yaşanıyor. 

Para politikası duruşunun bu oynaklıklara 

bire bir karşılık vermesini beklemek doğru 

değil” dedi. Çetinkaya, Hürriyet'e şu 

yanıtları verdi: 2018 yılına ilişkin 

beklentileriniz nelerdir? MB’nin ana 

senaryosunda bu yıl ekonomi nasıl bir 

görünüm sergileyecek? 

2017 yılı iktisadi faaliyet açısından güçlü 

bir toparlanma yılıydı. Ekonomideki 

canlanmaya rağmen, ana eğilimde 

bozulma olmaması, kayda değer bir 

gelişmeydi. Yılın ikinci yarısında cari açıkta 

bir miktar yükseliş gözlendi, ancak bu daha 

çok makine-teçhizat yatırımlarındaki 
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artıştan kaynaklandı. Dolayısıyla, 

geçtiğimiz yıl genelinde büyüme nispeten 

sağlıklı bir kompozisyonda gerçekleşti. 

İktisadi faaliyet, son dönemde bir miktar 

yavaşlamakla birlikte, özelikle dış talep 

kaynaklı olarak gücünü korudu. Ayrıca 

turizm dahil, hizmet ihracatındaki 

toparlanma ve yatırımlarda süregelen artış 

da, büyüme kompozisyonu ve dış denge 

açısından görece olumlu bir görünüme 

işaret ediyor. Enflasyon tarafında ise zor bir 

yıl yaşadık, ancak 2018’de kademeli bir 

iyileşme görülecek.  

 

Trump'ın Hedefi 164 Ülkenin Ticari Örgütü 

ABD Başkanı Donald Trump'ın tüm 

dünyadan tepki çeken korumacılık 

politikalarını yansıtan yeni açıklaması 

Dünya Ticaret Örgütü'nü (DTÖ) hedef aldı. 

Trump, "Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) bir 

felaket. Bizim ticarette iyi olmamızı 

imkansız hale getiriyor." dedi. Beyaz 

Saray'da valiler için düzenlenen toplantıda 

ABD'ye ticaret alanında adil 

davranılmadığını savunan Trump, 

ABD'nin başta Çin, Kanada ve Meksika 

olmak üzere en büyük ticaret ortaklarının 

uyguladığı bariyerler nedeniyle çok para 

kaybettiğini ileri sürdü. Trump, "Örneğin 

Meksika'ya yılda 130 milyar dolar 

kaybediyoruz." dedi. 

ABD'nin kayıplarından diğer ülkeleri 

değil, eski yönetimleri sorumlu tutan 

Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e 

büyük saygı duyduğunu söyledi. 

Dünyadan tepkiler 

ABD'nin çelik ve alüminyum ürünleri 

ithalatında ilave vergi planı tüm dünyadan 

tepki almaya devam ederken ABD Başkanı 

Donald Trump, en ağır gümrük vergisi 

tarifesinin uygulanmasından yana. 

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ABD'nin 

çelik ürünleri ithalatına ilave vergi 

getirmeye yönelik çalışmalarına ilişkin, 

"İtiraz ve şikayetler olduğunda biz de 

Amerikan ürünlerine karşı maalesef önlem 

başlatmak zorunda kalırız." demişti. 

Güney Kore ise ABD'nin çelik ve 

transformatörler için anti-sübvansiyon ve 

anti-damping vergileriyle ilgili olarak 

Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) geniş 

kapsamlı şikayet başvurusunda bulundu. 

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) 

ise "Bu mahiyette alınacak olan kararın 

demir çelik ürünleri ticaretinde trafik 

sapmalarına, bölgesel yığılmalara, haksız 

rekabetin artmasına ve dolayısıyla diğer 

ülkelerin de korumacı tedbirlere 

yönelmesine yol açması kaçınılmaz 

olacaktır. Böyle bir kararın Dünya Ticaret 

Örgütü (DTÖ) kurallarına da aykırı olacağı 

değerlendirilmektedir." açıklamasını yaptı. 
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Yerli Otomobilde Erzurum Rüzgarı

Türkiye'nin, milli ve yerli otomobilini 

üretmesi yönündeki altyapı çalışmaları 

kapsamında şarj ünitelerini yapacak 

GERSAN Elektrik AŞ'ye Erzurum'da geçici 

yer ve Ar-Ge çalışma alanı tahsisi yapıldı. 

