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Prof. Dr. Göksel Aşan 

Geçtiğimiz hafta hem yurt içi verileri hem 

de ekonominin genel görünümü açısından 

oldukça iyimser bir hafta oldu. Özellikle 

güven endeksleri ve Kapasite Kullanım 

Oranı (KKO) 2018 yılına iyi bir başlangıç 

yaptığımıza ve beklentilerin de olumlu 

yöne döndüğüne işaret ediyor. Bunun 

etkisi özellikle Borsa İstanbul’da yeni bir 

rekor ile kendisini göstermiş oldu. 

Güven endeksleri (Tüketici ve Sektörel) 

TÜİK tarafından anket yöntemi ile yapılan 

ve katılımcıların ekonominin geleceğine 

dair beklentilerini açığa çıkarmayı 

amaçlayan çalışmalar. Bu yönüyle hem 

tüketim hem de üretim tarafında öncü 

göstergeler olarak kabul edilebilirler. Her 

ne kadar beklentiler hedeflense de elbette 

içinde bulunulan durum verilen cevaplar 

da oldukça etkili oluyor. Bu açıdan aslında 

bu tür endeksler (gecikmeli olarak) 

insanların güncel ekonomiyi nasıl 

gördüklerini de açıklamış oluyor. Aslında 

anketlerle elde edilen verilerin 

güvenilirliği ne kadar tartışma konusu 

olsa da şayet bir trend ortaya çıkmış ise 

bunu görmek açısından faydalı olduğunu 

kabul edebiliriz. Son olarak tüketici güven 

endeksi ile sektörel endeksler arasındaki 

bir farka da dikkat etmek gerekir. Sektörel 

endeksler o sektörde faaliyet gösteren 

firmaların yöneticileri tarafından 

cevaplanan anketlerle hesaplanıyor. Bu 

açıdan buradan çıkan sonuçların bir 

ölçüde daha “rasyonel” yöntemlerle 

oluşturulan beklentileri yansıttığını 

söylemek mümkündür. Bununla birlikte 

tüketici güven endeksleri hem güncel 

ekonomik durumdan hem de ülkenin 

genel durumundan daha fazla etkilenen 

verilerdir.  

Açıklanan tüm endekslerde Ocak ayında 

hatırı sayılır bir yükseliş olduğunu 

görmek mümkün. Özellikle tüketici güven 

endeksinin bir önceki aya göre %11’lik bir 

yükselme göstermesi dikkat çekici. Şimdi 

izlememiz gereken bu yükselişin aynı 

hızda olmasa bile bir trend haline gelip 

gelmeyeceği. Burada şunu belirtmek 

gerekir; özellikle son bir yıldır jeopolitik 

maalesef eski parlak günlerine geri döndü. 

Jeopolitik gelişmeler neredeyse her alanda 

gittikçe daha etkili hale gelmeye başladı. 

Elbette ekonomi bu alanlardan en önde 

geleni. İşte bu yüzden ekonomik 

beklentileri en çok etkileyen faktörlerden 

biri de jeopolitik gelişmeler. Burada iyiye 

doğru bir gidiş olursa bu tüketici güvenini 

oldukça olumlu yönde etkileyecektir. 

Kabul etmek gerekir ki endeksin tekrar 

100’lü seviyelerin üzerine çıkması bir 

ölçüde bu faktöre de bağlıdır. Bu ayki 

artışta bir diğer olumlu faktör döviz 

kürarındaki oynaklığın azalmış olmasıdır. 

Maalesef uzunca yıllar devam eden “döviz 

ikamesi” alışkanlığı geçtiğimiz 15 yılda bu 

alanda sağlanan istikrar ve Türk Lirasına 

olan güven artışına rağmen etkisini hala 

sürdürüyor. Bugün de halkın önemli bir 

kısmının ekonominin sağlıklı olup 

olmadığına dair kanaatlerini kur 

hareketlerine bakarak oluşturduklarını 

söylemek mümkün. Son söz olarak 
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tüketici güven endeksinin halkın “genel 

durumunu” daha fazla yansıttığını 

bununla birlikte ön göstergeler olarak 

sektörel endekslerin daha kullanışlı 

olduğunu belirtelim. 

