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Prof. Dr. Göksel Aşan 

Geçtiğimiz haftanın ilk verisi Dış Ticaret 

rakamları idi. Aralık ayı rakamları ile 

birlikte 2017 yılı ticaret dengesi de ortaya 

çıkmış oldu. İlk dikkat çeken sonuç Aralık 

ayındaki büyük ticaret açığı. Zira Aralık 

ayı ithalat artışı ve açık beklenenin çok 

üzerinde gerçekleşti. 2017 yılının 

bütününe bakıldığında da tablonun geçen 

yıla göre oldukça bozulduğu söylenebilir. 

İhracatta çok büyük bir başarı olduğu 

aşikar. 2017’nin ne kadar zor bir yıl 

olduğu düşünülürse %10’un üzerinde bir 

artış önemli bir başarı. Ancak uzunca bir 

süredir yaşadığımız şeyi yine yaşadık. Ne 

zaman gelen ihracat rakamı ile sevinecek 

olsak hemen arkasından açıklanan ithalat 

rakamı bu sevincimizi kursağımızda 

bırakıyor. Bu yıl ithalat yaklaşık %18 

artarak dış ticaret açığının %37 

büyümesine sebep oldu. TCMB Ödemeler 

Dengesi istatistiklerini açıkladığında cari 

açık rakamını da göreceğiz. Bununla 

birlikte açığın Gayri Safi Milli Hasıla’ya 

oranının %5 civarında olacağını söylemek 

mümkün. Sürekli olarak dış kaynak 

ihtiyacının ülke ekonomisini oldukça 

kırılgan hale getirdiğinin konuşulduğu bir 

yılda bu ihtiyacı daha da arttıran bir açık 

vermiş olmak fazlasıyla düşündürücü. 

Maalesef uzun yıllar devam eden 

bastırılmış kur ( ve yüksek faiz) 

Türkiye’de özellikle ara malı üretimini 

olumsuz etkilemiş ve özellikle ihracat 

yapan sektörleri ithalata bağımlı hale 

getirmiştir. Bu yüzden ihracatta 

gördüğümüz her artış kaçınılmaz olarak 

ithalatı da arttırmaktadır. Buna 

ekonomideki büyümeyi de eklediğimizde 

ithalat artışı kaçınılmaz olarak ihracatın 

üstünde olmaktadır. Türkiye bir an evvel 

ihracatın ithalat bağımlılığını azaltmak 

zorundadır. Şu an gelinen kur seviyesi 

aslında bunun için uygun bir ortam 

sağlamış durumdadır. Özellikle hızla 

sonuç alabileceğimiz sektörlerde yeni 

teşvik programları ile bir üretim 

potansiyeli sağlamak mümkündür. 

Türkiye vakit kaybetmeden ihracata 

dayalı büyüme stratejisini tekrar 

tartışmalıdır. 

Yurt içinde haftanın ikinci önemli verisi 

Ocak ayı enflasyon rakamlarıydı. 

Beklenenin bir miktar altında (%1,02) 

gelen Ocak enflasyonu yıllık enflasyonu 

(%10,35) tek hanelere yaklaştırmış oldu. 

Bir anormallik olmazsa baz etkisi ile Şubat 

ayında tek haneli bir yıllık enflasyon 

ölçmemiz mümkün. Bunun yanında asıl 

büyük düşüş Üretici Fiyatları Endeksinde 

gerçekleşti. Üretici fiyatlarında yıllık 

enflasyonda yaklaşık 3 puanlık bir düşüş 

görüldü. Bu data hem kurdan kaynaklı 

maliyet enflasyonu baskısının azaldığını 

görmek açısından hem de üretim artışının 

getirdiği bir düşüşü göstermesi açısından 

oldukça önemli. Buradaki düşüş de 

önümüzdeki aylarda devam edecek. 

