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ABD, 200 mr $ tutarındaki Çin ürünü için gümrük vergisini %10’dan %25’e çıkardı. Trump, ticaret 

görüşmelerinde acele etmeyeceklerini açıkladı. Çin misilleme olarak 60 mr $ tutarında ABD ürününe 

%5-25 oranında gümrük vergisi kararı aldı. 

ABD yönetimi, Türkiye’yi düşük gelirli ülkelerin tabi olduğu GPS’den çıkarırken Çelik ithalatına 

uyguladığı gümrük vergisini %50’den %25’e düşürdü. 

İstanbul seçimleri üzerinde politik tartışma ve belirsizlik, yatırımcı ve özellikle yabancılar için 

belirsizlik faktörü olarak etkili olurken ABD ile ilişkilerde de tartışmalı ve gergin sorunlar gündemde 

kalmaya devam ediyor. 

Merkez Bankası ihtiyat akçesinden Hazine’ye 40 mr TL aktarımı söylentileri ve Merkez Bankası döviz 

rezervlerinde azalma, ABD ile devam eden tartışmalarla birleşerek TL üzerindeki baskıyı artırdı. 

Mart verilerine göre cari açık, enerji ve altın dışı ithalat azalmasıyla, yani ekonomideki soğumanın 

etkisiyle, aylık 589 mn $ ve yıllık 12.8 mr $ düzeyine geriledi. Net hata-noksan 4.3 mr $ açık verirken 

resmi rezervler 5.7 mr $ azaldı. 

Türkiye ithalat birim değer endeksi %1.7; ihracat birim değer endeksi %6 azaldı. 

Nisan ayında bütçe, 18 mr TL açık verdi. Yılın ilk 4 ayında açık 54 mr TL’yi aştı. İktisadi aktivitede 

durgunluk ve ithalatta gerileme gelirleri azaltırken kamu harcamaları genişlemeye devam ediyor.  

Mart ayı işsizlik oranı %14.7 oldu. 

Nisan ayında tüketici fiyatları aylık %1,69 ve yıllık bazda %19,5 arttı. Yurt içi üretici fiyat endeksi 

(Yİ-ÜFE) ise, bir önceki aya göre %2,98 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %30,12 arttı. 

Otomotiv üretimi yılın ilk 4 ayında %11 azalırken aynı dönemde satışlar %47 azaldı. Nisan satışları 

geçen yılın aynı ayına göre %56 daraldı. Sektörü destelemek üzere hurda araç ÖTV indiriminin 15 bin 

TL’ye yükseltilmesiyle ilgili yasal düzenleme gündemde. 

Konut satışları Mart’ta %18 (Şubat’ta %5) azaldı. İpotekli satışlar %61 azalırken yabancılara satışlar 

%82 arttı. 

Nisan’da beyaz eşya satışları %7 düşerken ihracat %4 ve üretim %1 arttı. 

Hazine ve Maliye Bakanı, İVME (ileri-verimli-milli endüstri) Finansman Paketi adıyla ve 3 kamu 

bankasının katılımıyla teknoloji, ihracat ve istihdam odaklı 30 milyar TL destek sağlanacağını 

açıkladı. 

Eğitim ve askerlik sisteminde önemli değişimler içeren reformlar yapıldı. Adalet sistemi için reform 

çalışmaları yakında tamamlanacak. Bu düzenlemelerin iktisadi sonuçları da olacaktır. 
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