Bu hafta gelen bir diğer veri Kapasite 

Kullanım Oranı oldu. Zaten Kasım ayında 

uzunca bir aradan sonra zirve yapan KKO 

(ihmal edilebilir bir azalma olmakla 

beraber) tepe değerlerde kalmaya devam 

etti. Bu oran da bir çeşit anket yöntemi ile 

şirketlere sorarak hesaplanan bir oran. Bu 

oranın yüksekliği üretim tarafında bir 

canlılığı gösterirken; belli bir süre yüksek 

devam etmesi yeni yatırımların da 

habercisi olarak kabul edilebilir. Zaten 

yine uzunca bir aradan sonra imalat 

sanayii yatırımlarında artış verilere 

yansımaya başlamıştı. Bu göstergeler ve 

sektör endekslerindeki artışlar birlikte 

değerlendirildiğinde 2018 için çok güçlü 

bir mesaj olduğu söylenebilir. 

Geçtiğimiz hafta yurt dışında piyasaları 

etkileyecek önemli bir veri akışı olmadı. 

Gelen veriler ve bazı açıklamalar 

beklentilere paralel olduğu için de anlamlı 

bir hareketliliğe yol açmadı. Haftanın en 

önemli gündemi piyasalar tarafında Dolar 

endeksinde gelinen tarihi dip seviyeler 

oldu. Gündemin diğer konusu da tabii ki 

Davos toplantıları idi. Her ne kadar eski 

önemini yitirse de toplantılardan çıkan 

mesajlar yine de dikkatle izleniyor. Bu 

sene kaybedilen ivmeyi geri kazanmak 

için liderlerin katılımı sağlanmaya 

çalışılmış. Tabii ki en çok ses getireni ABD 

Başkanı Trump’ın kapanış toplantısına 

katılması oldu. Her ne kadar World 

Economic Forum bu “reklam” kokan 

girişimden ötürü eleştirilse de ilgi çekmeyi 

başardı. Bununla birlikte en çok akılda 

kalan ABD Hazine Bakanı’nın zayıf 

Dolar’da rahatsız olmadığı açıklamasının 

ardında 24 saat geçmeden Davos’a gelen 

Trump’ın güçlü Dolar istediğini söylemesi 

oldu. Her ne kadar Hazine Bakanı 

sonrasında sözlerini düzeltse de 

piyasaların bu konuda kafasının karıştığı 

açık. İyice belirgin hale gelen bir olgu var 

ortada. ABD’de bir Trump Yönetim’i yok 

gibi. Sanki bir Trump var bir de “yönetim” 

var ve piyasalarda Trump’ın 

söylediklerinden ziyade “yönetim”in 

yaptıkları daha fazla dikkate alınıyor 

durumda. Belki de ilk defa rastlanılan bu 

fiili durumun ne kadar sürdürülebilir 

olduğu da ayrı bir soru işareti. 

Bu hafta bir diğer haber IMF’in Küresel 

Ekonominin büyümesine dair öngörüsünü 

yukarı yönlü revize etmesi oldu. Zaten bir 

süredir hem Avrupa’dan hem de 

Asya’dan olumlu sinyaller geliyordu. IMF 

özellikle gelişmiş ekonomilerine dair 

büyüme tahminlerini arttırdı. Açık ki bizi 

asıl etkileyecek olan Avrupa 

Ekonomilerindeki iyileşmenin devam 

etmesi olacak. Zira buradaki talep 

canlanmasının ihracatımıza etkisi 2018’in 

daha da iyi bir yıl olması için son derece 

hayati. Elbette bir yandan ihracat 

kanallarımızı çeşitlendirmeye çalışıyoruz 

ancak hala en çok ve en kolay mal ve 

hizmet sattığımız ülkeler Avrupa ülkeleri. 