Bununla birlikte ifade etmek gerekir ki 

çekirdek enflasyon bu ay da yüksek 

seyrini devam ettirmiştir. Yıllık bazda aynı 

düzeyde kalmaya devam etmesi enflasyon 

ile ilgili endişelerin devam etmesine yol 

açmaktadır. Özellikle Merkez Bankası’nın 

para politikasını belirlerken bu orana 

bakması sıkı duruşun devam edeceği 
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beklentisini arttıracaktır. Merkez 

Bankası’nın baz etkisinin düşeceği Nisan 

ve Mayıs enflasyonlarını görmeden 

faizlerde herhangi bir değişikliğe gitmesi 

beklenmemelidir. Son olarak artan petrol 

fiyatlarının ve FED tarafından gelebilecek 

beklenenden daha agresif faiz artışlarının 

bir risk oluşturduğunu da eklemek 

gerekir. Bizim tahminimiz petrol 

fiyatlarındaki artışın (bölgeye yayılan 

savaş, afet vs gibi olaylar olmaz ise) sınırlı 

kalacağıdır.  

Haftanın bizim açımızda belki de en güzel 

haberi Tarım Bakanlığı’nın başlattığı “300 

Koyun+maaş” projesi oldu. Bu tür 

projelerin ve teşviklerin arttırılması ve 

çeşitlendirilmesini son derece hayati 

buluyoruz. Zira Türkiye’nin tarım ve 

hayvancılıkla tekrar barışması için atılacak 

her adımın büyük bir katkısı var. Ancak 

bunların yanında bu alanda 

kapitalistleşmeyi arttıracak yapısal 

değişimin de bir an evvel 

gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Nüfusun 

çok daha düşük bir oranı ile çok daha 

yüksek üretim yapabilen gerçek bir tarım 

ülkesi olabilmeyi başarmamız bu yapısal 

dönüşüme bağlıdır.  

Yurtdışı gelişmelerde ABD’den arka 

arkaya gelen veriler etkili oldu. 

Ekonomideki genişlemenin devam ettiğini 

gösteren veriler FED tarafında yapılacak 

bir faiz artışı beklentisini oldukça arttırdı. 

Özellikle 10 yıllık bonolarda getirinin 3’e 

yaklaşması enflasyona dair beklentilerin 

yükseldiğini gösterirken bu FED’in faizleri 

beklenenden daha hızlı ve daha yüksek 

oranda arttırması ihtimalini daha da 

güçlendirdi. ABD’de piyasalar bunu bir 

düzeltme fırsatı olarak gördü. Bunun 

sonucunda hem New York Borsası’nda 

hem de Nasdaq’da %4’leri geçen düşüşler 

yaşandı. Düşüşün ne kadar devam edeceği 

ve ne ölçüde bir düzeltme olacağı belirsiz 

ancak yaşanan hızlı yükseliş 

düşünüldüğünde %10’ları bulan (hatta 

aşan) bir düzeltmenin normal 

karşılanacağını ve bir paniğe yol 

açmayacağını söylemek mümkün. 

Bununla birlikte bu derecede bir düşüşü 

beklemediğimizi de belirtelim. 

 

HAFTANIN ÖNE ÇIKAN HABERLERİ   

 

Yıllık Enflasyon Yüzde 10,35 Oldu 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak 

ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. 

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE), ocak ayında 

yüzde 1,02 arttı. Beklenti, yüzde 1,36 

artması yönündeydi. Ocakta yıllık 

enflasyon yüzde 10,35'e geriledi. 2017 

sonu itibariyle yıllık enflasyon yüzde 11,92 

seviyesindeydi. Yıl sonu enflasyon 

beklentisi yüzde 9,34 seviyesinde 

bulunuyor. 

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2018 

yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 

0,99, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 

12,14 ve on iki aylık ortalamalara göre 

yüzde 15,66 artış gösterdi.  
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Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı 

Ocak ayında endekste yer alan 

gruplardan, ev eşyasında %2,44, sağlıkta 

%2,42, konutta %2,34 ve gıda ve alkolsüz 

içeceklerde %1,67 artış gerçekleşti. 

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 

(İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge 

içinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en 

yüksek artış %11,55 ile TR63 (Hatay, 

Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde 

ve on iki aylık ortalamalara göre en 

yüksek artış %12,84 ile TRC1 (Gaziantep, 

Adıyaman, Kilis) bölgesinde gerçekleşti. 

 

İhracat Ocakta Yüzde 16 Arttı 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ocak ayı 

ihracat verilerini açıkladı. İhracat ocakta 

geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,3 

artarak 12 milyar 198 milyon dolar olarak 

gerçekleşti. Böylece ihracat tarihindeki en 

iyi 3. ocak ayı rakamı elde edildi. 

