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EKONOMİK GELİŞMELER
Farkı illerdeki toplam sekiz TÜRGEV
yurdunun toplu açılış törenine katılan
Cumhurbaşkanı
Recep
Tayyip
Erdoğan, “Dünyadaki en kârlı, verimli
ve hayırlı yatırım, insana yapılan
yatırımdır. İnancını, tarihini ve
kültürünü
bilen,
aynı
zamanda
araştıran, sorgulayan, öğrenen ve
üreten gençler yetiştirme konusunda
çaba gösteren herkesin, bugüne kadar
olduğu gibi bundan sonra da yanında
olacağım” dedi.

çıkardıklarını ifade eden Davutoğlu,
özel
sektörle
birlikte
tohumluk
ihracatını
neredeyse
10
kat
artırdıklarını
bildirdi.
Davutoğlu,
kendilerinden önce 17 milyon dolar
olan tohumluk ihracatının şimdi 150
milyon dolara çıktığını kaydetti.
Bugüne kadar 1,6 milyar lira pirim
desteği sağladıklarını, 1,7 milyar lira da
hasar tazminatı ödediklerini dile
getiren Davutoğlu, "Çiftçilerimiz hava
şartlarından o kadar kırılgandırlar ki
bir anda bütün üretim yaptığı bütün
çaba, yıllık çaba yok olabiliyor. Ama
eğer arkasında çiftçilerimizin kudretli
ve şefkatli bir devlet varsa ki bugün
var, bütün o hasar bir tazminatla telafi
edilebiliyor, çiftçilerimize can suyu
mahiyetinde yardımlar yapılabiliyor ve
afetlerin, bu anlamda hasarların
oluşturabileceği
tahribatı
ortadan
kaldırıyoruz" diye konuştu. Başbakan
Davutoğlu ayrıca pamuk üretiminin
teşviki için özel bir çalışma yapılması
talimatı verdiklerini açıkladı.

Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu;
Merkez Bankasının faiz indirim
kararına ilişkin "Faiz oranlarının
düşme trendi içinde olması, olumludur
ama biz bunun daha fazla bir ivmeyle
seyretmesi gerektiği kanaatini yine de
ifade ediyoruz. Dünyadaki emtia
fiyatlarındaki gelişmeler, Türk siyaseti
ve ekonomisindeki istikrar, diğer
ekonomik
parametreler
açısından
enflasyonun da düşme eğilimine girmesi
dolayısıyla beklentimizin daha fazla bir
indirim yönünde olduğu her zaman dile
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
getirdiğimiz bir husus" dedi.
Mehdi Eker, "Türkiye'nin herhangi bir
herhangi
bir
markete
Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, ilindeki
"Şubat ayı sonunda, 28 Şubat gidildiğinde oradaki ürünün kasasının
Cumartesi günü, mazot, gübre, yem üzerine konulacak olan etiket ile o
bitkileri desteği bağlamında 2 milyar parselde ne kadar kimyevi gübre
Türk lirasını çiftçilerimize veriyoruz. kullanılmış, ne kadar ilaç kullanılmış,
bir
şey
kullanılmış
mı
Bu takriben, yıllık desteğin yüzde 20'si başka
civarında ve inşallah bu ayın sonunda kullanılmamış mı bunun hepsini tüketici
çiftçilerimizin yüzü bir kez daha takip edebilecek" dedi.
gülecek. Bu ödemeler yapılacak" dedi.
Son 9 yılda tohumculuğa 1 milyar lira
destek verdiklerini, tohumluk üretimini
145 bin tondan 776 bin tona
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Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz da
Merkez Bankasının kanununda iki
temel görevin tarif edildiğini söyledi.
Bunların; fiyat ve finansal istikrarı
sağlamak ile bu hedefle çelişmemek
kaydıyla büyümeye destek vermek
olduğunu
belirten
Yılmaz,
"Türkiye’nin en önemli meselesi elbette
büyüme, istihdam, üretim ve ihracat
artışı. Bu da yatırımlarla çok ilgili.
KOBİ’ler
başta
olmak
üzere
yatırımların daha cazip hale gelmesi
açısından
faizlerin
aşağı
inmesi
sevindirici bir gelişme. Bu, olumlu
yönde bir adım. Bu trende baktığımız
zaman, önümüzdeki dönemde faizlerin
daha da aşağılarda olmasını biz de arzu
ediyoruz" diye konuştu. Yılmaz, Ar-Ge
harcamalarının milli gelire oranını
yüzde
3'ler
seviyesine
taşımak
istediklerini belirterek, "Küresel kriz
ortamında
Türkiye'nin
Ar-Ge'ye
yatırım yapması, geleceğimiz adına
hepimize umut veren bir politikadır"
dedi.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri
Işık, KOBİ’lerin daha uygun krediye,
daha uygun şartlarda erişmesinin,
Türkiye’deki
üretimin
artması
açasından önemli olduğunu belirterek,
"Burada da Merkez Bankasının alacağı
kritik karar, faiz koridorunun üst
bandını daha cesurca aşağı çekmek. Bu
yapılırsa,
ben
inanıyorum
ki
KOBİ’lerimizin finansmana erişimi
daha kolaylaşacak" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay
Kılıç, üniversite öğrenimi için yurtlara
yerleşen
öğrencilerin
kendilerine
verilecek donanım ve yardımla geleceğe
yürümek
isteyeceğini
belirterek,
"Yönlendirmeyle,
farklı
fikirlerin
kendilerine aşılanmaya çalışılmasıyla,
devlet kademelerinin içerisinde farklı
emellere hizmet etmek için yetiştirilmek
istenmiyorlar. İşin özü, devletin
içerisinde
bir
paralel
yapının
hizmetkarı
olarak
yetiştirilmek
istenmiyorlar. Bundan dolayıdır ki biz
bu
gençlerimize
kendilerini
yetiştirmeleri için bu fırsatı vereceğiz,
vermekle yükümlüyüz" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı;
"Eğitimde devlet olarak pek çok şey
yaptık, yapıyoruz, yapacağız ama
devletin yaptığı hizmetlerin ötesinde sivil
toplumun yaptığı katkılar çok önemli"
dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası,
faiz koridorunun üst bandını yüzde
11,25'ten yüzde 10,75'e ve faiz
koridorunun alt bandını yüzde 7,50'den
yüzde 7,25'e indirdi. Para Politikası
Kurulu açıklamasında; "Önümüzdeki
dönemde para politikası kararları
enflasyon görünümündeki iyileşmenin
hızına bağlı olacaktır" denildi. Sıkı
para politikası duruşunun ve alınan
makro ihtiyati önlemlerin etkisiyle
kredi büyüme hızlarının makul
düzeylerde
seyrettiği
belirtilen
duyuruda, dış ticaret hadlerindeki
olumlu
gelişmeler
ve
tüketici
kredilerinin
ılımlı
seyrinin
cari
dengedeki iyileşmeyi desteklediği ifade
edildi.
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Ekonomi Bakanlığı, 2014 yılı aralık
ayına ilişkin "Uluslararası Doğrudan
Yatırım Verileri Bülteni"ni yayımladı.
Buna göre, aralıkta 1 milyar 244 milyon
dolar düzeyinde net uluslararası
doğrudan yatırım girişi gerçekleşti.
Geçen yılın tamamında ise uluslararası
net doğrudan yatırım girişi, bir önceki
yılın aynı dönemine göre yüzde 1,7
azalışla 12 milyar 143 milyon dolar
oldu. Aralıkta 1 milyar 113 milyon
dolar sermaye girişi görülürken, nakit
sermaye girişinin 521 milyon dolarlık
bölümünü Asya ülkeleri, 439 milyon
dolarlık bölümünü ise AB ülkeleri
kaynaklı sermayeler oluşturdu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB) Haftalık Para ve Banka
İstatistikleri'ne göre, 13 Şubat ile biten
haftada mevduat bankalarının tüketici
kredileri yüzde 0,55 artarak 272 milyar
852 milyon 257 bin liraya çıktı. Kredi
kartı harcama tutarı da yüzde 0,27
yükselişle 84 milyar 300 milyon 232 bin
lira düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu
dönemde taksitli ticari krediler ise
yüzde 0,87 artarak 162 milyar 949
milyon 709 bin liraya ulaştı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB) Haftalık Para ve Banka
İstatistiklerine göre, bankacılık sektörü
toplam kredi hacmi 13 Şubat ile biten
haftada 10 milyar 219 milyon 12 bin lira
arttı. Böylece söz konusu dönemde
toplam kredi hacmi 1 trilyon 232 milyar
973 milyon 399 bin liradan 1 trilyon 243
milyar 192 milyon 411 bin liraya çıktı.

