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ABD, Çin’den sonra serbest ticaret alanı içinde olduğu Meksika’ya da tarife tehdidini kullandı ve 

göçmenlerle ilgili olarak istediğini aldı. ABD istihdam verileri beklentinin çok altında kalınca faiz 

indirim beklentileri arttı ve TL varlıklar bundan olumlu etkilendi. NASA çalışanı ABD vatandaşının 

denetimli serbestlikle tahliyesi ve Sayın Cumhurbaşkanının ABD Başkanı ile telefon diyalogu kur 

cephesine olumlu yansıdı. G-20 toplandı ve Türkiye için önemli görüşmelere sahne olacak. 

GSYİH 2019 ilk çeyreğinde yıllık bazda %2.6 küçüldü. Tarım sektörü %2.5 büyürken sanayi %4.3 ve 

hizmetler sektörü %4 küçüldü. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış verilere göre (çeyrek bazında) 

%1.3 büyüme teknik resesyondan çıkışa işaret etmektedir. İlk çeyrekte inşaat sektörü %10.9; gayrisafi 

sermaye oluşumu %13; hanehalkı harcamaları %4.7 daraldı; kamu tüketim harcamaları %7.2; ihracat 

%9.5 arttı. 

TÜFE aylık %0.95 ve yıllık %18.71; Yİ-ÜFE, aylık %2.67 ve yıllık %28.71 ve çekirdek enflasyon 

%15.87 oldu. Yaş sebze-meyve fiyatları gerilemesi etkili oldu. 

TÜİK Mart 2019 verilerine göre işsizlik oranı %14,1 oldu (bir önceki ay %14,7 ve 2018 Mart ayında 

%10,1).  

Nisan verilerine göre ihracat %1.7 artarken ithalat %17 daraldı. Ticaret Bakanlığı geçici verilerine göre 

Mayısta ihracat %12 artışla 16 mr $; ithalat %19 düşüşle 17.8 mr $ ve ihracatın ithalatı karşılama oranı, 

%90 oldu. 

Mayıs’ta otomobil ve hafif ticari araç satışları %55 ve otomotiv ihracatı %0.2 geriledi (2.7 mr $ ve ilk 

sırada). Otomotiv ihracatının %75’inin yapıldığı AB’ye ihracat %6 düşerken alternatif pazarlara 

ihracatta %55’e varan artışlar oldu. Yıllık satış adedinin 350-400 bin düzeyinde kalması beklenmektedir. 

Beyaz eşya üretimi %8 ve ihracatı %4 artarken yurt-içi satışlar %20 azaldı. 

Konut satışları %30 ve ipotekli satışlar %80 gerilerken yabancılara satışlar %60 arttı. 

Reel kesim güven endeksi 99’dan 102’ye; kapasite kullanım oranı 76’dan 77’ye yükseldi. 

Yılın ilk 5 ayında kişi başı tasarruflar %26 artışla 14.8 bin TL oldu. Bu veri harcamalardaki daralmayla 

uyumlu ve büyüme performansını olumsuz etkilemektedir. Cari açıkta olduğu gibi tek başına olumlu 

ama fotoğrafın bütünü içinde olumsuz bir duruma işaret etmektedir. 

Askerlik sistemini değiştiren düzenleme yasalaştı. Yargı reform paketi açıklandı ve olumlu yorumlandı. 

Eğitim reformu da gündemde. 

 

 