Son olarak bu cephede Euro/Dolar 

paritesindeki artışın sağladığı avantaja da 

dikkat çekmek gerekir. 

Bu hafta içerisinde Cari İşlemler verisi 

açıklanacak. Aralık ayında açıkta bir 

yükseliş olacağı görülüyor. Geçtiğimiz yıla 

oranla açığımızda ciddi bir büyüme 
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gerçekleşmiş olacak. Bunda tabii ki enerji 

fiyatlarındaki artışın da payı var. Ancak 

bir kez daha ihracatımızın ithalata 

bağımlılığının ne kadar etkili olduğunu 

göreceğiz. Bununla ilgili ayrıntılı bir 

analizi önümüzdeki haftanın bültenin de 

yapmak dileğiyle… 

 

 
Tüketici güveni yükselişe geçti 

 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
(TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici 
eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan 
tüketici güven endeksi, 2018 Ocak ayında 
bir önceki aya göre yüzde 11,1 oranında 
arttı ve 72,3 değerini aldı. Endeks kasım 
ayında art arda 5. kez düşüş yaşayarak, 
yılın en düşük seviyesi olan 65,1 
seviyesine gerilemişti. Ocak ayındaki bu 
rakam aynı zamanda endekste 8 ayın en 
yüksek seviyesine işaret ediyor. Hanenin 
maddi durum beklentisi endeksi bir 

önceki aya göre yüzde 7,3 oranında 
artarak 2018 Ocak ayında 91,1 oldu. Bu 
artış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin 
maddi durumunun daha iyi olacağını 
bekleyenlerin artmasından kaynaklandı. 
Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 
2017 Aralık ayında 87,5 iken, 2018 Ocak 
ayında yüzde 9,7 oranında artarak 96,1 
değerine yükseldi. Bu artış, gelecek 12 
aylık dönemde genel ekonomik durumun 
daha iyi olacağı yönünde beklentisi olan 
tüketicilerin bir önceki aya göre 
artmasından kaynaklandı.  

İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki 
aya göre yüzde 7,7 oranında artarak 2018 
Ocak ayında 76 oldu. Bu artış, gelecek 12 
aylık dönemde işsiz sayısında düşüş 
bekleyenlerin artmasından kaynaklandı. 
Tasarruf etme ihtimali endeksi 2017 Aralık 

ayında 17,5 iken, 2018 Ocak ayında yüzde 
49,7 oranında artarak 26,2 değerine 
yükseldi. Bu artış, gelecek 12 aylık 
dönemde tasarruf etme ihtimali olduğunu 
düşünen tüketicilerin bir önceki aya göre 
artmasından kaynaklandı. 

HAFTANIN BAŞLIKLARI   
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IMF küresel büyüme tahminlerini yükseltti 

 IMF Küresel Ekonomik Görünüm 
Raporu’nun Ocak ayı güncellemesini 
yayımladı. Kuruluş’un 2018 yılı için Ekim 
ayı raporundakilere kıyasla daha iyimser 
öngörülere sahip olduğu izlendi. İspanya 
ve İngiltere dışındaki gelişmiş 
ekonomilere dair büyüme tahminlerini 
artıran IMF’nin özellikle ABD büyümesine 
yönelik yaptığı yukarı yönlü 

güncellemeler dikkat çekti. Yayımlanan 
özet metinde, revizyonların artan küresel 
büyüme ivmesini ve ABD vergi 
politikasında yaşanan değişikliği yansıttığı 
ifade edildi. IMF ayrıca, gelişmekte olan 
Avrupa ülkeleri arasında Türkiye ve 
Polonya’nın performansının önümüzdeki 
dönemde tahminleri aşabileceğini 
öngördü. 

