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Bu çalışma yalnızca bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır. Çalışmada yer alan analiz ve değerlendirmelerin kullanılması 

tamamen tercihe bağlı olup, hiçbir koşulda yatırım tavsiyesi biçiminde yorumlanmamalıdır. Çalışmada kullanılan veriler 

kamuya açık ve güvenilir olduğu düşünülen kaynaklardan derlenmiştir. Yine de, bu çalışmadaki bilgilerin ve yorumların 

kullanılmasının ve/veya sunulan verilerdeki hata ve eksikliklerin doğurabileceği her türlü olumsuz sonuçtan dolayı Türk 

Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu ve her ne akitle bağlı olursa olsun her türlü çalışanı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 
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TÜRKİYE EKONOMİSİ 

 TÜİK verilerine göre Aralık ayında mevsim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksi önceki aya 

göre %0,9 oranında artarak 138,9 değerini aldı. Takvim etkilerinden arındırılmış endeks ise önceki yılın 

aynı ayına göre %8,7 oranında artarak 146,4 değerini aldı. Böylelikle endeksin geçen yılın aynı çeyreğine 

göre artışı %7,8 oldu. Bu artış ile birlikte 2017 büyümesinin dördüncü çeyrekte %7 civarında 

gerçekleşebileceği destekleniyor.  

 TÜİK verilerine göre Aralık ayında perakende satış hacmi geçen yılın aynı ayına göre %5,4 artarak son 

ayların en hızlı artışını gerçekleştirdi. Perakende satış hacmi dördüncü çeyrekte ise geçen yılın aynı 

çeyreğine göre %4 artış gerçekleştirdi. 

 Hazine Müsteşarlığı verilerine göre Ocak ayında Hazine nakit dengesi 1,55 milyar TL açık verdi. Ocak 

ayında Hazine’nin net gelirleri 57,4 milyar TL iken net giderleri ise 58,95 milyar TL oldu. (Geçen sene 

Ocak ayında Hazine net 9,5 milyar TL fazla vermişti. 

 

DÜNYA EKONOMİSİ 

 ABD Başkanı Donald Trump, hükümet harcamalarının 300 milyar Dolar artacağı iki yıllık bütçe 

anlaşmasını imzaladı. Böylelikle resmi olarak kapanan hükümet yeniden hizmete girdi. 

 Brexit kararı sonrası İngiltere ekonomisinde olumsuz işaretler gelmeye devam ediyor. Ülkenin dış ticaret 

açığı Aralık ayında 11,6 milyar sterlin beklenti seviyesinin üstünde, 13,6 milyar sterlin olarak gerçekleşti. 

Sanayi üretiminde Aralık ayında daralma yine beklenti seviyesi olan %0,9 daralmanın üstünde %1,3 

olarak gerçekleşti. Bu verilerin büyüme üstünde baskı oluşturduğu belirtildi.  

 Eurostat verilerine göre Euro Bölgesi’nde Aralık ayında perakende ticaret hacmi önceki aya göre %1 

azaldığı ancak önceki yılın aynı ayına göre %1,9 arttığı açıklandı. Aralık ayında en fazla Almanya, İrlanda 

ve Slovenya’da perakende ticaret hacmi geriledi. 

 Ocak ayında Rusya’nın dış ticaret fazlası önceki yılın aynı ayına göre %16,5 artarak 13,7 milyar Dolara 

yükseldi. Ülkenin 2017 yılında ise toplam dış ticaret fazlası 2016’ya göre %25,5 artarak 130,6 milyar 

Dolar olmuştu. Ticari yaptırımların sonlanması ile ülke ekonomisi toparlanmayı sürdürüyor. 

 Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda’nın bankanın başkanlığını ikinci bir dönem daha 

sürdürmesi bekleniyor. Nisan ayında yeniden yapılacak başkanlık seçim sonrasında Kuroda tekrar 

seçilirse, %2 enflasyon hedefine ulaşması için önünde beş yıllık bir dönem daha olacak.  
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Şekil 1: Sanayi Üretim Endeksi (sağ eksen) ve 

Reel Kesim Güven Endeksi (Ocak 2007 – Aralık 

2017) 
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