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1. 2017 YILINDA DÜNYADA NELER OLDU? 

 

▪ Savaşlar, çatışmalar, siyasi krizler, terör 

saldırıları, kazalar ve doğal afetler, 2017'de 

de dünya gündemini meşgul etti. 2017 yılı 

dünya tarihinde olumsuz olaylarla 

hatırlanacak. Yine savaşlar, afetler 

gerginlikler bu sene de en çok konuşulanlar 

oldu. 

 

▪ 2017'nin en önemli olaylarının başında Suriye'de 

6. yılını dolduran iç savaş, Myanmar ordusunun 

operasyonlarıyla yerlerinden olan yüz binlerce Arakanlı 

Müslüman, Kuzey Kore'nin nükleer denemeleri, Trump 

yönetiminin göçmenleri ve Müslümanları hedef alan 

politikaları, Venezuela'daki ekonomik kriz ve yönetim 

karşıtı gösteriler ile Güney Kore'deki siyasi nüfus skandalı 

oldu. 

 

▪ Yılın ilk iki ayında dikkat çeken gelişmelerden biri, 

Trump'ın "mültecilerin ülkeye kabulünü sınırlandırarak 

göçmen vizelerine katı güvenlik prosedürleri getiren" 

ve "terörle ilintili olduğu düşünülen" ülkelerden 

gelenlerin 30 gün boyunca ABD'ye kabul edilmeyeceği 

başkanlık kararnamesini imzalaması oldu. 

 

▪ Brezilya'da ülkenin kuzeyindeki 

Amazonas eyaletinde başlayan ve başka 

bölgelere sıçrayan hapishane ayaklanmalarında 

bir hafta içinde 100'ü aşkın hükümlü hayatını 

kaybetti. 
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▪ Türkiye, Rusya ve İran öncülüğünde 

Astana'da başlayan görüşmelerin ilk 

toplantısında, Suriye'deki ateşkes 

ihlallerinin üçlü ortak mekanizmayla 

izlenmesi ve uygulanmasının sağlanması 

konusunda uzlaşmaya varıldı. 

 

 

▪ TSK destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), 

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinin merkezini ele 

geçirdi. 

 

 

 

▪ Hollanda yönetimi, Türkiye'de yapılacak 

anayasa referandumu için bu ülkedeki Türk 

vatandaşlarıyla bir araya gelmek isteyen 

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanı Kaya'yı engelledi. 

Hollanda'nın Çavuşoğlu'nun uçağına iniş izni 

verilmemesi, Kaya'nın saatler sonra 

aracından zorla çıkarılıp başka bir araca 

bindirilmesi iki ülke arasında gerilime yol 

açarken Avrupa ülkelerinin düşünce ve ifade 

hürriyeti konusundaki çifte standardını bir 

kez daha gündeme getirdi. 

 

▪ ABD Başkanı Trump, nüfusunun 

çoğunluğu Müslüman olan 6 ülke (İran, 

Suriye, Somali, Sudan, Yemen ve Libya) 

vatandaşlarına 3 ay yeni vize sınırlaması 

getiren düzenlemeyi imzaladı. 
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▪ İngiltere, Lizbon Anlaşması'nın 50. 

maddesini işleme koyarak 44 yıllık üyeliğin 

ardından AB'den ayrılma sürecini resmen 

başlattı. 

 

▪ Afganistan'ın Belh vilayetindeki 209. 

Şahin Kolordu Komutanlığına askeri üniformalı 

10 kişinin düzenlediği silahlı saldırının ardından 

çıkan çatışmada 140 güvenlik görevlisi hayatını 

kaybetti. 

 

▪ İngiltere'de pop müzik sanatçısı Ariana 

Grande'nin konser verdiği Manchester Arena 

Konser Salonu'na düzenlenen bombalı 

saldırıda 7'si çocuk, 22 kişi hayatını kaybetti.   

 

 

▪ İngiltere'nin başkenti Londra'da 24 

katlı bir apartmanın ikinci katında çıkan ve 

kısa sürede bütün binayı saran yangında 

79 kişi can verdi.   

 

▪ ABD Başkanı Trump, ülkesini Paris İklim 

Anlaşması'ndan çekme kararı aldı ve eski 

Başkan Barack Obama'nın Küba'yla başlattığı 

normalleşme sürecini iptal etti. 
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▪ Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Mısır ve 

Yemen, "teröre destek vermekle" suçladıkları Katar 

ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini açıkladı.   