 

Bist 100’den Yeni Rekorlar… 

Ocak ayının ikinci yarısından itibaren 

gündemdeki ağırlığını artıran sınır ötesi 

operasyonun piyasalar üzerindeki etkisi 

sınırlı kaldı. BİST-100 endeksi yeni tarihi 

yüksek seviyelerini görürken, tahvil ve 

döviz piyasasında da hafta genelinde 

iyileşme kaydedildi. USD/TL risk 

algısındaki iyileşmenin yanı sıra ABD 

dolarındaki zayıflığın da etkisiyle 3,83 ile 

başladığı haftayı 3,75’ten kapattı. TCMB 

Başkanı Çetinkaya’nın Davos zirvesinde 

enflasyonu kısa zamanda tek hanelere 

indirip hedeflere yaklaştırma amacında 

olduklarını belirtmesi de TL’ye yönelik 

olumlu beklentileri besledi. 
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Trump’tan Hazine Bakanı Mnuchin’in Sözlerine Düzeltme 

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in 

"Dolardaki zayıflık ABD dış ticareti için 

olumlu" sözleri dolar endeksini 3 yılın en 

düşük seviyesine çekmişti. Bunun üzerine 

dün akşam Davos Zirvesi'nde CNBC'ye 

konuşan Trump, "Dolar giderek güçlü ve 

daha güçlü hale gelecek. Ben de güçlü bir 

dolar görmek istiyorum. Bizim ülkemiz 

ekonomik olarak tekrar çok güçlü hale 

geliyor." dedi.  

Trump, başkanlığı süresince doların 

giderek güçleneceğini belirtirken, 

Mnuchin'in sözlerinin yanlış 

yorumlandığını söyledi. Trump ‘ın 

sözlerinin ardından dolar yeniden değer 

kazanmaya başladı. Euro/dolar paritesi 

1.25 TL seviyesinin üzerinden dönerken, 

1.23'lü rakamlara kadar geriledi. 

Euro/dolar sabah saat 07.45 itibariyle 

1.2423 seviyesinde hareket ediyor. 

Doların yurtdışında değer kazanmasına 
paralel içeride de dolar 3.73'lü 
seviyelerden bu sabah 3.75 TL'nin üzerine 
çıktı. 

 

 

 

2018 Ocak Ayı İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı Açıklandı 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 

(TCMB) Ocak 2018 imalat sanayi kapasite 

kullanım oranı verilerini geçtiğimiz hafta 

içinde açıkladı. Veride imalat sanayi 

genelinde mevsimsel etkilerden 

arındırılmış kapasite kullanım oranı bir 

önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 

78,7 seviyesinde gerçekleşti. 2018 yılı Ocak 

ayında mal gruplarına göre kapasite 

kullanım oranları değerlendirildiğinde, 

tüm mal gruplarında azalış olduğu 

görüldü. 
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Moskova Borsası'nda TL dönemi başladı 

Moskova Borsası'ndan yapılan yazılı 
açıklamada, TL üzerinden işlemlere 
başlandığı ve ilk günden yaklaşık 1,5 
milyon rublelik işlem yapıldığı belirtildi. 

Açıklamada görüşlerine yer verilen 
Moskova Borsası Para ve Forex Piyasaları 
Genel Müdürü İgorMariç, forex piyasasına 
yönelik araçların genişletilmesinin, Rusya 
ile Türkiye arasındaki dış ticaret 
faaliyetlerine katılan banka müşterileri ve 
yatırım şirketleri için yeni fırsatlar 
sağladığına işaret etti. 

Rusya ve Türkiye arasındaki dış ticaret 
hacminin 2017'de yüzde 40 artarak 20 
milyar doları geçtiğini hatırlatan Mariç, 
"Döviz piyasasında Rus rublesi ile Türk 

lirasının doğrudan alımlarının 
geliştirilmesi, karşılıklı anlaşmalarda 
ulusal para birimlerinin rolünün 
büyümesini teşvik edecek." 
değerlendirmesinde bulundu. 