Son 12 aylık dönemde, yüzde 10,1'lik 

artışla 158 milyar 4 milyon dolarlık ihracat 

rakamına ulaşıldı. Miktar bazında ihracat 

da ocakta yüzde 9,8 yükselişle 9,7 milyon 

tona çıktı. 

 

Dış ticaret açığı aralıkta arttı 

Türkiye'nin ihracatı, 2017'de bir önceki 

yıla göre yüzde 10,2 artarak 157 milyar 55 

milyon dolar, ithalatı yüzde 17,7 artışla 

233 milyar 792 milyon dolar oldu. Dış 

ticaret açığı, yüzde 36,8 yükselerek 76 

milyar 736 milyon dolara ulaştı.   

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle 

oluşturulan 2017 yılına ilişkin geçici dış 

ticaret verileri açıklandı. Buna göre, 

ihracat geçen yıl, 2016'ya göre yüzde 10,2 

artarak 142 milyar 530 milyon dolardan 

157 milyar 55 milyon dolara, aynı 

dönemde ithalat da yüzde 17,7 artışla 198 

milyar 618 milyon dolardan 233 milyar 

792 milyon dolara yükseldi.  
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Dış ticaret açığı ise yüzde 36,8 artışla 56 

milyar 89 milyon dolardan 76 milyar 736 

milyon dolara ulaştı. Aralık ayında dış 

ticaret açığı yüzde 63,5 artarak 9 milyar 

206 milyon dolara yükseldi. İhracatın 

ithalatı karşılama oranı 2016 Aralık ayında 

yüzde 69,4 iken, 2017 Aralık ayında yüzde 

60,1'e düştü. İhracatın ithalatı karşılama 

oranı 2016'da yüzde 71,8 iken geçen yıl 

sonu itibarıyla yüzde 67,2'ye geriledi. 

 

 

Yabancıların TL Varlıklara İlgisi Son 5 Yılın En Yükseğinde 

Türkiye'nin 2018 yılına ilişkin pozitif 

beklentilerinin güçlenmesiyle yurt dışında 

yerleşik kişilerin Devlet İç Borçlanma 

Senetleri (DİBS) ve hisse senedi tarafında 

52 haftalık kümülatif alımları 12 milyar 

dolara yaklaşarak 2013'ten bu yana en 

yüksek seviyesine çıktı. 

 TCMB verilerinden derlediği bilgilere 

göre, yurt dışı yerleşiklerin Devlet İç 

Borçlanma Senetleri (DİBS) ve hisse senedi 
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tarafında 52 haftalık kümülatif alımları 

11,8 milyar dolara ulaşarak 2013 yılından 

bu yana en yüksek seviyesine çıktı. 

TL varlıkları üzerinde en önemli baskı 

unsuru olan enflasyonun, küresel 

piyasalarda devam eden risk iştahı ve 

TCMB'nin sıkı duruşunu devam 

ettirmesinin etkisiyle yıllık bazda düşüşe 

geçeceği beklentilerinin artması, gerek 

yurt içi gerekse yurt dışında yerleşik 

yatırımcıların bu varlıklara yönelmesini 

sağladı. Bugün açıklanan verilere göre, 

yüzde 1,02 ile son 6 yılın en düşük ocak 

ayı artışına işaret eden enflasyon, yıllık 

bazda da yüzde 11,92'den yüzde 10,35'e 

geriledi. 

 

Otomotivde rekor üretim 

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Ocak-
Aralık 2017 dönemini kapsayan yıllık 
üretim sonuçlarını açıkladı. 
Buna göre, 2017'de bir önceki yıla kıyasla, 
toplam otomotiv üretimi yüzde 13, 
otomobil üretimi ise yüzde 18 arttı. Bu 

dönemde, toplam üretim 1 milyon 674 bin, 
otomobil üretimi ise 1 milyon 121 bin adet 
düzeyinde gerçekleşti. Bu rakamlarla 
Türkiye'de hem toplam otomotiv hem de 
otomobil üretimi en yüksek seviyeye 
ulaştı. 

