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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’in açıkladığı GSYH verilerine göre, Türkiye ekonomisi dördüncü çeyrekte geçen yılın aynı 

dönemine göre %7,3 oranında büyüdü. 2017 yılında yıllık büyüme oranı %6 tahminlerinin üstünde geldi 

ve %7,4 oldu. Dördüncü çeyrekte hanehalkı tüketim harcamalarının büyümeye katkısı %4,1; kamu 

harcamalarının katkısı %1,1 ve sabit sermaye (yatırım) harcamalarının katkısı ise %1,8 oldu. İhracatın 

katkısı ise %1,9 oldu. 

• TÜİK’in Şubat ayı dış ticaret istatistiklerine göre, ihracat geçen yıla göre %9 artarak 13,2 milyar Dolar, 

ithalat ise %19,7 artarak 18,9 milyar Dolar oldu. Şubat ayında en fazla ithalat yapılan kalem yine 

“yakıtlar” oldu (3,3 milyar Dolar). Ocak-Şubat döneminde “kıymetli taşlar ve altın” ithalatı ise geçen yıla 

göre %59 artışla 3,4 milyar Dolara yükseldi. 

• TİM verilerine göre Mart ayında ihracat %11,5 artışla 15,1 milyar Dolara yükseldi. Ocak-Mart dönemi 

toplam ihracatı %10,4 artış ile 40,7 milyar Dolar oldu. En fazla ihracat yapılan sektör yine otomotiv oldu. 

• Mart ayında Ekonomik Güven Endeksi önceki aya göre %2,6 gerileyerek 100,2 değerini aldı. Endeksin 

gerilemesinde hem tüketici hem reel sektör güven endekslerinin gerilemesi etkili oldu. 

• Bloomberg HT tarafından hazırlanan Tüketici Güven Endeksi Mart ayında önceki aya göre 5 puan 

düşerek 82,8 değerini aldı. Tüketicinin alışveriş uygunluğu ve mevcut ekonomik durum beklentilerinde 

gerileme görüldü. 

• İstanbul Sanayi Odası ve Markit’in hesaplamalarına göre İmalat Sanayi PMI Endeksi Mart ayında 51,8 

değerine geriledi (Şubat’ta 55,6) ancak veriler imalat sanayinde faaliyetlerinde koşulların iyileşmeye 

devam ettiğine işaret etti. Yeni sipariş hacmi, üretim ve istihdamdaki artışlar iyileşmede etkili oldu. 
 

DÜNYA EKONOMİSİ 

• ABD’de işsizlik maaşı başvuruları 1973’ten beri en düşük seviyeye gerileyerek 215 bin kişi oldu. Beklenti 

seviyesi 230 bin kişi idi. Bu durum istihdam piyasasının güvenilir olduğuna işaret ederek Fed’in daha 

rahat faiz artırımına gitmesi için olanak sağlıyor. Öte yandan ABD ekonomisinin dördüncü çeyrek 

büyüme oranı %2,5’ten %2,9’a revize edildi.  

• İngiltere ekonomisi dördüncü çeyrekte %1,4 yıllık büyüme oranı kaydetti. Beklentilerle uyumlu olan 

büyüme oranı 2012’den beri en düşük seviyede. 

• Ticaret savaşlarında bu hafta, Çin ABD’den yapılan gıda ithalatına %25 vergi uygulanacağını açıkladı. 

Çin yetkilileri Dünya Ticaret Örgütü ile bir araya gelerek atacağı adımların uygunluğunu tartışmıştı. 

• Japonya’da imalat sanayi PMI endeksi yeni siparişler ve üretimdeki artışa rağmen Mart ayında önceki aya 

göre 1 puan azalarak 53,1 oldu. Öte yandan yılın ilk üç ayındaki veriler ülkede ekonomik büyümenin hız 

kaybetmediğine işaret etti. 
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Şekil 1: Gayrisafi Yurtiçi Hasıla Yıllık Artış, % 

(2012 Birinci Çeyrek – 2017 Dördüncü Çeyrek) 

 
 

Şekil 2: 12 Aylık Kümülatif Dış Ticaret Dengesi, 

Milyar Dolar (Ocak 2008 – Şubat 2018) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şekil 3: Ekonomik Güven Endeksleri (Ocak 

2013 – Mart 2018) 

 
 

Şekil 4: İSO ve Markit İmalat Sanayi PMI 

Endeksi ve Sanayi Üretim Endeksi (Ocak 2006 – 

Mart 2018) 

 
Kaynak: İstanbul Sanayi Odası 
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