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GEÇTİĞİMİZ AY TÜRKİYE

B üyümenin öncü göstergelerinden sana-
yi üretimi 2017 Aralık ayında güçlü bir 

performans sergiledi. Türkiye İstatistik Kuru-
mu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre Tür-
kiye'de sanayi üretimi aylık yüzde 0.9, yıllık 
yüzde 8.7 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış 
sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) 
incelendiğinde; 2017 yılı Aralık ayında maden-
cilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 14, imalat sanayi 
sektörü endeksi yüzde 8.9 ve elektrik, gaz, 
buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı 
sektörü endeksi yüzde 5.7 arttı.

Sanayi üretiminde 
güçlü performans

T ürkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) 2017 yı-
lına ilişkin Bankacılık Sektörü Değerlen-

dirmesi raporuna göre 2017’de bankacılık 
sektörünün toplam aktifleri bir önceki yılın 
aynı ayına göre yüzde 19 artarak 3.3 trilyon 
TL oldu. Toplam krediler yüzde 21, sabit 
fiyatlarla ise yüzde 8 oranında büyüyerek 
2.1 trilyon TL'ye çıktı. 2017 yılında TL krediler 
283 milyar TL arttı. Kurumsal krediler 2017 
yılında yüzde 22 büyüyerek 1.6 trilyon TL 
olurken, KOBİ kredilerindeki artış yüzde 
22, bireysel kredilerdeki artış ise yüzde 16 
seviyesinde gerçekleşti. 

B eklentilerin altında olsa da tüketici 
fiyatları endeksi Ocak 2018’de yüz-

de 1.02 oranında arttı. Ocak ayı itibariy-
le yıllık enflasyon 2017’deki aylık yüksek 
artışların endeksten çıkmasıyla yüzde 10.35’e geriledi. Aralık 2017 itibariyle yıllık 
enflasyon 11.92 seviyesindeydi. Çekirdek enflasyon göstergelerinde ise enerji ile 
işlenmemiş gıdanın etkisi gözlendi.

T ürkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 
Aralık 2017'ye ilişkin 'Perakende Sa-

tış Endeksleri' raporuna göre perakende 
satış hacmi Aralık’ta bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 5.4 arttı. Aynı ayda 

sektördeki cirolar da yüzde 18.2 artış 
gösterdi. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün 
satışları yüzde 4.2, gıda dışı satışlar (oto-
motiv yakıtı hariç) yüzde 0.8, otomotiv 
yakıtı satışları yüzde 18.2 arttı.

Perakendede cirolar yüzde 18 arttı

Bankacılık 
sektörünün
aktifleri 3.3 
trilyon TL olduEnflasyon 

2018’e 
yüksek seyirle 
başladı
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B ilim, Sanayi ve Tek-
noloji ile Ekonomi 

Bakanlığı'na ilişkin atama 
kararları Resmi Gazete'de 
yayımlandı. Buna göre, 
Küçük ve Orta Ölçekli 
İşletmeleri Geliştirme ve 
Destekleme İdaresi Başkanlığı’na (KOSGEB) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı Dr. Cevahir Uzkurt atandı. Ekonomi Bakanlığı’nda açık bulunan 
birinci derece kadrolu İç Anadolu Bölge Müdürlüğü’ne Özcan Dönmez, İthalat Genel 
Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı’na ise Filiz Köseyener getirildi.

B ilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın, 
OSB’lerde yer alan parsellerin istihdam 

şartıyla, tamamen veya kısmen bedelsiz 
tahsisine ilişkin yönetmeliği Resmi Gaze-
te’de yayınlandı. Bakanlık kredisi kullan-
mayan OSB’ler yanı sıra, kredi kullananlar, 
kredi kulanmış olup borcu devam eden 
OSB’lerde müteşebbis heyet veya genel 
kurul kararıyla asgari istihdam şartını taşı-
maları halinde, tahsis edilmemiş parseller 
tamamen veya kısmen bedelsiz olarak tah-
sis edilebilecek.

KOSGEB'e 
yeni başkan

İstihdam şartıyla 
bedelsiz arazi 
tahsisi

Hayvan 
sayısı 
artıyor

T ürkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) veri-
lerinden derlenen bilgilere göre, geçen yıl 

sonu itibarıyla nihai mamul çelik tüketimi yüzde 
5.8 artış kaydederek 36.1 milyon tona yükseldi. 
Aynı dönemde ham çelik üretimi de yaklaşık 
yüzde 13.2 artışla 33 milyon 163 bin tondan 37 
milyon 524 bin tona çıktı ve tarihinin en yüksek 
üretim rakamını elde etti.

Sektörün 2017 sonu itibarıyla dış satımı mik-
tar bazında yüzde 8.4 artış göstererek, 18 milyon 
323 bin tona, değer bazında da yüzde 24.1 arta-
rak 13 milyar 389 milyon dolara ulaştı.