Şirketin elektrikli araçlar konusunda 

dünyanın önemli firmaları arasında 

bulunan TESLA'nın Türkiye'deki taşeron 

üreticisi olduğunu aktaran Ilıcalı şöyle 

konuştu; "Bu firmamız bu üniteleri 

Erzurum'da üreteceğini Borsaya bildirdi. 

Firma yetkilileri Erzurum'a geldi ve 

valilikte oldukça güzel bir toplantı yaptık. 

Bugün de hemen ilk adımı atmak için 1. 

Organize Sanayi Bölgemizde yer tahsisi 

yaptık. 

Hemen başlamak istiyorlar. Böyle bir yeri 

de hemen kısa süreli kiralayıp, üretime 

başlayarak valiliğin tahsis edeceği yeni yer 

ile de uzun vadeli projelerini yapacaklar. 

Büyük bir yatırım ve istihdama büyük bir 

katkısı olacak." 

Ersan Temur da şirket olarak TESLA ile 

yapmış oldukları stratejik ortaklık 

neticesinde araç şarj ünitelerini yapmayı 

kararlaştırdıklarını dile getirdi. Ilıcalı ve 

Temur, çalışmalarını yapabilmek için 

Atatürk Üniversitesine Ar-Ge başvurusu 

yaptı. 

 

 

Yıldırım: Yerli Otomobilin Seri Üretimini 2020-2021'de Bitirmiş Olacağız 

Başbakan ve AK Parti Genel Başkan Vekili 

Binali Yıldırım, TOFAŞ Kapalı Spor 

Salonu'nda düzenlenen AK Parti Bursa 6. 

Olağan İl Kongresi'nde yaptığı 

konuşmada, el ele vererek 15 yıl boyunca 

dünyada eşi benzeri olmayan büyük bir 

başarıya imza attıklarını söyledi. 

Türkiye'nin, bütün engelleme girişimlerine 

rağmen 2023 hedeflerine, Cumhuriyet'in 

100. yıl hedeflerine adım adım kararlı bir 

şekilde yürüdüğünü anlatan Yıldırım, 

sanayide çarkların döndüğünü, üretim 

artışının devam ettiğini belirtti. 

2017 yılında 28 milyar dolar ihracat 

yapıldığını, yerli otomobil üretmenin 

Türkiye açısından bir mesele değil, 

mecburiyete dönüştüğünü anlatan 

Yıldırım, bu hedefi de 

gerçekleştireceklerini vurguladı. Yıldırım, 

yerli otomobilin ilk örneğini 2019 yılında, 

seri üretimini de 2021'de bitirmiş 

olacaklarını kaydetti. 

 

Alaçatı'ya Yapılması Planlanan Havalimanı 12 Ay Turist Çekecek 

Yaz turizminin önde gelen merkezlerinden 

Çeşme, Alaçatı'ya yapılacak havalimanıyla 

12 ay turist ağırlamayı hedefliyor. Türkiye 

Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan 

Yardımcısı Mehmet İşler yaptığı 

açıklamada, turizmin konaklama, tur 

operatörlüğü ve ulaşım olarak 3 sacayağı 

üzerine kurulu olduğunu belirterek, ilçede 

konaklama ve tur operatörlüğünün 

bulunduğunu, ulaşım eksiğinin 

tamamlanmasıyla dünya çapında iddialı 

bir merkezin yaratılacağını ifade etti. 
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Havalimanı projesiyle sadece turizmcilerin 

değil, esnafın da kazanacağını vurgulayan 

İşler, "Karayoluyla İzmir'i İstanbul'a 

bağlama çalışmaları halen devam etmekte. 

