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Davos’ta toplanan dünya ekonomik forumu dünya ve Türkiye’den ilgi gördü. Ana tema Küreselleşme- 

4.0 olsa da, ticaret sorunları, eğitim-inovasyon ve büyüme kaygıları ağırlıklı gündemdi. ABD-Çin 

ticaret görüşmelerinde gelişme sağlanamadı. Cumhurbaşkanı Rusya’yı ziyaret etti. ABD’de 

hükümetin, Meksika duvarının finansmanı konusundaki görüş ayrılığı nedeniyle uzun süre kısmen 

kapalı kalması, büyüme ve istihdamı olumsuz etkileyecektir. İngiltere’de Brexit Anlaşması, 

parlamentoda büyük oy farkıyla reddedildi; konu AB gündeminde yer almaya devam edecek. 

ABD’nin Suriye’den çekilme sürecinin yönetimi vb konulara dayalı jeopolitik riskler, yerel seçim 

sürecinde bütçe disiplininde bozulma algısı, petrol fiyatlarında oynaklık, TL üzerinde baskı 

üretmektedir. Trump’ın Türkiye tehdidi, piyasaları fazla etkilemedi. Cumhurbaşkanının telefon 

diyalogu sonrası kurdaki hafif oynaklık onarıldı.  

Merkez Bankası genel kurulu, Nisan yerine Ocak ayında yapıldı ve Banka karından, Hazine payı da 

dahil, hissedarlara 33,7 mr TL dağıtımına başlandı. 

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini %24’te sabit tuttu. Buna karşın tahvil 

faizlerinde gerileme kaydedildi. 

BDDK, mali bünye değerlendirme çalışmasını tamamladı, 2019’da takipteki alacakların oranı %3.9, 

Sermaye yeterlik rasyosu %15.5 olabilir. Kasım’da bu oranlar % 3,7 ve %18,2 oldu.  

Cari işlemler hesabı, Kasım’da 986 mn $ fazla ve yıllık bazda 34 mr $ açık verdi. Ara mal ithalatında 

azalma, 2018 son çeyrek büyümesine olumsuz etki edecektir. TÜİK Kasım verilerine göre, ihracat %9 

artışla 15,5 mr $; ithalat %21 azalışla 16,1 mr $; ihracatın ithalatı karşılama oranı %96 oldu, 

Konut satışları, Aralık’ta %2.9 artsa da, yıllık bazda %2.4 azaldı. Yabancılara satışlar % 79 artarken 

ipotekli satışlar %78 azaldı. 

Beyaz eşya satışı, 2018’de vergi düzenlemelerine rağmen %17 azaldı; ihracat sadece %5.7 arttı.  

Otomotiv sektörü satışları Aralık’ta %42, 2018 tamamında %35 düştü. İhracat ise yıllık bazda %11 

artışla 31.6 mr $ düzeyinde gerçekleşti. Kurdaki %35 artış ve vergi düzenlemelerine rağmen bu veriler 

sektör için olumsuz değerlerdir. 

Beyaz eşya, mobilya, otomobil ve konuttaki vergi indirimleri 3 ay; imar barışı 6 ay uzatıldı. 

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, kredi kartı borçları için ve Halk Bankası esnaf için finansman 

imkanı sağlayacak. Hazine ve Maliye Bakanı, 13 bankanın katıldığı KOBİ Değer Kredisi Programı’nı 

açıkladı. Sigorta prim desteği artırıldı. Sosyal destek alan vatandaşlara 80 TL elektrik desteği 

verilecek. Bu tür düzenlemeler, yararlananları memnun ederken bütçe disiplini konusunda algı 

bozulması riski barındırmaktadır.  

Enflasyonla topyekün mücadele, Aralık’ta da olumlu sonuç verdi. TÜFE'de (2003=100) 2018 

yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,4 düşüş, bir önceki yılın aynı ayına göre %20,3 artış 

gerçekleşti. Yurt-içi ÜFE, aylık %2.22 gerilerken geçen yılın aynı ayına göre %33.64 arttı. 

TCMB verilerine göre, Türk lirasının değeri, Aralık’ta, bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE  bazında 

9,53 puan ve Yİ-ÜFE bazında 1,4 puan azaldı.  

Manisa, Antalya, Mersin ve Adana’da olumsuz hava koşulları, işlenmemiş gıda kaynaklı enflasyon 

etkisi yapacaktır. 

Elektrik ve doğal gaza konut ve KOBİ’ler için %10 indirim yapılırken benzin ve motorin yılın ilk 2 

haftasında 2 defa zamlandı. 

Ekim 2018 işsizlik oranı %11.6; işsiz sayısı 3.8 milyon. Üretimde daralma ve mevsim etkisiyle işsizlik 

arttı. 

2018 Bütçe performansı YEP ile uyumlu gerçekleşti. Bütçe açığı, Aralık’ta 19,2 mr TL; yıllık bazda 

72.6 mr TL ve bütçe açığının milli gelire oranı %1.9 oldu. Bedelli askerlik ve imar affı gibi tekrarı 

olmayan gelirlerin katkısı olsa da, bu veriler olumludur.  
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