Moskova Borsası'nda halihazırda dolar, 
avro, İngiliz sterlini, İsviçre frankı, Hong 
Kong doları, Çin yuanı, Belarus rublesi ve 
Kazak tengesi üzerinden işlemler 
yapılıyor. 

Moskova Borsası Türk lirasının yanı sıra 
Japon yeni üzerinden işlemlere de bir süre 
önce başlamıştı 

 

Petrol Fiyatlarında Yükseliş Devam Ediyor 

Petrol fiyatları yılın ilk ayını 3 yılın en 
yükseğinden kapatmaya hazırlanıyor. 
ABD’de ham petrol stoklarının düşüş 
eğilimini sürdürmesi ile OPEC ve 

Rusya’nın üretim kesintilerine kararlılıkla 
devam etmesi fiyatları yukarı yönlü 
destekliyor. Brent petrolün varil fiyatı 70 
USD’nin üzerinde seyrediyor. 
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TCMB 2018 Ocak Enflasyon Raporu Açıklandı 

Merkez Bankası başkanı Murat 

Çetinkaya, 2018 yıl sonu enflasyon 

beklentisini yüzde 7,9 olarak açıkladı.  

Çetinkaya konuşmasında şunları söyledi; 

Enflasyonu düşürmeye odaklı ve sıkı bir 

politika duruşu altında, enflasyonun 2018 

yıl sonunda yüzde 7,9 olarak 

gerçekleşeceğini öngörmekteyiz. 2019 yıl 

sonu için tahminimiz yüzde 6,5 

düzeyinde. 2018 yıl sonu enflasyon 

tahminini, Ekim Enflasyon Raporu'na göre 

0,9 puan artırdık.  
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Türk lirası cinsinden ithalat fiyatları 
varsayımına dair yaptığımız 
güncellemenin 2018 yıl sonu enflasyon 
tahmini üzerindeki yükseltici etkisi 0,7 
puan oldu. İktisadi faaliyet 
görünümündeki iyileşmeye bağlı olarak 
bir önceki Rapor dönemine göre yukarı 
yönlü güncellediğimiz çıktı açığı ise 2018 
yılsonu tahminini 0,1 puan artırdı. Ayrıca, 
2017 son çeyrekteki enflasyon 
gerçekleşmelerinin Ekim Enflasyon 
Raporu'ndaki tahminlerin üzerinde olması 
ve enflasyon ana eğilimindeki artış 2018 
yılsonu enflasyon tahminini 0,1 puan 

yükseltti. Bu çerçevede, Ekim Enflasyon 
Raporu'nda yüzde 7 olarak açıklanan 2018 
yılsonu tüketici enflasyon tahminini yüzde 
7,9'a çektik.  TCMB, enflasyon 
görünümündeki bozulmayı sınırlamak 
amacıyla para politikasındaki sıkı 
duruşunu sürdürdü. Döviz kurundaki 
oynaklıkların olumsuz etkilerini bertaraf 
etmek için likidite tedbirleri aldık. Kısa ve 
orta vadeli kur takası getirileri geçtiğimiz 
rapor dönemine göre bir miktar arttı. 2018 
yılında ihracatın büyümeye desteğini 
sürdürmesini bekliyoruz.  