 

 

 

▪ Kuzey Kore, ilk kıtalar arası balistik füze denemesini 

başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.   

 

 

 

▪ Irak'ın ikinci büyük kenti Musul, Haziran 

2014'ten beri işgali altında olduğu terör örgütü 

DEAŞ'tan kurtarıldı.  

 

 

▪ Myanmar'da silahlı grubun sınır karakollarına 

saldırıda bulunmasını gerekçe gösteren 

ordunun, Arakan'da sivilleri hedef alan 

operasyonlarında binlerce Müslüman hayatını 

kaybetti.  

 

 

▪ Myanmar'da 25 Ağustos'ta karakol 

saldırılarıyla başlayan krizin çığ gibi büyümesiyle 

Bangladeş'e kaçan Arakanlı Müslümanların 

sayısı 27 binden 603 bine çıktı. 
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▪ Meksika'da 8 ve 19 Eylül'de meydana gelen 8,1 ve 7,9 

büyüklüğündeki depremlerde toplam 462 kişi yaşamını 

yitirdi.  

 

 

▪ Irak Federal Mahkemesinin anayasaya aykırı 

olduğunu ilan etmesine karşın IKBY, bağımsızlık 

referandumu yaptı. Uluslararası toplumun tanımadığı 

referandum sonrası merkezi hükümet güçleri, 

bölgeye müdahale etti.   

 

▪ İspanya, tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Katalonya 

özerk yönetiminin yetkilerini merkezi hükümete 

devretti. 

 

 

 

▪ ABD'nin Las Vegas kentinde bir 

saldırgan, konser alanında bulunan kişilerin 

üzerine yolun karşısındaki otelden ateş 

açarak 58 kişiyi öldürdü. 

 

 

▪ Somali'nin başkenti Mogadişu'da araçla 

düzenlenen 2 bombalı saldırıda 358 kişi 

hayatını kaybetti. 
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▪ ABD, Kudüs'ü resmen "İsrail'in başkenti" olarak 

tanıdı. 

 

 

 

▪ İTT ülkeleri, 13 Aralık'ta Türkiye'nin dönem 

başkanlığında İstanbul'da düzenlenen 

olağanüstü zirvede, Doğu Kudüs'ü 

gelecekteki bağımsız Filistin Devletinin 

başkenti olarak tanıyan İstanbul 

Deklarasyonu'na imza attı. 

 

▪ Zimbabve Devlet Başkanı Robert 

Mugabe, askeri müdahaleyle yaklaşık 37 yıldır 

süren iktidarını kaybetti. 

 

 

 

▪ Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Riyad'da canlı 

yayında Hizbullah ve İran'ı bölgeyi 

istikrarsızlaştırmakla suçlayarak istifa ettiğini 

açıkladı. Hariri, 17 gün sonra Cumhurbaşkanı Mişel 

Avn'ın isteği üzerine istifasını erteledi. 

 

▪ New York'ta tutuklu bulunan eski Halk 

Bankası Genel Müdür Yardımcısı Atilla'nın 

yargılandığı, iş adamı Rıza Sarraf'ın federal 

savcılarla iş birliği yaparak tanık olarak ifade 

verdiği dava görülmeye başlandı. 
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▪ Sanal para birimi Bitcoin'in değeri 19 bin doları aşarak 

yeni bir rekor kırdı. 

 

 

 

▪ Türkiye’nin girişimleriyle hazırlanan ve ABD 

Başkanı Donald Trump’a Kudüs’ü İsrail’in başkenti 

olarak tanımaktan vazgeçme” çağrısı yapan karar 

tasarısı  BM Genel Kurulu’ndan ABD’nin tehditlerine 

rağmen 9’a karşı 128 oyla kabul edildi. 

 

 

2. 2017 YILINDA FİNANSAL PİYASALARDA NELER OLDU? 

ABD başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump'ın kararları, ABD ve Kuzey Kore arasındaki 

siyasi gerginlikler, Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılma sürecini (Brexit) resmen başlatması, birçok 

Avrupa ülkesinin AB'den ayrılacağı iddiaları ve jeopolitik risklerin yanı sıra Türkiye'deki siyasi ve 

ekonomik gelişmeler 2017'de finansal piyasalara yön veren gelişmeler arasında yer aldı. 