 

 
Traktör üretimi ile birlikte 
değerlendirildiğinde ise toplam üretim 
geçen yıl 1 milyon 727 bin 505 adet oldu. 
Geçen yıl üretim ticari araç grubunda 
yüzde 3, hafif ticari araç grubunda yüzde 

2, ağır ticari araç grubunda ise yüzde 23 
yükseldi. Ağır ticarideki bu değişim baz 
etkisi kaynaklı olurken, 2015 yılına göre 
üretimde yüzde 32 azalma gerçekleşti. 

 

KOBİ’lere Verilen Kredi 4’e Katlandı 

Geçen yıl KOBİ kredilerindeki artış, 

2016'daki artışın 4 katına ulaştı. 2016 

yılında bankacılık sisteminden KOBİ’lere 

21 milyar TL kaynak aktarılırken 2017 
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yılında bu miktar 82 milyar TL olarak 

gerçekleşti. Geçen yıl sistemdeki toplam 

kredi artışı 281 milyar TL ile 2016’nın iki 

katına ulaşırken KOBİ kredilerine bireysel 

krediler de eklendiğinde aslan payı 

ağırlıklı olarak ‘küçük’lerin oldu. Krediler 

cephesinde kamu ve katılım bankaları 

hacimlerini sektör ortalamalarının üzerine 

çıkardı. 

Krediler maraton koşarken mevduat ise 

yaya kaldı. 2016’da 123 milyar TL artan 

mevduat hacmi 2017’de sadece 131 milyar 

TL artarak 1.3 trilyon TL’ye çıktı. 

 

Dow Jones Endeksinde Düşüş Sürüyor 

New York borsasında endeksler, haftanın 

ilk işlem gününü sert düşüşle tamamladı. 

Dow Jones Sanayi Endeksi, 1.175,21 puan 

(yüzde 4,60) azalarak 24.345,75 puana 

geriledi ve puan bazında tarihteki en sert 

günlük düşüşünü kaydetti. Standard & 

Poor's 500 Endeksi 113,19 puan (yüzde 

4,10) düşüşle 2.648,94 puandan, Nasdaq 

Teknoloji Endeksi de 273,42 puan (yüzde 

3,78) azalarak 6.967,53 puandan günü 

tamamladı. 

Sonuç olarak Dow Jones Sanayi ve 

Standard & Poor's 500 endeksleri bu sene 

başından elde ettikleri tüm kazançları 

kaybetmiş oldu. 

 

 

Endekslerdeki sert düşüş, cuma 

günü ABD'de açıklanan makro ekonomik 

verilerin faiz artırımı olasılığını 

yükseltmesiyle başlamıştı. Uzmanlar 

düşüşün nedeni olarak, ABD 

Başkanı Donald Trump'ın aralık ayı 

sonunda yürürlüğe koyduğu vergi 

indirimi yasasına ve geçen ay şirketlerin 

olumlu gelen bilançolarına dikkati 

çekerek, bu nedenle ocak ayında New 

York borsasının çok hızlı yükseliş 

kaydettiğini, ancak son iki işlem 

günündeki düşüşlerin düzeltme 

ihtiyacından kaynaklandığını belirtti. 

http://www.ensonhaber.com/abd.htm
http://www.ensonhaber.com/donald-trump.htm
http://www.ensonhaber.com/new-york.htm
http://www.ensonhaber.com/new-york.htm
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Eurozone Büyümesi 2017’de 10 Yılın Zirvesine Ulaştı 

Resmi makamların açıklamalarına göre, 

2017’de Euro bölgesinde büyüme hızı, son 

on yılın en büyük seviyesini gördü. 19 

ülkenin içinde bulunduğu Euro bölgesi 

büyümesi Eurostat verilerine göre, 2007’de 

3% olan büyümenin ardından, 2017’de 

2.5% büyüyerek on yılın rekorunu kırdı. 

Son 3 ayda ise büyüme oranı, 0.6% oldu. 

Bu büyümede en büyük etki hiç şüphe yok 

ki, Avrupa Merkez Bankası’nın gelişme 

programından geldi. Bundan sonra da 

büyümenin devam edeceği şeklinde 

tahminler yürütülüyor. 