 

IMF Başkanı, Trump’ın Vergi Kesintilerinin Global Ekonominin İstikrarını Bozacağını 

Söyledi 

Uluslararası para Fonu IMF’nin başkanı 

Christine Legard, Davos Dünya Ekonomik 

Forum’unda yaptığı konuşmada, 

Trump’ın vergi reformları ile gelen 

kesintilerin, dünya genelinde global 

ekonominin dengelerini bozabileceğini 

ifade etti. Hafta boyu süren Davos 

zirvesinin son oturumunda İngiltere 

Merkez Bankası Başkanı’nın yanında 

konuşan, IMF’nin en önde gelen yetkilisi, 

şu anda global piyasalarda üç tane büyük 

risk olduğunu, herkesin bu konuda 

üzerine düşeni yapması gerektiğini 

söyledi. Legard’a göre bunlardan ilki, bu 

vergi reformları kısa vadede pozitif bazı 

etkiler sağlasa da, uzun vadede hem 

Birleşik Devletler hem de diğer ülkeler için 

riskler barındırıyor. IMF’ye göre, vergi 

kesintileri, ABD Başkanı Trump’ın dediği 

gibi ABD’de çalışan işçilerin ücretlerinde 

artışlar meydana getirmiş olsa da, ABD 

bütçesinde açığa neden olacağı için, ABD 

hazinesinin daha fazla borçlanmasıne 

sebep olacak ve bu da uzun vadede 

ABD’de faizlerin artmasını kaçınılmaz 

hale getirecek. Legard buna ilaveten ikinci 

bir risk faktörü olarak: “Büyümek, 

dolayısıyla verimliliğin artması iyi 

birşeydir. Ancak büyümenin getirdikleri 

doğru bir şekilde dağıtılmalıdır.” dedi. 

Burada da büyüyen ekonomilerin bu 

büyümeyi doğru bir şekilde 

yönetemediklerine dikkat çekti. Son olarak 

ise, uluslararası işbirliğindeki eksiklik 

yüzünden, bazı jeopolitik risklerin kötü 

sonuçlar doğurabileceğini belirtti. 

 

Rusya, Türkiye’ye Uyguladığı Tarımsal Yaptırımların Tamamını Kaldırmaya Hazır Değil 

Davos ekonomik Forumu’nda Perşembe 

günü konuşan Rusya Başbakan Yardımcısı 

Arkady Dvorkovich, tarım sektöründeki 

Türkiye’ye karşı uygulanan tüm 

yaptırımların henüz kalkmasının söz 

konusu olmadığını söyledi. Buna sebep 

olarak da, Rus çiftçilerin menfaatlerini 

gösterdi. Bu menfaatlerin tamamıyla 

korunduğundan emin olmadıkça da böyle 

bir hamle yapmayacaklarını ifade etti.  



Haftalık Ekonomi Bülteni – 31 Ocak 2018 

 

 

 

31 Ocak 2018  9 

 

Ayrıca, Davos’ta, Türkiye Cumhuriyeti 

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimsek’le, 

hem Akkuyu Nükleer Santrali hem de 

domates tedariki ile ilgili görüşeceğini 

söyledi.  

Bilindiği gibi, 2016 bahar aylarında, bitki 

sağlığı ile ilgili bazı endişeler sebebiyle, 

Rusya ülkemizden bazı ürünlerin ithalini 

durdurmuştu. Bundan önce de bazı siyasi 

sebeplerle, hükümet kararı ile, 

turunçgillerden oluşan geniş bir sepetin 

ithali yasaklanmış, alternatif ülkeler 

belirlenmişti. 3 Mayıs 2017’de ise, Recep 

Tayyip Erdoğan-Vladimir Putin görüşmesi 

ardından domates hariç tüm ürünlerdeki 

yasak ve yaptırımlar kaldırılmıştı. 

Kimler İşini Robotlara Kaptıracak 

Şehirler Merkezi’nin yayınladığı bir rapora 

göre, depolar, yönetim sektöründe 

çalışanlar ve satış departmanları başta 

olmak üzere, birçok rol ve meslek dalı 

2030 yılına kadar yerlerini, yapay zeka ve 

robotlara bırakacaklar.  

