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EKONOMİK GELİŞMELER
Cumhurbaşkanı
Recep
Tayyip
Erdoğan, "Durmuş Yılmaz Bey kendi
işine baksın. Onu muhatap alıp da
burada herhangi bir şey söyleyecek
halim yok. Kendisinin başarı grafiğini
gayet iyi bilen birisiyim. Onların
dönemi
bir
defa
bizim
faizle
mücadelemizde
çok
farklı
bir
mücadeleyi sürdürdüğümüz dönem
olmuştur. Kendi maharetleri değildir,
bizim özel gayretlerimizdir. Bir şeyi
daha bilmeleri lazım, düşük faiz,
büyüme, orada da tespitleri çok çok
yanlış. Gerek Amerika'yı bu şekilde
değerlendirmesi ayrı bir yanlış, Batı'yı
bu şekilde değerlendirmesi ayrı bir
yanlış." dedi

dönemde, bizim dönemimizde turizmde
olağanüstü hamle dönemi yaşadı; 12-13
milyon turizm kapasitesinden 40-50
milyonlara giden, inşallah en kısa
zamanda 50 milyonlara ulaşacağımız
bir noktaya geldik" diyen Davutoğlu,
bu yıl turizmde ciddi sıkıntıların
olabileceğinin
tüm
dünyada
konuşulduğunu, Türkiye için de iki
gelişmenin önemli olduğunu, özellikle
Bağımsız Devletler Topluluğu, Rusya
başta olmak üzere bu ülkelerden
gelenlerin
ekonomik
sıkıntıdan
kaynaklı sorunları olduğunu, ayrıca
İran'dan gelen turistlerde de bazı
sıkıntılar olabileceğini öngördüklerini
söyledi.

Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu,
KOBİ'lerin ürün bazında uluslararası
arenaya açılmalarını sağlayabilmek için
bugün ilk kez kurumsallaşma ve
markalaşma
destek
programı
başlatacaklarını belirterek, "Bu destek
programında, bana getirilen teklifte
ufak bir değişiklik yaptık, 50 milyon
lira bütçeli bu programı, işletme başına
150 bin lira destek vereceğiz" dedi.
Başbakan Davutoğlu sektörlere yönelik
destek paketlerine, prim borcu olan
Bağ-Kur'lular sağlık hizmetlerinden
yararlanabileceğini
ve
turizmi
canlandırmak için ekonomik sıkıntıda
olan ülkelerden gelen havayollarına
destek verileceğini söyledi. Davutoğlu,
bugün bir sektörle ilgili iki önemli
kararı ve müjdeyi paylaşmak isteğini
ifade ederek, Türkiye'nin en önemli
sektörünün turizm sektörü olduğunu ve
"bacasız fabrika" olarak bilindiğini,
ayrıca çok geniş istihdam imkanları
oluşturduğuna kaydetti. "Türkiye son

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan,
gelişmekte
olan
ekonomilerin
önümüzdeki 10 yıl boyunca gelişmiş
ekonomilerin
büyüme
oranları
ortalamasının
üzerinde
büyüme
kaydedeceğini bildirdi. Türkiye’nin
ekonomik büyümesini destekleyecek
adımları attığını vurgulayan Babacan,
şunları kaydetti: “Biz Türkiye’nin,
Çin’in
ya
da
diğer
ülkelerin
büyümesinde daha düşük büyümeden
bahsederken, bu büyüme oranlarını
halen gelişmekte olan ekonomilerin
ortalama büyümesinin üzerinde olacak.
Türkiye açısından petrol fiyatlarındaki
düşüş
ve
ihracat
pazarımızı
çeşitlendirmek için aldığımız önlemler
işe yarıyor. Belki Avrupa pazarları iyi
bir performans göstermiyor ama
Afrika’ya,
Asya’ya
ve
Latin
Amerika’ya olan ihracatımız hızla
artıyor.
2008'de
Afrika’da
12
büyükelçiliğimiz varken bugün yaklaşık
39 büyükelçiliğimiz var.”
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Maliye Bakanı Mehmet Şimşek,
Kayıtdışı Ekonomi ile Mücadele Eylem
Planı'na ilişkin, "Buradaki amaç;
vergiyi tabana yayarak, kayıtdışılığı
azaltarak, ülkemizin, ekonomimizin
gelişmesi, kalkınması için daha fazla
kaynak sağlamak. Yeni herhangi bir
vergi yok. Sadece vergide adaleti
sağlamaya, vergiyi tabana yaymaya
yönelik bir çerçeve, bir eylem planı.
Kayıtdışı ekonominin gayrisafi yurt içi
hasılaya oranını 2002'den bu yana 6
puan düşürdük. Yeni eylem planını
uygulayarak,
2018
yılı
sonunda
kayıtdışı ekonominin büyüklüğünü
milli gelire oran olarak yüzde 21,5'e
düşürmeyi hedefliyoruz." dedi.