 

 

Her ne kadar son çeyrekte, diğer 3 çeyreğe 

göre büyüme hızı yavaşlamış olsa da, yine 

de rekor büyüme diğer yıllarla 

kıyaslandığında yıl sonunda ulaşıldı. Bu 

büyüme sebebiyle de, Avrupa merkez 

bankası, 2018 büyüme tahminini 1.8%’den 

2.3%’e, 2019 yılı tahminlerini ise 1.7%’den 

1.9%’a yükseltti. Konuyla ilgili, IMF’den 

yapılan açıklamada da, Avrupa’da artan 

yatırımlar ve net ihracat nedeniyle, Asya 

ve özellikle Avrupa’daki büyümenin tüm 

dünyanın ekonomik büyümesini 

sağlayacağı belirtildi.  

 

İstanbul'da Konut Fiyatları 2017'de Yüzde 13 Arttı 

Endeksa'nın "2017 yılında Konutta En 

Fazla Değer Artışı Olan İller ve İlçeler" 

başlıklı araştırmasına göre, geçen 

yıl İstanbul genelinde konut fiyatları 

yüzde 13 arttı. 

Kentte konutun getirisi, yıllık yüzde 

11,92'lik enflasyon ile kıyaslandığında 

yatırımcıların beklentisini karşılamadı. 

Geçen yıl dolar yüzde 7,47'lik getiri ile 

konutun gerisinde kalırken, altın yüzde 

21,6, avro yüzde 22,5 ve Borsa İstanbul da 

yüzde 47,6'lık kazançla konutu solladı. 

İstanbul'da geçen yıl en yüksek artışın 

yaşandığı ilçe İstanbul Yeni Havalimanı ve 

Kanal İstanbul gibi projelerin etkisiyle 

yüzde 50 yükselişin yaşandığı Arnavutköy 
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oldu. Arnavutköy'de son bir yılda 

konutun ortalama metrekare satış fiyatı 2 

bin 200 liraya yükseldi. 

Arnavutköy'ü yüzde 24 ile Çatalca, yüzde 

21 ile Gaziosmanpaşa ve Silivri, yüzde 18 

ile Şile, yüzde 15 ile Bakırköy, yüzde 13 ile 

Büyükçekmece, yüzde 12 ile Tuzla ve 

Beyoğlu, yüzde 11 ile Esenler takip etti. 

Gaziosmanpaşa'daki artış kentsel 

dönüşüm bazlı olurken, Şile'deki artışta 

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün etkisi 

büyük oldu. 

En büyük artışların İstanbul'un kenar ve 

merkeze uzak ilçelerinde yaşanması 

dikkati çekti. 

 

Türkiye'nin 2017 Nüfusu Açıklandı 

Türkiye'nin nüfusu, 2017'de bir önceki yıla 

göre 995 bin 654 kişi artarak 80 milyon 810 

bin 525 kişi oldu.  

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2017 

Sonuçlarına göre, 2016 yılı itibarıyla 79 

milyon 814 bin 871 kişi olan ülke nüfusu, 

995 bin 654 kişilik artışla 2017 sonunda 80 

milyon 810 bin 525 kişiye ulaştı.  

Erkek nüfusun oranı yüzde 50,2 (40 

milyon 535 bin 135 kişi), kadın nüfusu 

oranı ise yüzde 49,8 (40 milyon 275 bin 390 

kişi) oldu. Yıllık nüfus artış hızı, 2016'da 

binde 13,5 iken, 2017'de binde 12,4'e 

geriledi. 

İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin 

oranı, 2016'da yüzde 92,3 iken, bu oran 

2017'de yüzde 92,5 olarak gerçekleşti. 

Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise 

yüzde 7,5 oldu. 

Türkiye nüfusunun yüzde 18,6'sının 

ikamet ettiği İstanbul, 15 milyon 29 bin 231 

kişiyle en çok nüfusa sahip il konumunu 

sürdürdü. Bunu sırasıyla 5 milyon 445 bin 

26 kişi ile Ankara, 4 milyon 279 bin 677 

kişi ile İzmir, 2 milyon 936 bin 803 kişi ile 

Bursa ve 2 milyon 364 bin 396 kişi ile 

Antalya izledi. 2016'da 90 bin 154 kişi olan 

Bayburt'un nüfusu geçen yıl 80 bin 417 

kişiye geriledi. Böylece kent, en az nüfusa 

sahip il olarak kayıtlara geçti. 2016'da en 

az nüfusa sahip olan Tunceli ise geçen yıl 

82 bin 498 kişilik nüfusuyla bu kez ikinci 

sırada yer aldı. 