▪ Yurt içi piyasalar, geçen yıl Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe 

girişiminden aldığı ağır yarayı bir yılda sardı.  

▪ Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 15 Temmuz öncesindeki 83.000 seviyelerine bu yılın ilk 

ayında ulaştı. Aralık 2016'da gördüğü 71.792 seviyesinden başlattığı yükseliş trendini aylık 

bazda 9 ay sürdüren BIST 100 endeksi, bu yıl rekor üstüne rekor kırarak 115.000 puanı aştı. 

▪ Darbe girişiminin Türk lirasına (TL) faturası borsadan daha ağır oldu. Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankası (TCMB), görev tanımı dahilinde yıl boyunca elindeki para politikası araçlarını 

kullanarak enflasyonla mücadele ederken, aynı zamanda finansal istikrarı da korumaya 

çalıştı. TCMB, döviz kurlarındaki ekonomik gerçeklerle uyuşmayan sert hareketlerin önüne 

geçmek ve TL'ye istikrar kazandırmak için attığı adımlarla piyasalara güven verse de TL, 

gelişmekte olan ülke para birimleri arasında negatif performans gösterdi. Bu dönemde 

dolar/TL 3,52 seviyelerinden 3,98'lere kadar çıktı. 

▪ Politika faizini yıl boyunca değiştirmeyerek yüzde 8 seviyesinde bırakan Merkez Bankası, 

ağırlıklı fonlamayı önce faiz koridorunun üst bandına, ardından da Geç Likidite Penceresi'ne 

(GLP) çekerek fonlama maliyetini 12,75'e yükseltti. 
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▪ Söz konusu dönemde Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü 

(OECD) başta olmak üzere çok sayıda uluslararası kurum ve kuruluş, Türkiye'ye ilişkin 

büyüme tahminlerini birbiri ardına yukarı yönlü revize etti. Türkiye, üçüncü çeyrekte 

yakaladığı yüzde 11,1'lik büyüme oranıyla gelişmekte olan ülkeler arasında öne çıktı. 

▪ Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in ocak ayında kredi notunu "BB+" 

seviyesine indirmesiyle Türkiye de son "yatırım yapılabilir" kredi notunu kaybetmiş oldu. 

Moody's ve S&P ise ülkenin kredi görünümünü "durağan"dan "negatif"e çekti. 

 

▪ ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl boyunca 3 kez faiz artırımına giderek faizleri yüzde 1,25-

1,50 aralığına çekmesi ve bunun etkisi, finansal piyasalarda yakından takip edildi. 

▪ İngiltere'nin Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleme koyarak 44 yıllık üyeliğin ardından 

AB'den ayrılma (Brexit) sürecini resmen başlatmasıyla İngiliz sterlini, avro karşısında son 8 

yılın en düşük seviyesine geriledi. Yaklaşık 10 yıl aradan sonra ilk kez politika faizini artırma 

kararı alan İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini tüm zamanların en düşük seviyesi 

olan yüzde 0,25'ten yüzde 0,50'ye yükseltirken, varlık alım hedefini de değiştirmeyerek 435 

milyar sterlin seviyesinde bıraktı. 

▪ Avrupa Merkez Bankası ise (ECB) varlık alım programını aylık 80 milyar avrodan 60 milyar 

avroya indirerek Aralık 2017 sonuna kadar aylık 60 milyar avro seviyesinde devam edeceğini 

açıkladı.  

▪ Çin ekonomisi ilk yarıyılda yüzde 6,9 büyürken, Çin Merkez Bankası (PBoC) ters repo 

enstrümanını kullanarak borçlanma maliyetlerini yükseltti. Şanghay bileşik endeksi, geçen 

yılki sert düşüşün ardından yıl boyunca dengeli bir seyir izledi. 

▪ Ekonomik gelişmelerin yanı sıra jeopolitik riskler de yıl boyunca finansal piyasaların odak 

noktasında yer aldı. ABD ile Kuzey Kore arasındaki diplomatik gerilim ile Donald Trump'ın 

kararları piyasalar tarafından fiyatlandı. 

▪ Kuzey Kore yönetimi nükleer silah ve füze denemelerine devam ederken, ABD yönetiminin 

bu girişimlere "askeri seçenek de dahil olmak üzere" her türlü karşılığı verebileceğini 

açıklaması, özellikle de Donald Trump’ın Kuzey Kore’ye yönelik "tarihin bugüne kadar 

görmediği ölçüde ateş ve öfke ile cevap verileceği" şeklindeki ifadeleri, meselenin çözümsüz 

bir döngüye dönüşmesine yol açtı. 