BDDK verilerine göre; Bankacılık
sektörünün toplam kredi hacmi, bir
haftada yüzde 0,8 artarak 13 Şubat
itibarıyla 1 trilyon 291 milyar 281
milyon liraya ulaştı.
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma
Örgütü (OECD), üye ülkelerde 2014
yılının 3. çeyreğinde yüzde 0,6 artan
Gayrisafi Yurtiçi Hasılanın (GSYH)
geçen yılın 4. çeyreğinde yüzde 0,5 artış
gösterdiğini
açıkladı. OECD'nin
ekonomik büyüme raporuna göre, 2014
yılının son çeyreğinde OECD içinde
ekonomisi büyük ülkeler içinde GSYH
artış hızı en fazla düşüş gösteren ülke
ABD oldu. 2. çeyrekte yüzde 1,1 ve 3.
çeyrekte yüzde 1,2 oranında büyüme
kaydeden ABD'nin GSYH artışı son
çeyrekte yüzde 0,7 olarak belirlendi.
GSYH artış hızı bir önceki çeyrekte
yüzde 0,7 olan İngiltere ise 2014 son
çeyreğinde yüzde 0,5 oranında büyüme
kaydetti. Geçen yılın üçüncü çeyreğinde
yüzde 0,6 daralma yaşayan Japonya ise
son çeyrekte yüzde 0,6 büyüme
kaydetti. Almanya'nın geçen yılın
üçüncü çeyreğinde yüzde 0,1 olan
GSYH artış hızı ise söz konusu
dönemin son çeyreğinde yüzde 0,7
olarak gerçekleşti. 2014 yılının üçüncü
çeyreğinde yüzde 0,3 büyüme kaydeden
Fransa ise son çeyrekte yüzde 0,1
büyüme kaydetti.
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Fitch Ratings, 6 Türk bankasının
reytinglerini teyit ettiğini açıkladı. Fitch
Ratings’ten
yapılan
açıklamada,
Alternatif Bank (BBB), Anadolubank
(BB), Arap Türk Bankası (BB-), Bank
Pozitif Kredi ve Kalkınma Bankası,
(BBB-) Şekerbank (BB-) ve Turkland
Bank’ın (BB) döviz cinsinden uzun
vadeli kredi notlarının teyit edildiğini
duyurdu. Açıklamada Şekerbank’ın
kredi notu görünümünün “negatiften”
“durağana” revize edildiği belirtilirken,
Turkland
Bank’ın
ise
not
görünümünün negatifte tutulduğu
kaydedildi.

yönelik kararının, ekonomik şartların
faiz artırımına gelecek iki toplantı
süresince hazır olmayacağı anlamına
geldiğini kaydetti. Yellen, döviz
manipülasyonuna
karşı
tetikte
olunması gerektiğini belirterek, bunun
para birimlerinin değerini etkileyen
birçok faktör olması nedeniyle önüne
geçilmesi zor bir sorun olduğu
görüşünü paylaştı. Obama yönetiminin
bu konudaki girişimlerini izlediğini
söyleyen Yellen, gerekirse Fed olarak
destek vermeye hazır olduklarını
bildirdi.