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz,
"Petrol
fiyatlarındaki
gerilemeyle
birlikte büyümemiz daha iyi noktalara
gelecek. Cari açığımız ciddi anlamda
gerileyecek çünkü enerjiye bağımlı bir
ülkeyiz. Diğer yandan da enflasyona
ciddi etkisi olacak" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Taner Yıldız, "Büyüyen, gelişen
Türkiye'nin küçülen enerjisi olmaz"
dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Mehdi Eker, Türkiye'nin tarım
ihracatının 2014 yılında 2013 yılına
göre yüzde 6,1 oranında artarak 18
milyar dolar olduğunu belirterek,
Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin "Tarımsal dış ticaretinde Türkiye, net
Canikli; "Oturduğunuz yerden, kapalı ihracatçı olma konumunu 2014 yılında
kapılar ardından rekabet gücü elde da sürdürdü" dedi.
edemezsiniz. Arenaya çıkmanız lazım.
Türkiye ve İran’ı birbirine bağlayacak Bakanlar Kurulu kararı ile pirince
ikinci demir yolu projesi için fizibilite uygulanan Katma Değer Vergisi (KDV)
çalışmalarına başlandı. Ortak sanayi oranı yüzde 1'e indirildi.
bölgeleri en kısa zamanda kurulacak.”
dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik,
önümüzdeki 2 ay, seyahat acentelerinin
Ekonomi Bakanı Zeybekci: "Türk organizasyonunda,
İran,
Rusya,
Lirasının değer kaybetmesinin, doların Azerbaycan, Belarus, Ermenistan,
yükselmesinin Türkiye'de faiz indirimi Moldova, Kazakistan, Kırgızistan,
beklentileri üzerinde olumsuz bir etkisi Tacikistan, Türkmenistan, Gürcistan,
olmaz. Faizin aşağı doğru trend Özbekistan ve Ukrayna'dan Türkiye'ye
göstermesi, kurun kontrollü bir şekilde gelecek her yolcu uçağına 6 bin dolar
yükselmesini beraberinde getirecektir. yakıt desteği verileceğini bildirdi.
Bu beklenen bir durum ve şu anda
doğal bir süreç yaşıyoruz. Endişe Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri
edecek hiçbir şey yok. Kurun Işık, Girişimci Bilgi Sistemi'ne göre
yükselmesinin
Türk
ekonomisine 2006 yılında 1 milyon 803 bin olan
olumsuz
bir
etkisinin
olacağını KOBİ sayısının, 2013 yılı sonunda 1
zannetmiyorum" dedi.
milyon 162 bin artışla 2 milyon 965 bine
ulaştığını
bildirdi.
Bakan
Işık;
"KOBİ'lerin daha fazla tasarım
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yapması, kendi yapamıyorsa tasarım
hizmeti almasına yönelik vergi ve teşvik
kolaylıkları
getirmeye
yönelik
çalışmaları son noktaya getirdik. 2010
yılından bugüne kadar 1 milyar 131 bin
lira girişimcilik desteği verdik, Ar-Ge
ve inovasyona son 5 yılda 236 milyon
lira kaynak ayırdık" dedi.

