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ABD-Çin ticaret görüşmelerinden sonuç alınamazken AB’nin ABD’ye ticari yaptırım 

üzerinde çalıştığı açıklandı. İngiltere ile AB arasında çıkış görüşmeleri için 6 ay ek süre 

verilse de belirsizlik devam ediyor. AB büyüme performansı ve öncü göstergeler zayıf 

seyrediyor. Bu durum, Türkiye ihracat ve büyümesine olumsuz etki yapacaktır. 

Kısa vadeli gündem açısından, F-35, S-400, Sureye sorunu, vb jeopolitik gelişmeler ve 

küresel iktisadi aktiviteye ilişkin endişeler, ABD-Çin ticaret görüşmeleri ve Brexit 

tartışmaları, risk  unsuru olarak dikkati çekerken,  yerel seçimin geride kalmasına rağmen 

devam eden siyasi tartışmalar ve ekonominin yeniden dengelenme süreci takip edilecektir. 

Siyasi belirsizlikler, döviz rezervi ve bütçe disiplinine dayandırılan olumsuz algı ile 

Türkiye risk primi yüksek seyrini koruyor. Türkiye CDS, 430 düzeyinde. 

Yüksek politika faizi kurda yukarı hareketi engelleyemedi ve dolar kurunda 5.80 ısrarı 

gözleniyor. Döviz tevdiat hesapları verilerinden yurt-içi yerleşiklerin döviz satışına geçtiği 

görülmektedir.  

Reel efektif döviz kurunda TÜFE bazlı endeks Mart’ta, 1,61 puan azalarak 75,15’e; Yİ-

ÜFE bazlı endeks ise, 1,85 puan düşüşle 80,99’e geriledi. Türk lirasının değeri, Mart’ta, bir 

önceki yılın aynı ayına göre, TÜFE  bazında 11,6 puan ve Yİ-ÜFE bazında 4,85 puan azaldı. 

2018 son çeyreğinde %3 küçülen Türkiye ekonomisinin 2019 ilk çeyreğinde de,  negatif 

büyüme göstermesi beklenmektedir. Bu durumun adı, teknik resesyondur. 

TÜİK verilerine göre, sanayi üretimi, Şubat’ta bir önceki aya göre, %1,3 arttı; geçen yılın 

aynı dönemine göre %5 azaldı. Tüketim malları ve aramalı üretiminde zayıf performans 

dikkat çekiyor ve ithalattaki daralma üretime yansıyor. 

Merkez Bankası Mart ayı reel kesim güven endeksi, bir önceki aya göre 5 puan atışla 102 

ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı 0,3 puan artışla 74,3 oldu. 

Mart ayında otomotiv üretimi %17; ihracatı %6,5 ve satışları %36,5 azaldı. Konut satışları 

Mart ayında %5 azaldı. İpotekli satışlar %30 azalırken yabancılara satışlar %70 arttı. Genel 

olarak sektörel satışlarda azalma devam ederken, azalma oranının küçülmesi, en kötünün 

geride kaldığına işaret etmektedir. 

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE, 2003=100) Mart’ta, bir önceki aya göre %1,03; bir önceki 

yılın aynı ayına göre %19,71 arttı. Yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), bir önceki aya göre 

%1,58 ve  bir önceki yılın aynı ayına göre %29,64 arttı. 

İşsizlik oranı: TÜİK Ocak 2019 verilerine göre %14,7 oldu (bir önceki ay %13,5 ve 2018 

Ocak ayında %10,8).  

Bütçe dengesi (2018-2019): Mart ayında bütçe 24,4 mr TL açık verdi. Ocak-Mart dönemi 

bütçe açığı 36,2 mr TL oldu. 

2018 sonu itibariyle yıllık 27,6 mr $ olan cari açık, Şubat verilerine göre aylık bazda 718 

mn ve yıllık 17,04 mr $ oldu. 

Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan Mart ayı öncü dış ticaret verisine göre, ihracat 

yıllık bazda %0,4 azalarak 15,5 mr $’a; ithalat yıllık %17,8 düşüşle 17,6 mr $’a geriledi. 

Böylece dış ticaret açığı %63,6 daralma ile 2,1 mr $ oldu. 

İhracat cephesinde ilk ana 5 kalemde öne çıkan otomotiv grubu manşeti 1,3 puan aşağı 

çekti. Ülkelere göre ihracatta Almanya, İtalya, İngiltere’de yıllık bazda görülen daralma, 

Avrupa ekonomisindeki ivme kaybının Türkiye ihracatına olumsuz yansımasını gösteriyor. 

YEP Yapısal Dönüşüm Adımları-2019 açıklandı. Finansman, vergi, enflasyon, üretim ve 

ihracat temaları öne çıkarken yıl sonuna da kadar tarım, turizm, lojistik, sanayide yerlileşme, 

sosyal güvenlik, emeklilik, istihdam-eğitim alanlarında düzenlemelerin tamamlanacağı 

belirtildi. 