 

Bankalardan 2017'de Rekor Kar 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 

Kurumu (BDDK) verilerinden derlenen 

bilgilere göre, bankaların geçen yılki net 

karı 2016'ya kıyasla yüzde 30,9 artarak 

49,1 milyar lira ile tüm zamanların en 

yüksek seviyesine ulaştı. 

Verilere göre, bankaların geçen yıl elde 

ettiği toplam faiz geliri, 2016'ya göre 

yüzde 27,1 arttı. 2016'da 194,7 milyar lira 

olan bankaların faiz geliri, geçen yıl 247,5 

milyar liraya yükseldi. 
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Yeni Torba Yasa Meclis'e Sevk Edildi 

Yeni torba yasayla istihdam artışı için 

teşvik verilecek. Asgari ücret vergi 

diliminden etkilenmeyecek. Terörle 

mücadelede ölen sivillerin yakınlarına 2 

kadro verilecek. Bireysel emeklilikte 

cayma süresi 3 kata kadar artırılacak. 16 

yaş üstü aracını hurdaya ayırana yeni araç 

alımlarında ÖTV indirimi 

getiriliyor. Kaçak madencilik yapana hapis 

cezası geliyor. 

Torba yasada dikkat çeken düzenlemeler 

şöyle:  

✓ Yasayla 5 bin ilave sözleşmeli 
öğretmen alınacak. 

✓ Terörle mücadelede ölen sivillerin 
yakınlarına 2 kadro verilecek. 

✓ Maden kazalarında ölenlerin 
yasınlarına devlette 1 kadro 
verilecek. 

✓ Bireysel emeklilikte cayma süresi 3 
kata kadar artırılacak. 

✓ Yeni torba yasayla istihdam artışı 
için teşvik verilecek. 

✓ Asgari ücret vergi diliminden 
etkilenmeyecek.  

✓ Kaçak madencilik yapana hapis 
cezası geliyor. 

✓ 16 yaş üstü aracını hurdaya ayırana 
yeni araç alımlarında ÖTV indirimi 
getiriliyor. 

 

Köyüne Geri Dönene 300 Koyun Artı Maaş 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref 

Fakıbaba, “Köyden şehire gitme. Hem 

maaşını al hem kendi işinin patronu ol” 

projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. 

Fakıbaba, projeyle köyden şehre gidişi 

önlemeyi ve köye geri dönüş sağlamayı 

amaçladıklarını söyledi. 

“Müthiş bir sosyal ve sürü artırma 

projesi” diyen Fakıbaba, şöyle konuştu: 

“Her bir aileye 300 tane damızlık koyun 

vereceğiz. 300 damızlık koyunu alan 

ayrıca asgari ücret alacak. Sigortasını da 

yapacağız. Yem, ilaç, veteriner eksiği 

varsa onu karşılayacağız. Sadece köyde 

arazi tapusunu ipotek olarak alacağız. 

300 koyun 300 yavru verecek. Bu 

yavruların tamamı da işletmemizin 

sahibine ait olacak. Geri ödeme 300 tane 

doğacak yavru ile başlayacak. Bu 

yavrular bir kaç ay sonra her biri 700-800 

liraya satılabilir. Bir senede 210 bin lira 

eder. 

 

AMB/Draghi: Enflasyonun Hedefe Doğru İlerlediğinden Daha Eminim 

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario 

Draghi, "Enflasyonun hedefe doğru 

ilerlediğinden daha eminim" dedi. Draghi, 

"Fiyat istikrarı hedefimize bağlı kalmaya 

devam ediyoruz.Euro Bölgesi ekonomisi 

kati surette genişliyor" açıklamasını yaptı. 