Bu proje ise Çeşme'yi sadece Türkiye'ye 

değil, dünyaya bağlayacak" dedi. 

 

Almanya Dev Satın Almadan Rahatsız 

Almanya Ekonomi Bakanı Zypries, Çinli 

Geely'nin Alman Daimler'in yüzde 10'unu 

satın alma hamlesini inceleyeceklerini 

belirterek, Daimler'in rakibi olan Geely'den 

bir temsilcinin Alman şirketin yönetim 

kurulunda yer almasının sorun 

olabileceğini ifade etti. 

Almanya Ekonomi Bakanı Brigette 

Zypries, Çinlilerin Mercedes hamlesini 

inceleyeceğini söyledi. Çinli otomobil 

markası Geely’nin kurucusu LiShufu, 

Almanya merkezli otomobil devlerinden 

Daimler AG’nin yaklaşık yüzde 10’una 

denk gelen 7.3 milyar Euro’luk değerindeki 

hissesini satın aldı. 

Mercedes Benz’in ana ortaklığına yapılan 

yatırımın Geely’nin Avrupa otomotiv 

pazarına girişi anlamına geldiği belirtildi. 

Uzmanlar, Daimler AG’deki Geely 

hissesinin, Çinli şirketin yeni uzmanlıklar 

kazanabilmesine yardımcı olacağını 

kaydediyor. Geely, geçmişte Volvo’yu 

satın alarak ses getirmişti 

 

 

PIMCO: Yatırımcılar TL Tahvillerde Fırsatları Değerlendirmeli 

Gelişen piyasa tahvili yatırımcıları yerel 

para cinsinden tahvillere yöneliyor. 

Benzerleri arasında en büyük 

exchangetraded fonu olan VanEckVectors 

JP Morgan Gelişen Piyasalar Yerel Para 

Cinsinden Tahvil ETF'si, bu yıl 1.1 trilyon 

doların üzerinde kaynak topladı. Söz 

konusu rakam, 2017'nin aynı döneminde 

kaydedilen 320 milyon dolarlık girişin üç 

katının üzerinde. Öte yandan gelişen 

piyasaların dolar cinsinden tahvillerine 

dayanan benzerleri arasındaki en büyük 

fon olan BlackRock'ıniShares JP Morgan 

USD Gelişen Piyasalar Tahvil ETF'sinden 

çıkış, Şubat'ta 1.8 milyar dolar ile aylık 

rekora hazırlanıyor. Şubat ayındaki 

çıkışlar, Ocak ayının girişlerini neredeyse 

tamamen sildi. BlackRock'tan gelişen 

piyasalar fon yöneticisi Pablo Goldberg, 

yatırımcıların olumsuzlukların halihazırda 

fiyatlandığı Türkiye ve Brezilya'daki 

fırsatların peşinden gitmesi gerektiğini 

belirtti. 

 

 

 

 

 



Haftalık Ekonomi Bülteni – 28 Şubat 2018 
Haftalık Ekonomi Bülteni – 28 Şubat 2018 

 

 

28 Şubat 2018  11 

 

Euro Bölgesi'nde TÜFE Ocak'ta Yıllık % 1.3 Arttı 

Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi, 

Ocak ayında bir önceki yılın aynı dönemine 

göre yüzde 1.3 ile beklentilerle paralel 

olarak arttı. Eurostat'ın Cuma günü 

açıkladığı veriye göre, bölgede TÜFE, Ocak 

ayında bir önceki aya göre yüzde 0.9 

düşerek beklentilerle paralel 

geldi.  Bölgede çekirdek TÜFE ise yine aynı 

dönemde yıllık yüzde 1 artarak beklentileri 

karşıladı.  