 

 

Geleceğin meslekleri konusu araştırılırken, 

bazı meslek dallarının da yok olacağı 

raporda yer aldı. 2030 yılına kadar, 3 

milyon kişinin İngiltere’de işini robotlara 

kaptıracağı konusu ise, büyük bir 

dönüşümün bizi beklediğini açıkça 

gösteriyor. Dünya çapında ise bu sayı 800 

milyon dolaylarında. Bazı sektörlerde 

yapay zekanın, işlerin yüzde yirmi 

kadarına sahip olacağı da raporun 

çıktılarından biri. 

 

Perekende Pazar Satışları 2016-2021 Yılları Arasında Yıllık Bileşik Büyüme Oranı % 9.9 

Olacak 

ReportsWeb.com “Perakende Pazar” ile 

ilgili veritabanındaki bilgilerle bir rapor 

yayımladı. Bu rapora göre, Türkiye’deki 

perakende pazarı tetikleyen kalemler; 

işgücü piyasası gelişimi, artan ücretler ve 

hanehalkı ihtiyaçlarından kaynaklanan 

artan tüketimler oldu. 2011-2016 arasında 

yıllık bileşik büyüme oranı  perakende 

satışlarda 11.1 % olarak sağlanırken, 2016-

2021 arasında bu oran % 9.9 olacak. 

Rapordan bazı satır başları şu şekilde: 
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✓ 2016-2021 arasında perakende 

satışlar 379.2 Milyar TL artarak, 

1011.2 Milyar TL olacak. 

✓ Online perakende satışlar ise, 2011-

2016 arasında % 23.5 artarak, 

2016’da 9.4 Milyar TL’ye ulaştı. 

✓ Büyük ayakkabı ve giyecek devleri, 

yeni mağazalar açarak, çok daha 

geniş bir pazara ulaşabildiler.  

✓ Yiyecek sektörü ise 10.2 % Yıllık 

Bileşik Büyüme Oranı’na ulaşarak 

2016’daki 388.3 Milyar TL’deni 

2021’de 631.2 Milyar TL’ye 

ulaşacak. 

✓ Akıllı özellikli yüksek çözümler 

öneren TV ve cep telefonları da, 

elektronik sektörünün ülkemizdeki 

lokomotifleri olacak. 

 

Denizbank’ın Satışı Değerlendirmeye Alındı 

Reuters, Rus Sberbank bünyesindeki 
Denizbank ile ilgili çok önemli bir 
gelişmeyi duyurdu. Konuya yakın 
kaynaklar Rus Bankası Sberbank'ın 
Türkiye birimi olan Denizbank'ın satışını 
değerlendirdiğini söylediler. 

Konuya yakın beş kaynağın Reuters'a 
verdiği bilgiye göre Denizbank'ın satışı ile 
ilgilenen bankalar arasında Körfez ülkeleri 
ve Çin'den bazı bankalar yer alıyor. 

Rus Sberbank 2012 yılında aldığı 
Denizbank'ın satmak için alternatifleri 
değerlendiriyor. Konuya yakın dört 
kaynağın Reuters'a verdiği bilgiye göre, 
satışla ilgilenenler arasında Körfez ülkeleri 
olan Bahreyn, Katar ve Dubai'den bazı 
bankaların adı geçerken, Çin'den de ilgili 
bir bankanın olduğu belirtiliyor.  
Haberin ardından Denizbank hisselerinde 
yükseliş yüzde 10'un üzerine çıkarken, 
hisseler kapanışta 13.71 primle 4.81 liradan 
kapandı.

 

Merkez Bankasının TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri sonuçlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 
(TCMB), Türk lirası (TL) uzlaşmalı vadeli 
döviz satım ihaleleri sonuçlandı. 

TL uzlaşmalı 1 ay vadeli döviz satım 
ihalesine 314 milyon dolar teklif geldi. 
İhalede gerçekleşen tutar 150 milyon dolar 
olurken, ortalama fiyat 3,80289, en düşük 
fiyat 3,80190, en yüksek fiyat 3,80440 oldu. 
Teklif edilen ortalama fiyat ise 3,79734 
olarak gerçekleşti. 