▪ Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) gayrimeşru bağımsızlık referandumu düzenlerken, Irak 

Federal Mahkemesi, IKBY'nin gerçekleştirdiği referandumun anayasal olmadığı ve 

sonuçlarının iptal edilmesi yönünde karar aldı.  
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▪ ABD'nin, Türkiye'deki tüm ABD diplomatik misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetlerini 

askıya aldığını duyurması üzerine Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği de "ABD'deki tüm 

misyonlarımızdaki ABD vatandaşlarına yönelik vize işlemleri askıya alınmıştır." açıklamasında 

bulundu. 

▪ Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimleri Katar ile tüm 

diplomatik ilişkilerini keserek Körfez bölgesinde krize yol açtı. 

▪ İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetimi parlamentosu yapılan gizli oylamayla tek 

taraflı bağımsızlık kararı aldı. İspanya Anayasa Mahkemesi ise Katalonya yerel 

parlamentosunda kabul edilen tek taraflı bağımsızlık kararını iptal etti. 

▪ Bu yıl iş dünyasında bazı önemli kayıplar da yaşandı. Eti Şirketler Grubu Onursal Başkanı Firuz 

Kanatlı ve Tekfen Holding kurucularından Feyyaz Berker yaşamını yitirdi. Ayrıca ABD'li 

milyarder iş adamı David Rockefeller 101 yaşında hayatını kaybetti. Yılın son haftalarında ise 

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çağlar, geçirdiği kalp krizi 

sonucu vefat etti. 

Madde madde finansal piyasalardaki gelişmeler; 

10 Ocak 

- TCMB, yabancı para zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 50 baz puan indirildiğini, 

bu değişiklikle finansal sisteme yaklaşık 1,5 milyar dolar ilave likidite sağlanacağını duyurdu. 

- Avro, kritik eşik olan 4 lirayı aştı. 

11 Ocak 

- Dolar/TL, teknik açıdan direnç konumunda bulunan 3,90'ı geçti. 

17 Ocak 

- İngiltere Başbakanı Theresa May, ülkesinin AB'den ayrılırken ortak pazardan da çıkacağını ve 

Brüksel ile varılan Brexit anlaşmasının son halinin parlamentonun oylamasına sunulacağını 

açıkladı. 

18 Ocak 

- Fed Başkanı Janet Yellen, politika faizini 2019'un sonuna kadar yılda birkaç kez artırmayı 

öngördüklerini söyledi. 

20 Ocak 

- 8 Kasım 2016'daki seçimleri kazanan Donald Trump, Yüksek Mahkeme Başyargıcı önünde yemin 

ederek ABD'nin 45. başkanı oldu. 
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- Çin ekonomisi 2016 yılında yüzde 6,7 büyüdü. Son 26 yılın en yavaş büyümesini gerçekleştiren 

Çin ekonomisi, Pekin yönetiminin 2016 ekonomik büyüme hedefini yakaladı. Pekin yönetiminin 

2016 ekonomik büyüme hedefi yüzde 6,5 ila yüzde 6,7 yönündeydi. 

23 Ocak  

- ABD Başkanı Donald Trump, Trans-Pasifik Ortaklığı (TPP) ticaret anlaşmasından ABD'nin 

çekilmesi için başkanlık emri (executive order) imzaladığını duyurdu. 

27 Ocak 

- Fitch, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsi kredi notunu BBB- seviyesinden BB+ seviyesine indirdi 

ve not görünümünü "durağan" olarak belirtti. Böylece Türkiye son "yatırım yapılabilir" kredi 

notunu kaybetmiş oldu. 

10 Şubat  

- Kaldıraçlı alım satım işlemlerine (Foreks) ilişkin azami kaldıraç oranı Sermaye Piyasası Kurulu 

tarafından 100:1'den 10:1'e düşürüldü. 

15 Mart 

- Fed, politika faizi oranını 25 baz puan artırarak yüzde 0,75-1,00 aralığına yükseltti. Banka, 2018-

2019 yılları için öngördüğü üçer faiz artışı beklentisini de korudu.  

17 Mart  

- Moody's Türkiye’nin "Ba1" olan kredi notunu teyit etti, not görünümünü ise "durağan"dan 

"negatif"e çekti. 