 

"Bor Birçok Sektörde Ezberi Değiştirecek" 

Uluslararası denetim, vergi ve danışmanlık 

şirketi KPMG'nin Türkiye Enerji ve Doğal 

Kaynaklar Sektör Lideri Ümit Bilirgen, 

borun "21'inci yüzyılın petrolü" olarak 

tanımlandığını belirterek, "Ülke olarak 

sahip olduğumuz böylesine değerli bir 

kaynağı keşfetmeye devam ederken, birçok 

sektörde de ezberin değişeceğini 

öngörüyoruz." dedi. 

Bilirgen, Türkiye'nin 2016'da 1,78 milyon 

ton bor sattığını, değer olarak ise 711 

milyon dolar gelir elde edildiğini ifade 

etti.Türkiye'nin bordan elde ettiği toplam 

satış gelirlerinin yüzde 97'sinin ihracattan 

oluştuğunu aktaran Bilirgen, geçen yıl 2,2 

milyon ton bor ihracatı ile rekor kırıldığını 

belirtti.Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığının yakın zamanda açıklayacağı 

"Bor Maden Stratejisi" ile yeni bir döneme 

girileceğine işaret eden Albayrak, şöyle 

konuştu: Öte yandan Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, dün 

İstanbul'da düzenlenen 1. Enerji ve Maden 

Forumu'nda, bor madeninin yüksek katma 

değere sahip stratejik bir ürüne 

dönüştürülmesi için yıl içinde önemli 

adımlar atılacağını açıkladı. 

Albayrak, bu kapsamda yürütülecek 

çalışmalar için uluslararası tecrübeye sahip 

uzmanlardan bir ekip kurulduğunu 

belirterek, borda önemli iki-üç tesisin temel 

atma süreciyle ilgili açıklamalar 

yapılacağını ve bu alanda dünyada ses 

getirecek adımlar atılacağını bildirdi. 

 

Draghi'nin Kur Endişesi 

Avrupa Merkez Bankası (AMB) 

Başkanı MarioDraghi Avrupalı 

parlamenterlere yaptığı konuşmasında kur 

seviyelerinin izlenmesi gereken bir 

değişken olduğunu söyledi. Bu açıklamalar 

euro karşısında dolara destek sağlarken 

Pazartesi günü 1,2278’e kadar gerileyen 

euro/dolar sabah saatlerinde 1,2326’da 

seyretti. 

Draghi belirsizliklerin devamına vurgu 

yaparken AMB’nin parasal desteği kesmek 

için hazır olmadığını dile getirdi. Avrupa 

hisselerinde Euro bölgesi büyüme 

beklentileri fiyatlanırken milyarder Ray 

Dalio’nun Avrupa şirketleri yönelik 18,45 

milyar dolarlık kısa pozisyonu halen 

tartışmaların odağında. Birçok fon 

yöneticisi Dalio’nun akıntıya karşı 

pozisyon aldığını dile getirirken 30 milyar 

doları yöneten BB&T Institutional 

Investment AdvisorsInc’in direktörü Rick 
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Herman Dalio’nun aksine Avrupa 

hisselerinin ucuz olduğu görüşünde.  

Fed'in İki Numaralı İsminden Açıklama 

Washington'da düzenlenen 34. Ulusal İş 

Dünyası Ekonomistleri Birliği 

Konferensı'nda Amerikan ekonomisini 

değerlendiren Quarles, faiz artırımlarının 

ekonomiyi yavaşlatma niyeti taşımadığına 

vurgu yaptı. Büyümenin sürdürülebilir 

şekilde hızlanmasının, doğal faiz oranını 

yukarı itebileceğine işaret eden Quarles, 

şöyle dedi. "Eğer doğal faiz oranı 

yükselirse Fed'in politika faizini parasal 

desteğin azaltılmasına devam etmek için 

artırması gerektirecektir. Bu faiz 

artırımlarının daha güçlü büyüme ve 

iyileşen ekonomik koşullardan 

kaynaklandığını ve ekonomiyi yavaşlatma 

niyeti taşımadığını vurgulamak önem arz 

ediyor." Quarles, daha hızlı büyümenin 

daha yüksek enflasyona neden olacağının 

mantıklı bir beklenti olduğunu ancak bu 

alanda henüz yeterli kanıt görülmediğini 

sözlerine ekledi. 

