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GEÇTİĞİMİZ AY TÜRKİYE

U luslararası Para Fonu’nun (IMF) Nisan Dünya Ekonomik Görünüm rapo-
runda Türkiye ve Arjantin’de enflasyonun yüksek seyrinin dikkat çekici 

olduğu, bu iki ülkenin para politikasını sıkılaştırması gerektiği vurgulandı. IMF, 
2017’de Asya ve gelişmiş ülkelerin yatırımları nedeniyle dünya ekonomisinin 
büyüdüğü yorumunu yaptı. IMF, Türkiye’nin 2018 büyümesini yüzde 4.4, 2019 
büyümesini yüzde 4, 2018 işsizliği de yüzde 11.1 olarak tahmin etti.

B orsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taş-
lar Piyasası verilerine göre Mart ayında altın itha-

latı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10.1 yükselişle 
28.4 tondan 31.2 tona çıktı. Altın ithalatı Mart’ta bir 
önceki aya göre ise yüzde 94.9 artış gösterdi. Şubat’ta 
ithal edilen altın 16 ton düzeyindeydi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 'Perakende Satış Endeksleri' 
raporuna göre takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla 

perakende satış hacmi 2018 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 8 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları 
yüzde 7.7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 7.4, oto-
motiv yakıtı satışları yüzde 10.2 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden 
arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro ise 2018 yılı Şubat ayında 
bir önceki aya göre yüzde 0.3 azaldı.

Türkiye için 
büyüme 
tahmini 
yüzde 4.4

Altın ithalatı yüzde 
10.1 arttı

Perakende satış 
hacminde daralma

İstanbul Sanayi Odası (İSO), imalat sanayinde ge-
lecek bir yıllık beklentileri içeren ilk araştırma olan 

“Türkiye Sanayisinde Görünüm ve Beklentiler” rapo-
runu açıkladı. IHS Markit iş birliğinde Mart ayında 400 
sanayi firması ile yapılan ankete göre önümüzdeki bir 
yılda üretim, kârlılık, istihdam, yatırım harcamaları ve 
yeni siparişlerde artış bekleniyor. Araştırmaya göre 
önümüzdeki 12 aylık gelişmelerin 'işletme perfor-
mansına etkileri' konusunda en yüksek risk unsuru 
olarak yüzde 77.5 ile hammadde fiyatları görülüyor. 

Sanayici siparişte 
artış bekliyor
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M erkezi bütçe açığı Mart 2018’de bir önce-
ki yılın aynı ayına göre yüzde 3.6 artarak 

20 milyar 222 milyon TL oldu. Mart ayı itibariyle 
aynı döneme göre bütçe gelirleri yüzde 23.4 
oranında artarak 48.2 milyar TL, yine aynı dönem 
itibariyle bütçe giderleri ise yüzde 16.8 oranında 
artarak 68.4 milyar TL oldu. Mart ayı itibariyle faiz 
dışı açık verildi ve açık 10.6 milyar TL oldu. Bir 
önceki yılın aynı ayında da faiz dışı açık verilmişti.

E konomi Bakanlığı’nın İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliği’ne göre 
ağırlıkça suyu absorbe etme katsayısı yüzde 0.5'i geçmeyenler, ağırlıkça suyu 

absorbe etme katsayısı yüzde 0.5'i geçen fakat yüzde 10'u geçmeyenler, ağırlıkça 
suyu absorbe etme katsayısı yüzde 10'u geçenler ile bitirme seramiklerine yönelik 
birim gümrük kıymeti ton başına 700 dolar, mozaik küpler ve benzerleri ile diğer-
lerine yönelik birim gümrük kıymeti ton başına bin 500 dolar,  porselenden olanlar 
için ise birim gümrük kıymeti ton başına 2 bin 500 dolar olarak uygulanacak.

Bütçe 20.2 milyar TL 
açık verdi

Seramikte gümrük kıymeti belirlendi

Elektrikte yeni dönem

K ültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 
Çin'de "Türkiye Turizm Yılı" çerçevesinde 

temaslarda bulunmak üzere geldiği Pekin'de 
Çin Turizm ve Gezi Fuarı'na (COTTM) katıldı. 
2018'de Çin'den Türkiye'ye giden turist sayısı-
nı artırmak için çalışmalar yürütmeye devam 
edeceklerini belirten Bakan Kurtulmuş, "Geçen 
yıl Türkiye'ye 250 bin civarı turist gelmişti. Bu 
sayının bu sene 500 bine çıkmaması için hiçbir 
neden yok" diye konuştu.

Turizmde rota 
Çin’e çevrildi

E nerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 
Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönet-

meliği'nde değişikliğe gidecek. Düzenlemeyle, 
perakende satış sözleşmelerinde başvuruların so-
nuçlandırılma süresi bir güne düşürülecek. Tüketi-
cinin kusuru dışında, herhangi bir nedenle sayacın 
eksik tüketim kaydetmesi halinde, tüketici adına 
düzenlenen faturalarda esas alınan süre 12 aydan, 
180 güne düşürülecek.
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Çinli otomotiv 
devlerinin 
hisselerinde 
sert düşüş
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Ç in'in otomotiv sektöründeki yabancı ser-
maye sınırını kaldırma kararının ardından, 

Çinli otomotiv şirketlerinin hisseleri sert düş-
tü. Bu karar sonrasında, Mercedes Benz ve 
Hyundai ile ortaklıkları Çin'in beşinci büyük 
otomotiv üreticisi BAIC'in hisseleri yüzde 13 
geriledi. Brilliance China Automotive hisseleri 
ise yüzde 9 düştü. 