TL uzlaşmalı 3 ay vadeli döviz satım 
ihalesine gelen teklif 187 milyon dolar 

oldu. İhalede gerçekleşen tutar 100 milyon 
dolar olurken, ortalama fiyat 3,87152, en 
düşük fiyat 3,86960, en yüksek fiyat 
3,87320 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat 
3,86650 olarak gerçekleşti. 

TL uzlaşmalı 6 ay vadeli döviz satım 
ihalesine ise 194 milyon dolar teklif geldi. 
İhalede gerçekleşen tutar 100 milyon dolar 
olurken, ortalama fiyat 3,97642, en düşük 
fiyat 3,97360, en yüksek fiyat 3,97830 oldu. 
Teklif edilen ortalama fiyat 3,97100 olarak 
gerçekleşti. 

 

Devreden KDV’ye iade 

Maliye Bakanı Naci Ağbal, sonraki 
dönemlere devreden KDV iadelerinin 
işletmelerin üzerinde büyük bir yük 

oluşturduğunu belirterek, “Sonraki 
döneme devreden KDV’nin iade 
edilemezliği kuralını kaldırıyoruz” dedi. 

http://www.hurriyet.com.tr/haberleri/denizbank
http://www.hurriyet.com.tr/haberleri/sberbank
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Ağbal, AA muhabirine yaptığı 
açıklamada, sanayi ve ticaret 
odalarının KDV iadeleri konusunda 
şikayetlerde bulunduklarını söyledi. 
Bunun üzerine KDV Kanunu’nda 
değişiklik yapılmasını gündemlerinin ilk 
maddesi olarak belirlediklerini anlatan 
Ağbal, konuyla ilgili bütün sivil toplum 
kuruluşlarından görüş aldıklarını bildirdi. 
Ağbal, herkesin ortak beklentisinin KDV 
iadelerinin yapılması olduğuna işaret 
ederek, “Mevcut KDV Kanunumuzda bir 
düzenleme var, ‘Sonraki döneme 
devredilen KDV iade edilmez’ diye çok 
keskin bir düzenleme. Siz bir işletme 
olarak yatırım yapıyorsunuz, makine-
ekipman alıyorsunuz, inşaat harcaması 
yapıyorsunuz, kanun size diyor ki ‘Kusura 
bakma kardeşim, sen bu KDV’yi ödedin 
ama ancak bunu önümüzdeki yıllarda 
satışlarından topladığın KDV ile telafi 
edebilirsin.’ Bu nedenle işletmelerimiz 
üzerinde uzun yıllara yayılmış KDV 
yükleri var” diye konuştu.      

Özel sektörün KDV iadeleri konusunda 
devletten ciddi bir alacağı bulunduğunun 
altını çizen Ağbal, sistem değiştirilmediği 
takdirde söz konusu alacağın daha da 
büyüyeceğine dikkati çekti. Ağbal, şöyle 
devam etti:  “Artık işletmeler 
yüklendikleri KDV’yi kısa bir süre içinde 
alabilecek. Bu süreyi mali imkanlarımızla 
uyumlu bir şekilde belirleyeceğiz. 1 ay, 6 
ay, 12 ay olur. Bu, sektörlere göre 
farklılaştırılabilir. Artık yüklenilen 
KDV’den, tahsil edilen KDV’den geri 
alınamayanların devlet tarafından iade 
edilmesine başlanacak.” Konuyu 1-2 hafta 
içinde ilk Bakanlar Kurulu toplantısı 
gündemine getirmeyi amaçladıklarını 
belirten Ağbal, “İnşallah orada da kabul 
edilirse bunu torba değil, müstakil bir 
KDV kanun tasarısı olarak süratle Meclis’e 
götürmek ve 1-2 ay içinde yasalaştırmak 
istiyoruz” dedi. 
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