 

Tarımsal Destekler Belirlendi 

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) dahil olan 

çiftçilere bu yıl için ödenecek tarımsal 

destekler belli oldu. Türkiye Tarım 

Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli 

kapsamında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve 

tritikale için dekar başına 15 lirası mazot, 4 

lirası gübre olmak üzere toplam 19 lira, 

çeltik, pamuk için dekar başına 40 lirası 

mazot, 4 lirası gübre olmak üzere 44 lira, 

nohut, mercimek, kuru fasulye için dekar 

başına 14 lirası mazot, 4 lirası gübre olmak 

üzere toplam 18 lira, aspir için dekar başına 

12 lirası mazot, 4 lirası gübre üzere 16 lira, 

yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, dane mısır, 

patates için dekar başına 19 lirası mazot, 4 

lirası gübre olmak üzere 23 lira, kanola 

(Kolza), soğan, yaş çay, fındık, yem bitkileri 

ve diğer ürünler için dekar başına 10 lirası 

mazot, 4 lirası gübre olmak üzere 14 lira, 

nadas için de 6 liralık mazot desteği 

verilecek. Hayvancılık alanında, programlı 

aşıları tamamlanmak kaydıyla 4 ay ve üzeri 

buzağı için 350 lira, malak için 150 lira, soy 

kütüğüne kayıtlı buzağı için 500 lira, malak 

için 400 lira, yurt içinde üretilen ve döl 

kontrolü kapsamında testlerini 

tamamlamış boğaların buzağılarına 50 lira, 

anaç mandalara 250 lira, soy kütüğüne 

kayıtlı anaç mandalara 400 lira destek 

ödenecek. Bakanlıkça Yetiştirici Bölgesi 

olarak belirlenen illerde buzağı ve 

malaklara 200 lira ilave destek verilecek. 

Ocakta 707 Firmaya Dahilde İşleme İzin Belgesi Verildi 

Dahilde işleme rejimi kapsamında ocak 

ayında 707 firma için izin belgesi 

düzenlendi. Ekonomi Bakanlığının ocak 

ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi 

satış ve teslim, hariçte işleme izin, vergi, 

resim ve harç istisnasıyla firma talebine 

istinaden iptal edilen dahilde işleme izin 

belgeleri listeleri Resmi Gazete'de 

yayımlandı.  
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Buna göre, ocakta 707 firmaya dahilde 

işleme izin belgesi verildi, 8 yurt içi satış ve 

teslim belgesi, 14 hariçte işleme izin belgesi, 

62 vergi, resim ve harç istisnası belgesi 

düzenlendi.Öte yandan firma talebine 

istinaden iptal edilen dahilde işleme izin 

belgesi sayısı 18 oldu. 

 

Bu Ülkelerin AB'yi Yakalaması 200 Yıl Alır 

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'na göre 

(EBRD) Batı Balkan ülkelerinin AB'yi 

yakalamaları 200 yıl alabilir. 

EBRD, Batı Balkan ekonomilerinin düşük 

verimlilik ile başa çıkmaları ve reformları 

hızlandırmaları gerektiğini vurguladı. 

6 Batı Balkan ülkesi olan Arnavutluk, 

Bosna Hersek, Kosova, Karadağ, 

Makedonya ve Sırbistan'da kişi başına 

GSYH'nin Polonya ve Macaristan'ın 

aralarında olduğu AB üyesi 11 doğu 

Avrupa ülkesinin ortalamalarının yarısı 

seviyesinde olduğunu vurgulayan EBRD, 

şu açıklamada bulundu: 

"Batı Balkanlar'da ekonomik kalkınmayı 

engelleyen ana problem düşük verimlilik. 