Dünyanın en büyük otomobil pazarı olan 
Çin'de şu anda yabancı imalatçıların her-
hangi bir yerel girişimdeki payı yüzde 50'yi 
geçemiyor.

A BD Merkez Bankası (Fed) Chicago 
Şube Başkanı Charles Evans, Amerikan 

ekonomisindeki aşırı ısınmanın 1970-1980 
dönemine ait eski bir hikaye olduğunu 
belirterek, "Aşırı ısınma riski şu an yüksek 
değil" dedi. Evans, Chicago'da yaptığı ko-
nuşmada, Fed'in enflasyon düşük kalmayı 
sürdürdükçe kademeli faiz artışlarına de-
vam etmesini desteklediğini söyledi. 

Evans, düşük enflasyonun genel olarak 
ücretler ve fiyatlar üzerinde yukarı yönlü 
baskı oluşturmasının beklendiğini belirtti.

A lmanya'nın Avrupa Birliği'nden 
(AB) sorumlu Bakanı Michael 

Roth, Türkiye'nin AB'ye üyelik müza-
kerelerinde gerekli ilerlemenin kay-
dedilmemesine ve hukukun üstünlü-
ğüne ilişkin sorunlara rağmen AB'nin 
müzakereleri durdurmaması gerek-
tiğini söyledi. Roth ayrıca "Kapının 
kapatılmamasını tavsiye edeceğim. 
Bu, Türkiye'de hala Avrupalı değerleri 
isteyenlere yönelik yanlış bir sinyal 
olur" diye konuştu.

F ransa'da tartışmalara neden olan 
ve demiryollarının özelleştiril-

mesini içeren reform tasarısı Ulusal 
Meclis' te oylanarak kabul edildi. 
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 
Ulusal Demiryolu İdaresi'nin (SNCF) 
46.6 milyar Euro’yu bulan borçlarının 
2020 itibariyle devralınacağını açık-
lamıştı. Ulaşımda büyük sorunlara 
neden olan grevlerin devlete verdiği 
günlük zararın ortalama 15 milyon 
Euro olduğu belirtilmişti.

“Aşırı ısınma 
riski yüksek 
değil”

“AB, Türkiye'ye 
kapıyı 
kapatmamalı”

Fransa'da 
demiryolları 
özelleştiriliyor
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Almanya'da ekonomiye 
güven daha da azaldı
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Küresel çelik talebi 
yüzde 1.8 artacak

A lmanya'da iş dünyasının ekonomiye olan güveni Nisan ayında kötüleşti. 
Ekonomik düşünce kuruluşu ZEW tarafından hazırlanan Ekonomik Güven 

Endeksi, ABD ile Çin arasındaki ticari anlaşmazlığın Alman ekonomisine olası 
zararları konusunda büyüyen huzursuzluğun etkisi ile Nisan ayında, Kasım 
2012'den bu yana görülen en düşük seviyeye indi. Nisan ayında ZEW Ekonomik 
Güven Endeksi, Mart ayındaki +5.1'den -8.2'ye geriledi. 

“Enflasyon hedeflenen 
seviyeye 
yaklaşacak”

D ünya Çelik Birliği (WorldSteel), küresel ekonomideki belirgin 
olumlu momentumundan dolayı küresel çelik talebinde bu yıl 

yüzde 1.8 ve gelecek yıl için de yüzde 0.7 artış beklediklerini bildirdi. 
Birliğin raporunda yüksek güvenin, güçlü yatırımların ve emtia fiyatla-
rındaki toparlanmanın, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ekono-
milerde bu yıl küresel olarak çelik talebine olumlu etki yaptığı belirtildi.

Gelecek yıl düşük artışın da Çin ekonomisinde yavaşlama ve 
yüksek faiz oranlarına bağlı olarak yatırımların hızının azalmasından 
kaynaklanacağı ifade edildi.

A vrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Ku-
rulu üyesi ve Baş Ekonomisti Peter Praet, 

Euro Bölgesi için olumlu ekonomik görünümün 
ECB'nin enflasyonun hedeflenen seviyeye yakla-
şacağına güvenini desteklediğini bildirdi. Praet, 
"ECB, ultra gevşek para politikasında sabırlı, ısrarcı 
ve ihtiyatlı olmaya devam etmeli" dedi.

A vrupa Birliği (AB), siber saldırı teh-
ditlerinin giderek artış kaydettiğine 

dikkat çekerek, siber güvenliği artırmak 
için adımlar atacağını duyurdu. AB Kon-
seyi'nden konuya ilişkin yapılan yazılı 
açıklamada, üçüncü devlet ve devlet dışı 

aktörlerin amaçlarına ulaşmak için siber 
alanda daha çok faaliyet göstermeye baş-
ladığı, bunun endişe verici olduğu bildiril-
di. Açıklamada, AB'nin bilişim ve iletişim 
teknolojilerinin kötüye kullanımını güçlü 
şekilde kınadığı aktarıldı.

AB'den siber tehdit uyarısı
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