 

ABD'de İmalat Dışı ISM Endeksi 13 Yılın Zirvesinde 

ABD'de ISM hizmet endeksi Ocak'ta 

56'dan 59.9'a yükseldi. Bu, Ağustos 

2005'ten beri görülen en yüksek seviye 

oldu.  Beklenti 56.7'ydi.  Yeni siparişler 

endeksi 54.5'ten 62.7'ye, istihdam endeksi 

56.3'ten 61.6'ya yükseldi. İstihdam endeksi 
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böylece endeksin değerlendirilmeye 

başlandığı 1997 yılından beri en yüksek 

seviye olarak kayda geçti.  

 

ABD'de Hizmet PMI Ocak'ta Nihai 53.3 Oldu 

IHS Markit verilerine göre ABD'de hizmet 

PMI Endeksi Ocak ayında nihai 53.3 

değerini aldı. Beklenti de 53.3'tü. Bileşik 

endeks değişmeyerek 53.8'de, yeni 

siparişler endeksi de 56.3'te kaldı.  

Endeksin sıfırın altında kalması sektörde 

daralmaya, üzerine çıkması ise büyümeye 

işaret ediyor. 

 

Avrupa'da Perakende Satışlar Aralık'ta Azaldı 

 Perakende satışlar, geçen yılın Aralık 

ayında bir önceki aya göre Euro 

Bölgesi’nde yüzde 1,1, Avrupa Birliği'nde 

de (AB) yüzde 1 azaldı. Avrupa İstatistik 

Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 2017'nin 

Aralık ayında mevsimsellikten 

arındırılmış perakende satışlar, kasıma 

kıyasla 19 üyeli Euro Bölgesi’nde yüzde 

1,1 geriledi. Perakende satışlar, 2016’nın 

Aralık ayına göre ise yüzde 1,9 yükseldi. 

Veriler, 28 üyeli AB’de perakende 

satışların Avrupa'da perakende satışlar 

aralıkta azaldı aylık bazda yüzde 1 

azaldığını, yıllık bazda ise yüzde 2,4 

yükseldiğini ortaya koydu. Verinin 

mevcut olduğu AB ülkeleri arasında 

Aralık'ta aylık bazda perakende satışında 

en fazla azalış görülen ülke yüzde 6,2 ile 

Lüksemburg olurken, en fazla artış 

görülen ülke yüzde 3,1 ile Malta olarak 

belirlendi. Yıllık bazda da perakende 

satışlarında en fazla artış görülen ülke 

yüzde 12,4 ile Malta oldu. Söz konusu 

dönemde perakende satışlarında azalış 

görülen ülkeler yüzde 20,7 ile 

Lüksemburg ve yüzde 2,5 ile de Belçika 

olarak kayıtlara geçti. Bu arada, perakende 

ticaret, 2016'ya göre geçen yıl hem Euro 

Bölgesi hem de AB'de yüzde 2,6 arttı. 

 

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları 

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine 

göre, spot elektrik piyasasında işlem 

hacmi bugün düne göre yüzde 1,52 

artarak 85 milyon 249 bin 652 lira oldu. 

Gün öncesi piyasada bir megavat saat 

elektriğin fiyatı 6 şubat için en yüksek saat 

18.00'de 217,47 lira, en düşük saat 04.00'te 

157 lira olarak tespit edildi. 

Gün öncesi piyasada bir megavat saat 

elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 196,13 

lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 197,82 lira 

oldu. 

Spot piyasada bir megavat saat elektrik 

bugün en yüksek 217,41 lira, en düşük 

161,99 liradan işlem gördü. 
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Endonezya 4. Çeyrekte Beklenenden Hızlı Büyüdü 

Endonezya ekonomisi, geçtiğimiz yılın son 

çeyreğinde beklenenden hızlı büyüdü. 

Genişlemeci para politikası büyümenin 

desteklenmesinde etkili oldu. 

Endonezya'da GSYİH, Jakarta'da Pazartesi 

günü yapılan açıklamaya göre bir önceki 

yılın aynı dönemine göre yüzde 5.19 artış 

kaydetti. Bloomberg anketine katılan 17 

ekonomistin medyan tahmini yüzde 5.1 

büyüme kaydedileceği yönündeydi. 

Endonezya ekonomisi söz konusu 

dönemde bir önceki çeyreğe göre yüzde 

1.7 küçüldü. 2017 yılının tamamında ise 

ülke ekonomisi yüzde 5.07 büyüme 

kaydetti. 