ABD'de geçen hafta işsizlik maaşına ilk
Dünya Bankası Türkiye Direktörü kez başvuranların sayısı önceki haftaya
Martin Raiser, Türkiye'nin orta gelir göre 21 bin kişi azalarak 283 bine
seviyesinden yüksek gelir seviyesine geriledi.
atlayabilmesi için yapısal reformlara hız
verilmesi gerektiğine işaret ederek, Avrupa Merkez Bankası'nın net
"Zorlu seçim sürecinin haziranda sona karının 2013 yılındaki 1 milyar 440
ermesi, yapısal reform gündemine geri milyon avrodan 2014 yılında 989
dönülmesi için önemli bir fırsat milyon avroya gerilediği bildirildi.
yaratacak.
Bu
fırsatın
gerçeğe
dönüştürülmesi, Türkiye'nin gelişmekte Avrupa Yatırım Bankası (AYB) geçen yıl
olan ülkelere ilham kaynağı olmayı yıllar yüzde 7 artışla 77 milyar avro kredi
boyunca sürdürmesini sağlayacaktır" dağıttı. Lüksemburg merkezli AB
dedi.
bankasının kredilerinin 69 milyar avrosu
üye ülkelere, 2,5 milyar avrosu aday
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı ülkelere, 2,9 milyar avrosu AB'nin
Janet Yellen, ABD Senatosu'nda yaptığı komşularına ve 2,6 milyar avrosu
yarıyıl
sunumunda,
Fed'in
faiz gelişmekte olan ülkelere ülkelerine
artırımına enflasyonun orta vadede verildi. İspanya 11,9 milyar avroyla AYB
yüzde 2 hedefine yaklaştığından emin kredilerinden en çok faydalanan ülke
olmadan
başlamayacağını
ancak, olurken 10,9 milyar avroyla İtalya, 8,2
zamanlamaya
ilişkin
sözel milyar avroyla Fransa, 7,7 milyar
yönlendirmenin değişeceğini bildirdi. avroyla Almanya, 7 milyar avroyla
Yellen, başta Avro Bölgesi, Japonya ve İngiltere, 5,5 milyar avroyla Polonya, 2,2
Çin olmak üzere küresel zayıflığın da milyar avroyla Hollanda ve 2,1 milyar
ABD ekonomisi için aşağı yönlü riskler avroyla Türkiye ilk sıralarda yer aldı.
oluşturduğunu belirterek, Federal Açık
Piyasa Komitesinin (FOMC) faizleri
artırma konusunda sabırlı olmaya
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Avro
Bölgesi
maliye
bakanları
Yunanistan'ın Şubat sonunda sona eren
mali programının 4 ay şartlı uzatılması
konusunda anlaştı.
Avro
Bölgesi
maliye
bakanları
Yunanistan'ın, mali programın 4 ay
uzatılması
karşılığında
sunduğu
reformlar
listesini
onayladı.
Yunanistan'ın AB Komisyonu, Avrupa
Merkez Bankası ve IMF'den oluşan
Troyka
kurumlarına
ve
Avro
Bölgesi'ne
gönderdiği
reformlar
listesinde
KDV
dahil
vergi
uygulamalarında reform yapılacağı ve
üst gelirliler başta olmak üzere vergi
kaçakçılığıyla
mücadele
edileceği,
eğitim ve savunma dahil kamu
harcamalarının gözden geçirileceği,
yolsuzlukla ve akaryakıt ve tütün
ürünleri
kaçakçılığıyla
mücadele
edileceği
ve
bakanların
ve
milletvekillerinin mali imtiyazlarının
sınırlandırılacağı
gibi
tedbirler
bulunuyor..
Mali
programın
uzatılmasının
parlamentolarda
onaylanmasının
ardından
AB
Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası ve
IMF'den oluşan troyka kurumlarının
Yunan Hükümeti'yle refrom listesi
üzerinde çalışarak Nisan sonuna kadar
programın
gözden
geçirilmesini
başarıyla tamamlamaları halinde kalan
kredi dilimleri serbest bırakılacak.

Yunanistan Maliye Bakanı Varoufakis:
"Artık
verilen
komutları
takip
etmeyeceğiz.
Durumu
istikrara
kavuşturacak anlaşma için temeli
hazırladık fakat mali açık sorununu
çözmedik. Bu ilk adım" dedi.

