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Yeni yıl, ABD-İran gerilimi ve Türkiye-Libya yakınlaşması etrafındaki jeopolitik tansiyonla başladı. İlk 

tepki olarak altın ve petrol fiyatları yükselirken $ karşısında 5,98’e yükseldikten sonra gerileyen TL’nin 

direnci dikkat çekti.  

ABD-Çin ticaret anlaşması 1. fazı imzalandı. Çin, daha fazla ithalat (tarım, enerji, vb), banka-finans 

alanında ABD firmalarına daha fazla alan açma, fikri mülkiyet hakkı düzenlemelerine uyma ve ABD 

kaynaklı yatırımlara teknoloji transfer baskısına son verme taahhüdünde bulunurken ABD, Çin’in kur 

manipülasyonu yaptığı iddiasına son verse de halen uyguladığı gümrük vergileri ABD Başkanlık 

seçimleri sonrasına kadar devam edecek. 

Almanya, son 6 yılın en düşük performansıyla %0,6 büyüdü. 

Çin büyüme oranı 1990’den bu yana en düşük oran olarak %6,1 düzeyinde kaldı. Çin’den yayılan ve 

kaygıyla izlenen Koronavirüs, ekonomiyi de etkilemektedir. 

Japonya sanayi üretimi, Kasım’da aylık %1 ve yıllık %8 oranında azaldı. 

IMF, Türkiye için 4. madde gözden geçirmesini tamamladı ve 2020 için %3 büyüme ve %12 enflasyon 

beklentisini paylaştı. Dünya Bankası küresel gelişmeler raporunda da Türkiye büyüme beklentisi pozitif 

olarak revize edildi. 

Dünya Ekonomi Forumu, Davos’ta toplandı. 

Türkiye risk primi (CDS) düşüş eğilimini korudu ve 240 düzeyine geriledi.  

TCMB faiz indirimine devam ediyor: Ocak toplantısında 75 baz puan indirimle politika faizi %11,25’e 

çekildi. Buna rağmen bir kur baskısı oluşmadı. Banka, 5 miyar TL yedek akçe ve 35 milyar TL karın 

hissedarlara dağıtımına başladı. 

Yurt içi yerleşikler döviz alımına devam ediyor: yurt-içi yerleşiklerin DTH, yılın ilk haftasında 733 

milyon $; ikinci haftada 1,6 milyar $ ve 13 Ocak haftasında 1.1 milyar $ artışla toplam 197 milyar $ 

düzeyini aştı. 

Sanayi üretimi Kasım’da aylık %0,7, yıllık %5,1 arttı. 

TÜİK Kasım verilerine göre ekonomik güven ve reel kesim güven endeksinde net artış varken tüketici 

güven endeksinde 1,3 puanlık gerileme oldu. İnşaat ve hizmet sektörü güveni 2 puan yükseldi.  

Sanayi, İnşaat, Hizmet ve Ticaret ciro endeksi, Kasım verilerine göre aylık %0,2; yıllık %14,8 arttı. 

Konut satışları Aralık 2019’da %47,7 arttı; yılın tamamı için %1,9 azaldı. İpotekli satışlar, sektörel 

toparlanmaya katkı sağladı.  

Kasım verilerine göre beyaz eşya üretimi %4, yurtiçi satışları %5 arttı ve ihracatı %10 azaldı.  

Aralık 2109 verilerine göre, TÜFE aylık %0,74, yıllık %11,84; Yurt-içi ÜFE ise, aylık %0,69 ve yıllık 

%7,36 arttı. Baz etkisi yanında gıda ve ulaşım fiyat artışları beklentiyi aşan artışa yol açtı. 

Merkezi yönetim bütçesi, Aralık 2019’da 30,8 milyar TL ve yılın tamamında 123 milyar TL açık verdi. 

Ekim dönemi işsizlik oranı %13.4 (Önceki 13.8); Genç nüfus için 25,3 (önceki 26,1) oldu. 

TÜİK verileri, Kasım’da ihracatın %0,1 artışla 15,5 mr $; ithalatın %9,7 artışla 17,7 mr $, dış ticaret 

açığının 2,2 mr $ ve ihracatın ithalatı karşılama oranının %87 olduğunu ortaya koymaktadır.  



Ticaret Bakanlığı ve TİM öncü verilerine göre, 2019’da ihracat %2 artışla 180,5 mr $, ithalat %9 azalışla 

210 mr $ oldu. 

Kasım’da cari denge 530 milyon $ açık verdi. 12 aylık cari fazla 2,73 milyar $ düzeyine geriledi.  

Ocak-Kasım döneminde yabancı turist sayısı 43 milyonu ve turizm geliri 26 milyar doları aştı. Rusya, 

Almanya ve İngiltere ilk üç sırada yer aldı. 

BDDK verilerine göre, Ocak-Kasım dönemi bankacılık toplam karı 46,6 milyar TL; Kasım itibariyle 

sermaye yeterlik rasyosu 18,6 ve NPL %5,23 oldu. 

Halkbank KOBİ/Esnaf kredi faiz oranlarını, eski kredileri de kapsayacak şekilde düşürdü. 1 Ocaktan 

itibaren kamu bankaları sıfır konut faiz oranının aylık 0,69 olacağı açıklandı. 

Kredi kartları için akdi ve gecikme faiz oranları ile kamu alacaklarında gecikme zammında indirim 

yapıldı. 

100 bin sosyal konut projesine başvuru sayısı 1,2 milyonu aştı. 

Türkiye’nin otomobili, Cumhurbaşkanı’nın katıldığı törenle tanıtıldı. Üretimin Bursa’da yapılacağı, 22 

milyar TL yatırımla 4300 istihdam sağlanacağı açıklandı. 

Asgari ücret, %15 artışla 2324 TL oldu; işverenlere kamu desteği 75 TL olacak. 

Lojistik Master Planı, Sanayi, Ticaret ve Ulaştırma bakanlarının katıldığı toplantı ile tanıtıldı. 

Mobilyada KDV %8’e; yumurta ve balıkta %1’e çekildi. 

Aliyev’le TANAP ve Putin’le Türk Akım üzerinden Avrupa’ya gaz transferi başlatıldı. Bu iki proje 

Türkiye için stratejik üstünlüğe katkı sağlamaktadır. 

Bölgesel kalkınma ve teknolojik gelişme odaklı 750 milyon TL tutarında Kalkınma Bankası fonu ve 

KOSGEB KOBİ desteği oluşturuldu. 
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