Ocak ayında aylık bazda TÜFE yüzde
1,10, Yİ-ÜFE yüzde 0,33 artış gösterdi.
Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında
yüzde 7,24, yurt içi üretici fiyatları
yüzde 3,28 olarak gerçekleşti. Geçen
yılın aralık ayında yüzde 8,17 olan yıllık
enflasyon, bu yılın ocak ayında 0,93
puan düşerek, yüzde 7,24'e geriledi. Söz
konusu oran, son 19 ayın en düşük
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile enflasyonu oldu.
Gümrük
ve
Ticaret
Bakanlığı
işbirliğiyle oluşturulan 2014 yılına
ilişkin geçici dış ticaret verileri İstanbul Ticaret Odası, 2015 ocak
açıklandı. Buna göre, ihracat geçen yıl ayında İstanbul'da perakende fiyatı en
2013'e göre yüzde 3,9 arttı ve 157 fazla artan ve azalan harcama
milyar 715 milyon dolara çıktı. Aynı kalemlerini açıkladı. Buna göre, 2015
dönemde ithalat ise yüzde 3,7 azalış ocak
ayında
İTO'nun
İstanbul
göstererek 242 milyar 224 milyon dolar Ücretliler Geçinme Endeksi'nde yer
olarak hesaplandı. Dış ticaret açığı ise alan 242 ürünün 99'unun perakende
yüzde 15,4 azalarak 99 milyar 859 fiyatı artarken, 71 ürünün fiyatı düştü,
milyon dolardan 84 milyar 509 milyon 72 ürünün fiyatı ise değişmedi. Aynı
dolara geriledi. İhracatın ithalatı dönemde mevsimsel nedenlerden dolayı
karşılama oranı, 2013'te yüzde 60,3 ürün arzında azalma yaşanan yeşil
iken, geçen yıl sonu itibarıyla yüzde soğan, yüzde 61,62 ile ocak ayında fiyatı
65,1'e yükseldi.
en fazla artan ürün oldu. Fiyatı en çok
artan ikinci ürün yüzde 49,32 ile kabak
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), olurken, onu yüzde 40,46 ile kıvırcık
2015 yılı ocak ayında ihracatın geçen salata izledi.
yılın aynı ayına göre yüzde 9,8 düşüşle
10 milyar 803 milyon 970 bin dolar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
düzeyinde gerçekleştiğini bildirdi.
(TCMB) Ocak Ayı Fiyat Gelişmeleri
Raporu'nda, ocak ayında tüketici
Türkiye'nin turizm geliri, 2014'te bir fiyatlarının
yüzde
1,10
arttığı
önceki yıla göre yüzde 6,2 artarak 34,3 hatırlatılarak, bu dönemde başta gıda
milyar dolar oldu. Söz konusu gelir, ve enerji olmak üzere hizmet grubu
geçen yılın son çeyreğinde ise bir önceki dışında kalan tüm alt kalemlerin
yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,3 enflasyona düşüş yönünde katkı yaptığı
azalarak 7,7 milyar dolar olarak belirtildi.
gerçekleşti.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB) Haftalık Para ve Banka
İstatistikleri'ne göre, 23 Ocak ile biten
haftada mevduat bankalarının tüketici
kredileri yüzde 0,33 artarak 269 milyar
636 milyon 8 bin liraya çıktı. Kredi
kartı harcama tutarı ise yüzde 0,15
yükselişle 82 milyar 344 milyon 382 bin
lira düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu
dönemde taksitli ticari krediler yüzde
0,23 artarak 159 milyar 339 milyon 464
bin liraya ulaştı. Bankacılık sektörü
toplam kredi hacmi 23 Ocak ile biten
haftada 1 milyar 149 milyon 600 bin
lira azaldı. Böylece söz konusu
dönemde toplam kredi hacmi 1 trilyon
205 milyar 849 milyon 414 bin liradan 1
trilyon 204 milyar 699 milyon 814 bin
liraya indi.

açıklamada, fonun sadece yönetime el
koyduğu vurgulanarak, "Bank Asya
rutin bankacılık faaliyetlerine devam
etmektedir" denildi.
Otomotiv
Distribütörleri
Derneği
(ODD), Türkiye otomobil ve hafif ticari
araç toplam pazarının, 2015 yılı ocak
ayında geçen yılın aynı ayına göre
yüzde 5,95 artarak, 34 bin 615 olarak
gerçekleştiğini bildirdi.
ABD
Başkanı
Barack
Obama,
Kongre'ye gönderdiği yaklaşık 4 trilyon
dolarlık 2016 mali yılı bütçesine ilişkin,
"Politikayı bir kenara bırakarak ulusal
önceliklerimizin finansmanını ve orta
gelirli
ailelerin
yeni
ekonomide
ilerlemelerini
sağlayacak
bütçeyi
geçirmek zorundayız" dedi.

