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ABD Merkez Bankası faizleri sabit tutarken 2019’da faiz artırma ve bilanço küçültmede sabırlı 

olacağını ve gelişmeleri izleyeceğini açıkladı. Trump baskısına uygun bu köklü yaklaşım farkı doları 

zayıflattı. 

Brexit belirsizliği devam ediyor. İtalya resesyonda ve dönmeyen kredi oranı %20’nin üstünde. AB 

büyüme performansı ve öncü göstergeler zayıf seyrediyor. Bu durum, Türkiye ihracat ve büyümesine 

olumsuz etki yapacaktır. 

TC Merkez Bankası enflasyon raporunda 2018’deki yüksek enflasyona TL değer kaybının yol açtığı 

ifade edildi ve 2019 enflasyon tahmini 15,2’den 14,6’ya ve 2020 için 8,2’ye çekildi. 

Türkiye döviz tevdiat hesapları Ağustos-Ocak döneminde 10 mr ve sadece Ocak 2019’da 2,7 mr $ 

arttı. Şubat ayı ilk haftasında, bu eğilim devam etti ve yurt içi yerleşikler 2,3 mr $ aldı.   

BDDK verilerine göre bankaların 2018 karı %10 artışla 55 mr TL oldu. 

Türkiye’ye gelen turist sayısı 2018’de %21 arttı. 40 milyon ziyaretçi ve 30 mr $ gelir gerçekleşti. 

TÜİK, Aralık 2018’de ihracatın %0,2 artışla 13,9 mr $; ithalatın %28 azalışla 16,5 mr $; yıllık dış ticaret 

açığının 55 mr $ ve ihracatın ithalatı karşılama oranının %84 olduğunu açıkladı.  

İthalattaki daralma, koyteyner darlığına ve taşıma maliyeti artışına yol açtı. 

Sağlık Bakanlığı, Ocak ayında yapılan denetlemelerde 80’den fazla üretici, depo ve eczacının ilaç 

stokladığının saptandığını açıkladı. İlaçta, kur değişimine bağlı %26 fiyat artışı yapıldı. 

2018 sonu itibariyle Türkiye nüfusu 82 milyonu aştı.  

Aralık 2018 verilerine göre sanayi üretimi, aylık %1.4 ve yıllık  %9.8 düştü. Teşviklere rağmen tüketim 

malları ve aramalı üretiminde yüksek düşüşler yaşandı. İthalatta daralma üretime yansıyor. 

Cari işlemler hesabı, Aralık 2018’de aylık 1.44 mr $ ve yıllık 27.6 mr $ açık verdi.  

Kasım 2018 verilerine göre işsizlik oranı %12.3 oldu.  

Ocak ayında bütçe 5.1 mr TL fazla verdi. 

Perakende satışlar Ocak’ta %9.2 daraldı. 

S&P, Türkiye’nin kredi notunu B+ ve görünümünü durağan olarak teyit etti. Zayıf büyüme ve yüksek 

enflasyon koşullarında, geçici çözümler yanında stratejik çözüm ihtiyacını vurguladı. 

Merkez Bankası karşılık oranlarını düşürerek piyasaya 10 mr TL ek likidite sağlarken Hazine Bakanlığı 

da KDV iadesini hızlandıran düzenlemeyle benzer adım attı.  

 