 

Pirinç’te Geçici Gümrük Vergisi Düşüşü 

Global Tarımsal Bilgi Ağı’nın (Global 

Agricultural Information Network-GAIN)) 

23 Ocak’ta yayınladığı ve ABD Tarım 

Bakanlığı’nın Yabancı Ülkeler Servisi’nden 

aldığı rapora göre, 31 Aralık 2017’den 

geçerli olmak üzere, 1 Temmuz 2018’e 

kadar, pirinç üzerine uygulanan gümrük 

vergisi, pirinç türüne göre 25-30% 

oranında düşürüldü. Türk hükümetinin 

konuyla ilgili yaptığı açıklama ise, yiyecek 

sektöründeki enflasyonun düşürülmesi 

amacıyla bu adımın atıldığını gösteriyor. 

Türkiye’deki pirinç ithalatçıları da, 

tüketiciye daha iyi fiyatlarda ürün 

sunabilmek için, bu vergi düşüşünün bir 

fırsat yaratacağını belirttiler. 2017-2018 

dönemi için, Amerika Birleşik Devletleri 

Tarım Bakanlığı, 2016-2017 için 275.000 ton 

olan pirinç ithalatı miktarının, 350.000 ton 

olacağı öngörüsünde bulunuyor. 

 

Yale Üniversitesi’nden Rusya-Türkiye-İran Yakınlaşmasına Farklı Bir Bakış 

Yale Üniversitesi’nden Dilip Hiro’ya göre, 

Suriye’nin yeniden yapılandırılması 

şemsiyesi altında yakınlaşan, Türkiye, İran 

ve Rusya’nın en büyük önceliği ekonomik 

beklentiler. NATO’ya üye tek İslam ülkesi 

olmayı sürdüren Türkiye’nin bölgede 

büyük bir denge unsuru olduğunun 

belirtildiği yorumda, İran’ın ve Rusya’nın, 

Türkiye’nin bu rolü nedeniyle diğer İslam 

ülkeleri arasındaki saygın konumunu 

kullanmak istedikleri, ayrıca Türk 

ordusunun da bölgede belirleyici bir güç 

olduğunu bildikleri için bu yakınlaşmada 

bir mahsur görmedikleri belirtiliyor. 

Türkiye’nin ise, 80 milyonluk nüfusu ve 

büyüyen ekonomisi nedeniyle doğal gaz 

ihtiyacının her geçen gün arttığı, bu 

nedenle bu ülkelerle sıcak ilişkilerini 

devam ettirmek istediği belirtiliyor. 

https://yaleglobal.yale.edu/content/russi

a-turkey-iran-triangle-economic-interests-

are-paramount

https://yaleglobal.yale.edu/content/russia-turkey-iran-triangle-economic-interests-are-paramount
https://yaleglobal.yale.edu/content/russia-turkey-iran-triangle-economic-interests-are-paramount
https://yaleglobal.yale.edu/content/russia-turkey-iran-triangle-economic-interests-are-paramount
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GELECEK HAFTANIN VERİLERİ 

07.02.2018 18:30 Hazine Nakit Dengesi (Türkiye) 

07.02.2018 18:30 Ham Petrol Stokları (ABD) 

07.02.2018 19:15 Evans'ın Konuşması (ABD) 

08.02.2018 01:20 Williams'ın Konuşması (ABD) 

08.02.2018 08:04 Ticaret Dengesi (Çin) 

08.02.2018 10:00 Sanayi Üretimi-Arındırılmış Yıllık (Türkiye) 

08.02.2018 16:00 Harker'in Konuşması (ABD) 

08.02.2018 15:00 BOE Faiz Kararı (İngiltere) 

08.02.2018 17:00 Kashkari'nin Konuşması (ABD) 

09.02.2018 04:30 TÜFE-Yıllık (Çin) 

09.02.2018 04:30 ÜFE-Yıllık (Çin) 

09.02.2018 05:00 George'un Konuşması (ABD) 

09.02.2018 12:30 Sanayi Üretimi-Aylık (İngiltere) 

09.02.2018 12:30 İmalat Üretimi-Aylık (İngiltere) 

09.02.2018 12:30 AB Harici Ticaret Dengesi 

 