Fitch Ratings, Türkiye'de Hazine
garantili tahvil ihraçlarının fonlama ABD
Adalet
Bakanlığı'nın
profili açısından pozitif olduğunu derecelendirme
yetkisini
kötüye
bildirdi.
kullanmakla suçladığı S&P, 2004-2007
yılları arasında ipoteğe dayalı bazı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme menkul kıymetlerin kredi notlarını
Kurulu (BDDK), Bank Asya’nın 'kasten ve yanıltıcı' olarak yükselttiği
yönetim kurulunu belirleyen imtiyazlı nedeniyle soruşturmaya alınmıştı. Bu
payın
yüzde
63’lük
bölümünün tür
uygunsuzluklarla
ABD'deki
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu mortgage krizinde rol oynadığı ileri
(TMSF) tarafından kullanılmasına sürülen
S&P,
ABD
hükümeti
karar verdi. Kurul, son toplantısında, tarafından iki yıl önce başlatılan
Bank Asya’nın ortaklık yapısına ilişkin soruşturmalar sonunda yaklaşık 1,38
denetimlerin sonucunu değerlendirdi. milyar dolar ödemeye razı oldu.
Bank Asya’nın Bankacılık Kanunu
kapsamında
“kurumun
etkin ABD'de işsizlik maaşına ilk kez
denetimini engellemeyecek şeffaf ve başvuranların sayısı geçen hafta 265
açık bir ortaklık yapısı ve organizasyon bine gerileyerek yaklaşık son 15 yılın en
şemasına sahip olması” şartını ihlal düşük seviyesine indi.
ettiğini belirleyen Kurul, bankanın
yüzde 63’lük imtiyazlı payının, TMSF
tarafından kullanılmasına karar verdi.
TMSF
yetkililerince
yapılan
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ABD Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı
öncü verilere göre, ABD'de gayri safi
yurtiçi hasıla (GSYH) 2014'ün son
çeyreğinde yüzde 2,6 arttı. Geçen yılın
ikinci ve üçüncü çeyreğinde sırasıyla
yüzde 4,6 ve yüzde 5 büyüyerek son 11
yılın rekorunu kıran büyüme verisine
ilişkin son çeyrek beklentisi yüzde 3
artış yönündeydi. Ülke ekonomisi
beklentilerin altında kalan dördüncü
çeyrek verisi ile birlikte 2014'de yıllık
yüzde 2,4 büyümüş oldu.
Fed'in para politikalarını belirleyen
Federal Açık Piyasa Komitesinin sona
eren Ocak ayı toplantısının sonuç
bildirisinde; ABD ekonomisinin geçen
yıl Aralık ayında gerçekleştirilen son
FOMC toplantısından bu yana sağlıklı
bir hızda büyüdüğü ve Fed'in politika
faiz oranını artırmak konusunda
"sabırlı"
olacağı
ifade
edildi.
Komitenin faiz artırımında "sabırlı"
olmaya yönelik kararın oy birliğiyle
alındığı bildiride, Fed'in tam istihdam
ve fiyat istikrarına yönelik desteğinin
süreceği ve Komitenin gelecek verileri
her zamanki gibi dikkatle izleyeceği
kaydedildi.
Fed Başkanı Yellen, ABD ekonomisinin
güçlü olduğunu ancak ABD dışı
görünümden endişe ettiğini ve bu
koşullarda acil bir faiz artışına
gitmeyeceğini söyledi.

Avrupa
Merkez
Bankası,
Avro
Bölgesi’nde bankaların temettü (kar
payı) dağıtılması sırasında mevcut
zorlu ekonomik ve mali koşulları
dikkate alarak tutucu bir politika
benimsemesi gerektiğini bildirdi.
Avrupa Merkez Bankası Denetleme
Kurulu
Başkanı
Daniele
Nouy,
bankaların
temettü
politikalarını
tutucu ve ihtiyatlı varsayımlar üzerine
temellendirmesi gerektiğini kaydetti.
Bankaların
temettü
politikalarını
tutucu ve ihtiyatlı varsayımlar üzerine
kurmasının önemine işaret eden Nouy,
"Böylece bankalar, herhangi bir ödeme
sonrası
mevcut
sermaye
gereksinimlerini
tam
olarak
karşılayacaklar ve kendilerini daha
zorlu
sermaye
standartlarını
karşılamaya
hazırlayabilirler"
ifadelerini kullandı.
Avrupa İstatistik Ofisi'nin verilerine
göre, 28 üyeli AB'de geçen yıl turistik
konaklama tesislerindeki geceleme
sayısı, 2013 yılına oranla yüzde 1,7
artarak 2,7 milyar oldu. Söz konusu
rakam rekor seviye olarak ölçüldü.
Avrupa İstatistik Ofisi’nin açıkladığı
verilere göre, 18 üyeli Avro Bölgesi'nde
mevsimsellikten arındırılmış işsizlik
oranı 2014 yılının aralık ayında yüzde
11,4 olurken, 28 üyeli AB'de ise yüzde
9,9 olarak gerçekleşti.