Bu da yıllardır devam eden düşük 

yatırımların, zayıf kurumların ve zorlu iş 

ortamının sorunu.  Bu ülkelerin AB'nin kişi 

başına GSYH'sini yaklamaları 2001-2006 

dönemindeki ortalamaları olan yüzde 3,2 

oranında büyürlerse 60 yıl, 2009-2016 

dönemindeki ortalamaları olan yüzde 1,2 

oranında büyürlerse 200 yıl alabilir." 

 

Kadın Erkek Ücret Dengesizliği Aynen Devam Ediyor 

İngiltere’de Sosyal Güvenlik Kurumu 

kayıtları verilerine göre, orta ve büyük 

nitelikteki şirketlerde, kadın ve erkeklerin 

aldıkları ortalama ücretlerde ciddi bir 

dengesizlik bulunuyor. Tüm şirketlerde bu 

adaletsizlik gözlemlenmese de, bunların 

birçoğunda bu gerçek göze çarpıyor. 
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Şirketlerin yüzde 74’ünde erkek çalışanlar 

fazla ücretlendirilirken, sadece yüzde 

15’inde kadınların ortalama ücretleri 

erkeklerden fazla. 

Burada bahsedilen aynı işi yapan kadın ve 

erkekler arasındaki fark olmasa da, bir 

şirkette daha fazla ücreti hak eden, katma 

değeri ve statüsü yüksek işlerin erkek 

çalışanlara gördürüldüğü sonucu çıkar ki, 

bu yasal gibi görünse de gizli bir 

ayrımcılığın varlığına işaret etmektedir. 

 

IMF: Tüm Ülkeler Büyümeyle İlgili Hazırlıklarını Tamamlamalı 

IMF direktörü Christine Legarde, IMF’nin 

2018 ve 2019 yılları için ortalama büyüme 

tahminini açıkladı. Buna göre her iki yıl için 

de ortalama büyüme %3.8 olacak. Bölgesel 

talep, ticaret ve ayrışmayı gerektirecek ve 

makineleşme ve yapay zekanın lokomotif 

olacağı bu büyümeye özellikle Asya 

ülkelerinin bölgesel olarak hazır olması 

gerektiğini belirtti. Jakarta’daki bir 

konferansta konuşan Direktör, bu tahminin 

daha önceki hiçbir tahminde ulaşılmamış 

yükseklikte olduğunu ama gerçekçi ve son 

tahminlerini yansıttığını belirtti. Henüz 

ocak ayında 3.7 olan büyüme tahmininin 

ani artışının ise devam edip etmeyeceği 

merak konusu.  
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GELECEK HAFTANIN VERİLERİ 

01.03.2018 04:45 Caixin İmalat PMI Endeksi (Çin) 

01.03.2018 10:00 İmalat PMI (Türkiye) 

01.03.2018 12:30 İmalat PMI (EURO) 

01.03.2018 12:30 İmalat PMI (İngiltere) 

01.03.2018 17:45 İmalat PMI (ABD) 

01.03.2018 18:00 ISM İmalat PMI (ABD) 

02.03.2018 02:30 Tokyo TÜFE - Yıllık (Japonya) 

02.03.2018 12:30 İnşaat PMI (İngiltere) 

02.03.2018 13:00 ÜFE - Aylık (EURO) 

28.02.2018 02:50 Sanayi Üretimi - Aylık (Japonya) 

28.02.2018 02:50 Perakende Satışlar - Aylık (Japonya) 

28.02.2018 04:00 İmalat PMI (Çin) 

28.02.2018 04:00 İmalat Dışı PMI (Çin) 

28.02.2018 10:00 Dış Ticaret Dengesi (Türkiye) 

28.02.2018 13:00 TÜFE - Yıllık (EURO) 

28.02.2018 16:30 GSYH - Çeyreklik (ABD) 

28.02.2018 18:00 Powell'ın Konuşması (ABD) 

28.02.2018 18:30 Ham Petrol Stokları (ABD) 

 

 