Eurostat'ın verilerine göre Avro
Bölgesi'nde geçen ay Avusturya ve
Malta haricindeki tüm ülkeler eksi
enflasyona sahip. Yılın ilk ayında
enflasyon Avro Bölgesi'nde yüzde -0,6
ile Temmuz 2009'dan bu yana en düşük
seviyeye indi. Ocak itibariyle AB'de
ortalama enflasyon da yüzde -0,5 oldu.
Avro Bölgesi'yle borç müzakerelerini
sürdüren Yunanistan'da enflasyon
yüzde -,2,8'e kadar indi. Bulgaristan
yüzde -2,3 ve İspanya yüzde -1,5 ile
deflasyonun ağır yaşandığı diğer AB
üyeleri oldu. Ocak'ta Almanya ve
Fransa'da yüzde -0,5 ve Fransa'da
yüzde -0,4 ile deflasyon görülürken
İngiltere'de yüzde 0,3 enflasyon
kaydedildi. AB'de geçen ay enflasyona
sahip diğer üyeler yüzde 0,4'le İsveç,
yüzde 0,5'le Avusturya ve Romanya ve
yüzde 0,8'le Malta oldu.

Almanya'da geçen yıl ulusal ve
uluslararası havaalanlarından 186
milyon 400 bin yolcu faydalanırken,
yolcu sayısı 2013 yılına kıyasla yüzde
3,1 arttı. Almanya'nın 2014 yılında
Türkiye ile olan hava trafiği ise 2013
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, yılına oranla yüzde 5,5 artış kaydetti.
Yunan hükümetinin Avro Bölgesi
toplantısında sert ve zor geçen Fransa Dışişleri Bakanı Laurent
müzakereler sonucunda temel hedefine Fabius, Ukrayna'daki ayrılıkçıların
ülkenin güneydoğusundaki Mariupol
ulaştığını söyledi.
kentine saldırması halinde AB'nin
Rusya'ya
daha
fazla
yaptırım
uygulayabileceği uyarısında bulundu.
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Moody's, Rusya'nın kredi notunu
"Baa3"den "Ba1"e düşürdü, not
görünümünü "negatif"te bıraktı. Notun
indirimine en temel gerekçe olarak,
petrol fiyatlarındaki ciddi düşüş ve döviz
kuru şokunun ülkenin hâlihazırda düşük
olan orta vadeli büyüme beklentilerini
daha da zayıflatması gösterildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham
Aliyev, devalüasyon kararıyla ilgili,
"Önce aşamalı devalüasyon yapacaktık.
Fakat halkta panik oluştuğunu gördük.
Manatta yapılan ufak değişiklikten
sonra halk döviz bürolarına giderek
dolar almaya başladı. Bu nedenle
manatın ucuzlamasına kararı verildi"
dedi.

Moody's, Rusya’nın önde gelen 7
finansal kuruluşunun kredi notunu bir İran'ın ham ve işlenmiş tarım ürünleri
kademe
düşürdüğünü
duyurdu. ihracatı yüzde 22 artarak 4,7 milyar
Moody’s’ten
yapılan
açıklamada dolara ulaştı.
Sberbank VTB JSC, Gazprombank,
Rus Tarım Bankası, Konut ve
Mortgage Kredileri Ajansı (AHML),
Vnesheconombank ve Alfa-Bank’ın
kredi notlarının aşağı yönlü revize
edildiği
bildirildi.
Kuruluşların
tamamının notunun birer basamak
azaltıldığı kaydedildi. Moody’s not
düşürme kararına gerekçe olarak,
Rusya'nın kredi notunu geçen hafta
"Baa3"den "Ba1"e düşürerek not
görünümünü "negatif"te bırakma
kararını gösterdi.
Azerbaycan devalüasyon yaptı. Merkez
Bankasının
açıklamasına
göre,
Azerbaycan Manatı, avro karşısında
yüzde 33,8, dolar karşısında yüzde 33,9
değer
kaybetti.
Kararın
ülke
ekonomisinin
çeşitlendirilmesinin
önünü açmak amacıyla
alındığı
belirtilen MB açıklamasında, "Karar,
uluslararası rekabet gücünü ve ihraç
potansiyelini
artırmak,
daha
güçlendirmek ve bu kapsamda ödeme
dengesinin, ülkenin uluslararası ödeme
yeteneğinin stratejik dayanıklılığını
temin etmek amacıyla alındı" denildi.
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