Çelik üretiminde 
tarihi rekor kırıldı

T ürkiye İstatistik Kuru-
mu’nun (TÜİK) 2017 

yılına ait Hayvansal Üre-
tim İstatistikleri verilerine 
göre, büyükbaş hayvan 
sayısı 2017 yılında bir ön-
ceki yıla göre yüzde 13.2 
artarak 16 milyon 105 bin baş olarak gerçekleşti. Büyükbaş hayvanlar arasında yer 
alan sığır sayısı yüzde 13.2 artarak 15 milyon 944 bin baş, manda sayısı da yüzde 
13,6 artış ile 161 bin 439 baş oldu. Küçükbaş hayvan sayısının 2017 yılında bir ön-
ceki yıla göre yüzde 7.2 oranında artarak 44 milyon 312 bin baş olduğu açıklandı. 
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“Kripto paralar 
sıfırı görecek”

GEÇTİĞİMİZ AY DÜNYA

G oldman Sachs Yatırım Araştırmaları Mü-
dürü Steve Strongin, son bir ayda piyasa 

değeri yaklaşık 500 milyar dolar azalan kripto 
paraların daha da kötüye gideceğini belirtti. 
Strongin, raporunda, yatırımcıların kripto pa-
raların tüm değerini kaybetmesi ihtimaline 
hazırlıklı olması gerektiği uyarısı yaptı. 

Strongin ayrıca, kripto paraların büyük bö-
lümünün bir süre önceki hızlı yükselişi tekrar 
yaşayamayacağı öngörüsünde bulundu.

Ç in, ABD'nin ticaretle ilgili sınırlamalarına karşı, bu ülkeden sorgum 
ithalatına yönelik soruşturma başlattı.  sorgum ithalatıyla ilgili soruş-

turma başlattı. ABD Başkanı Donald Trump'ın, güneş panelleri ve çamaşır 
makineleri ithalatına ek vergi getirmesi, iki ülke arasında ticaret gerilimini 
daha da artırmıştı. Çin, ABD'den sorgum ithalatı yapan ülkelerin başında 
geliyor. Sorgum hayvancılık alanında yem olarak kullanılan bir ürün. 

A BD Merkez Bankası'nın (Fed) yeni Başkanı 
Jerome Powell, "Para politikasına yönelik 

kararlarımızla süregelen ekonomik büyümeyi, 
sağlıklı iş gücü piyasasını ve fiyat istikrarını des-
tekleyeceğiz" dedi. Fed yetkililerinin yeni risklere 
karşı dikkatli olmayı sürdüreceğini kaydeden 
Powell, Fed'in sorumlu olduğu finansal regülas-
yonların hem etkili hem verimli olması için sıkı 
çalışacaklarını ifade etti.

AB Komisyonu yayınladığı "Avrupa Ekonomik Tah-
minleri Kış 2018" raporunda Euro Bölgesi için 2018 

yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 2.1'den yüzde 2.3'e 
çıkardı. 2019 için büyüme tahminini de yüzde 1.9'dan 
2.0'a yükseltti. Komisyon, raporda aralarında Türkiye'nin 
de olduğu aday ülkelere ilişkin tahminlerine yer vermedi.

Çin'den ABD'ye misilleme

Fed'den risk uyarısı!

Euro Bölgesi, bu yıl
ne kadar büyüyecek?
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Yunanistan'da 
halk sokağa indi

GEÇTİĞİMİZ AY DÜNYA

32 milyar dolarlık 
konut teşvik projesi

Y unan ve Makedon hükümetleri arasında "isim sorununa" yönelik 
müzakerelerde, "Makedonya" ifadesi geçen muhtemel yeni bir 

isme karşı çıkan göstericiler, kentin merkezi Sintagma Meydanı'nda 
toplandı. Ülkenin birçok noktasından yüzlerce otobüsle kente gelen 
göstericiler, "Makedonya Yunandır, Makdeonya'dan elinizi çekin" yazılı 
pankartların yanı sıra çok sayıda Yunan bayrağı taşıdı. Yunan kilisesinin 
de destek verdiği gösteriye birçok rahip ve din görevlisi katıldı.

A lmanya'da metal ve mühendislik sektörlerinde çalışan milyonlar-
ca işçiyi temsil eden IG Metall sendikası ile işverenlerin örgütlü 

oldukları Suedwestmeall federasyonu, toplu sözleşme görüşmelerin-
de anlaşmaya vardı. Ücret artışı ve çalışma saatleri konusunda sert 
bir mücadelenin yaşandığı müzakerelerin sonunda, Nisan ayından 
itibaren ücretlerin yüzde 4.3 artırılması kararlaştırıldı. IG Metall'in mü-
zakerecisi Roman Zitzelsberger yaptığı açıklamada, diğer ödemelerin 
27 aya yayılacağını belirtti.

Almanya'da “metal”de 
anlaşma sağlandı

S uudi Arabistan’da hükümet 32 milyar dolar büyüklü-
ğünde konut destek paketi açıkladı. Programla 2020’ye 

kadar ülkedeki ev sahipliği oranının yüzde 60’a yükseltilmesi 
hedeflendiği bildirildi. Hükümet tarafından açıklanan ve özel 
sektörün mortgage kredilerinde öncü olmasını amaçlayan 
120 milyar riyal (32 milyar dolar) büyüklüğünde teşvik paketi 
konut sahibi olmak isteyenlere kredi olarak verilecek.

R usya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, ülkenin 
petrol ihracatı gelirleri geçen yıl 2016'ya göre yüzde 26.6 

artarak 93.3 milyar dolara çıktı. Bu dönemde doğalgaz ihracatı 
gelirleri ise yüzde 22.1'lik artışla 38.1 milyar dolara yükseldi. 
Söz konusu dönemde Rusya'nın petrol ihracat hacmi yüzde 
0.8’lik düşüşle 252.6 milyon tona gerilerken, doğalgaz ihracat 
hacmi ise yüzde 5.7 artarak 210.2 milyar metreküpe çıktı.

Rusya'nın enerji gelirleri 
2017'de arttı




