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İdlib ve Libya diplomatik gerilimine eklenen Koronavirüs tedirginliği devam ediyor. 

Koronavirüs, küresel ölçekte iktisadi aktiviteyi olumsuz etkiliyor. Altın ve dolar endeksi 

yükseliyor. 

ABD Merkez Bankası, Ocak 2020 toplantısında politika faizini değiştirmedi. 

ABD yönetimi, Kudüs’ü İsrail’e bırakan skandal barış planı ile Ortadoğu’daki politik gerilimi 

artırdı. 

Uzun zamandır gündemi işgal eden Brexit, İngiltere ve AB parlamentolarının onayı ile resmen 

kabul edildi. 11 aylık geçiş süreci ile fiilen gerçekleşmiş olacak. 

Euro bölgesi sanayi üretimi, Aralık 2019’da %4,1 azaldı. 

S&P, Türkiye’nin notunu B+ ve görünümünü durağan olarak ve Fitch, BB- olan notu ve 

durağan görünümü teyit etti. 

Bankacılık ve finansal piyasalara ilişkin yasal düzenleme yapıldı; hizmet bedeli ve 

komisyonlarda azalma getirdi. 

TCMB, politika faizini 50 baz puan düşürerek %10,75’e indirdi. 

Yurtiçi yerleşiklerin döviz hesabı, geçen ay dalgalı bir seyir izledi. Ocak ayı son haftasında 980 

milyon $ azalışla 196 mr $ olan DTH, Şubatın ilk haftasında 1,7 milyar $ azaldı; 2. haftasında 

1,5 milyar $ arttı; 3. haftada ise 540 milyon $ azaldı. 

Sanayi üretimi Aralık 2019’da aylık %1,9 ve yıllık %8,6 arttı. Sermaye ve ara mallarında %10’u 

aşan artışı önemliydi. Dayanıksız tüketim malları üretimi de aylar sonra pozitif (%4) değişti. 

Aralık 2019 verilerine göre, toplam ciro endeksi %21 ve ticaret ciro endeksi %27 yükseldi. 

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE, 2003=100) Ocak’ta, bir önceki aya göre %1,35; bir önceki yılın 

aynı ayına göre %12,15 arttı. Yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), bir önceki aya göre   %1,84 

ve geçen yılın aynı ayına göre %8,84 arttı. 

TÜİK, TÜFE kapsamında gıda, giyim, konut ve ulaşım payını düşürdü; eğitim, sağlık, 

haberleşme, tütün-alkol ve lokanta harcamalarının payı artırdı. 

Kasım 2019 döneminde işsizlik oranı %13,3 (geçen yıl %12,3); Genç işsizliği %24,5 oldu. 

Bütçe, Ocak’ta 21,5 milyar TL fazla verdi. 

Cari denge Aralık 2019’da 2,8 mr $ açık ve yılın tamamında 1,67 mr $ fazla verdi. 

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret 

verilerine göre; ihracat 2019 yılında bir önceki yıla göre %2,1 artarak 171 milyar 531 milyon 

dolar, ithalat ise %9,1 azalarak 202 milyar 705 milyon dolar olarak gerçekleşti. 

Dış ticaret açığı 2019 yılında, bir önceki yıla göre %43,5 azalarak 55 milyar 126 milyon 

dolardan, 31 milyar 174 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 yılında 

75,3 iken 2019 yılında %84,6 oldu. İhracat, 2019 yılı Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına 



göre %6,4 artarak 14 milyar 694 milyon dolar, ithalat %14,9 artarak 19 milyar 19 milyon dolar 

olarak gerçekleşti. 

Dış ticaret açığı 2019 yılı Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %57,6 artarak 2 milyar 

744 milyon dolardan, 4 milyar 325 milyon dolara yükseldi.  İhracatın ithalatı karşılama oranı 

2019 yılı Aralık ayında %77,3 oldu. 

Ocak ayı geçici verilerine göre ihracat %1 azalırken (15 mr $) ithalat %19 arttı (19 mr $). 

2019’da turist sayısı 52 milyon, turizm geliri 34,5 milyar $ oldu. 

Konut satışları Ocak ayında %56 arttı; %546 artan ipotekli satışlar, sektörel toparlanmaya katkı 

sağladı.  

Aralık verilerine göre beyaz eşya üretimi %6 artarken, yurtiçi satışları %3 ve ihracat %11 

azaldı.  

Otomotiv (geçen yılın aynı ayına göre %43) ve özellikle otomobil satışları, finansman desteği 

ile Ocak ayında da artmaya devam etti.  

 