St. Louis Merkez Bankası Başkanı
James
Bullard,
Fed'in
sözlü Avro Bölgesi'nde geçen yılı yüzde -0,2
yönlendirmede kullandığı "sabırlı" düzeyinde tamamlayan enflasyon ocak
ifadesinin, daha fazla esneklik için ayında yüzde -0,6'ya geriledi.
kaldırılması gerektiğini söyledi.
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Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi
İngiltere’de konut sektöründe ocak (TÜFE) bu yılın ocak ayında geçen yılın
ayında fiyat artış hızı, geçen yılın aynı aynı ayına kıyasla yüzde -0,3'e geriledi.
ayındaki yüzde 0,8 seviyesinden yüzde Enflasyon beş yıldan uzun bir süre
0,3’e geriledi.
sonra ilk kez negatif seviyeye indi.
İngiltere Merkez Bankası Başkanı
Mark Carney, Avro Bölgesi’ndeki
kemer sıkma politikasını eleştirerek,
ülkelerin borç tuzağına düştüğünü
söyledi. Carney, "Eğer Avro Bölgesi tek
bir ülke olsaydı o zaman mali birliğin
potansiyel olarak daha destekleyici
olması mümkün olabilirdi. Buna
rağmen, Avrupa’da etkin risk paylaşım
mekanizmaları olmamasına rağmen
(kemer
sıkma
programı)
İngiltere’dekinden
daha
sıkı"
değerlendirmesini yaptı.
İngiltere Maliye Bakanı George
Osborne Yunanistan'ın Maliye Bakanı
Yanis Varoufakis'e ülkesinin borçlarına
ilişkin müzakere sürecinde sorumlu
davranma
çağrısında
bulundu.
Yunanistan Maliye Bakanı Varoufakis,
uluslararası kreditörlerden borç silme
talebinden vazgeçerek, kreditörlerin
elindeki tahvilleri yeni tahvillerle takas
etmeyi
önerdi.
Yunanistan’ın
halihazırda gayrisafi yurtiçi hasılasının
yaklaşık yüzde 175’ine denk gelen 315
milyar avro borcu bulunuyor.
Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin
(Destatis) yayınladığı geçici verilere
göre, Almanya'da 2014 yılının aralık
ayında istihdam, önceki yılın aynı ayına
oranla yüzde 1 artarak 42 milyon 846
bine ulaştı. İstihdam edilenlerin sayısı
411 bin arttı.

Standard & Poor’s
Yunanistan’ın
kredi notunu negatif izlemeye aldığını
açıkladı. S&P’den yapılan açıklamada,
“Yunanistan’da yeni seçilen hükümetin
savunduğu bazı ekonomik ve bütçesel
politikaların daha önce Yunanistan’ın
kreditörleri ve bir önceki hükümet ile
varılan anlaşmayla uyumlu olmadığını
düşünüyoruz” değerlendirmesine yer
verildi. S&P, Yunanistan’ın uzun ve
kısa vadeli ülke kredi notlarını (B/B)
negatif izlemeye almış oldu.
Fitch Ratings: "Yunanistan ve Trokya
arasında anlaşma mümkün fakat,
riskler yüksek. Eğer Troyka ile
müzakerelerde ilerleme kaydedilmez,
finansal
ve
ekonomik
durum
kötüleşirse reytingi düşürme olasılığı
oluşur" görüşünü bildirdi.
Kanada Başbakanı Stephen Joseph
Harper, Ukrayna’ya düşük faizli 200
milyon dolar kredi verdiklerini belirtti.
Rusya Merkez Bankası, politika faizini
%17'den %15'e düşürdü.
Avustralya Merkez Bankası, yüzde 2,5
olan faiz oranının yüzde 2,25’e
indirildiğini duyurdu. 2013 ağustos
ayından bu yana yüzde 2,5 olan faiz
oranlarını 25 baz puan düşürerek
yüzde 2,25'e çeken Avustralya Merkez
Bankası (RBA), 1990’lı yıllarda
yaşanan ekonomik krizden sonra faiz
oranlarını ilk kez bu seviyelere indirdi.
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İran, Irak'a gaz ihracını günlük 70
milyon metreküpe çıkaracak Basra
boru hattı projesinin inşasına başladı.
Mayısta devreye alınacak 25 milyon
kapasiteli Bağdat ve yapımına başlanan
Basra
gaz
boru
hatlarının
tamamlanması halinde Irak’a ihraç
edilen doğalgaz miktarı günlük 70
milyon metreküpe ulaşacak.
Japonya’da işsizlik oranı Aralık ayında
%3,4 olarak gerçekleşti.
Hindistan Merkez Bankası faiz oranını
değiştirmeyerek
%
7,75
olarak
belirledi.
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