20 Mart 

- ABD'li milyarder iş adamı David Rockefeller, 101 yaşında hayatını kaybetti. 

29 Mart 

- İngiltere, Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleme koyarak 44 yıllık üyeliğin ardından AB'den 

ayrılma (Brexit) sürecini resmen başlattı. 

- Halkbank, KAP'a yaptığı açıklamada, Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Mehmet 

Hakan Atilla'nın, 28 Mart'ta görev için bulunduğu ABD'de gözaltına alındığını duyurdu. 

31 Mart 

- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye ekonomisinin 2016 yılında yüzde 2,9 büyüdüğünü 

bildirdi. 
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1 Nisan  

- Kamu ve 250 üzerinde çalışanı bulunan özel sektör kurumları, otomatik katılım sistemine giriş 

yapmaya başladı.  

10 Nisan  

- Başbakan Binali Yıldırım, mobilya ve beyaz eşyadaki vergi indirimini eylül sonuna kadar 

uzattıklarını bildirdi.  

- Moody's, Türkiye'nin büyüme tahminini bu yıl için yüzde 2,2'den yüzde 2,6'ya, 2018 için de 

yüzde 2,7'den yüzde 2,9'a çıkardı.  

5 Haziran  

- Dünya Bankası, Türkiye'nin 2017, 2018 ve 2019 yıllarına yönelik büyüme beklentilerini yükseltti. 

Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,5, 2018'de yüzde 3,9 ve 2019’da yüzde 4,1 genişlemesi 

bekleniyor. 

19 Temmuz 

- Başbakan Binali Yıldırım başkanlığındaki 65. hükümette yapılan değişikle kabineye 6 yeni isim 

girdi, 5 bakanın görev yeri değişti. 

7 Ağustos  

- Türkiye'nin altın ithalatı, temmuzda 62,8 ton ile aylık bazda tüm zamanların en yüksek ithalat 

rakamı olarak kayıtlara geçti.  

6 Eylül  

- Fed Başkan Yardımcısı Stanley Fischer istifa etti.  

22 Eylül  

- OECD, küresel ekonomi için 2017 büyüme tahminini yüzde 3,5 olarak korurken, 2018 için ise 

büyüme tahminini yüzde 3,6'dan yüzde 3,7'ye çıkardı. 

2 Ekim  

- Fitch Ratings, Türkiye ekonomisine ilişkin 2017 büyüme tahmininin yüzde 4,7'den yüzde 5,5'e 

çıkarıldığını bildirdi.  

1 Kasım  

- Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ihracat, ekimde bir önceki yılın aynı dönemine 

kıyasla yüzde 15,6 artarak 13 milyar 528 milyon dolara çıkarak son 10 yılın en yüksek ihracat 

rakamı olarak kayıtlara geçti.  
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- TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, "Enflasyonun 2017 yıl sonunda yüzde 9,8 olarak 

gerçekleşeceğini, 2018 yıl sonunda yüzde 7’ye, 2019 yıl sonunda ise yüzde 6'ya geriledikten sonra 

orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz." dedi.  

2 Kasım 

- ABD Başkanı Trump, Fed Başkanlığına bankanın Guvernörü Jerome Powell'ı aday gösterdi.  

6 Aralık  

- AB Komisyonu, üye ülkelerin ekonomik kurtarma programlarını yönetecek 500 milyar avroluk 

"Avrupa Para Fonu" kurulmasını teklif etti. 

8 Aralık 

- Sanal para birimi Bitcoin'in değeri 19 bin doları aştı. 

10 Aralık  

- Sanal para birimi Bitcoin, Chicago'daki CBOE borsasında işleme açıldı.   

11 Aralık 

- İTO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çağlar, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. 

18 Aralık  

 - Sanal para birimi Bitcoin'in vadeli kontratları, dünyanın en büyük borsa işletmecisi CME 

Group'ta işlem görmeye başladı. 
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3. 2017 YILINDA TÜRKİYE’DE NELER OLDU? 

 

 

▪ Yeni yılın ilk saatlerinde İstanbul'da Beşiktaş 

Ortaköy'de bir gece kulübüne terör saldırısı 

düzenlendi. Ortaköy'deki bir gece kulübüne 

gelen bir kişinin etrafa silahla ateş açması 

sonucu 39 kişi öldü, 79 kişi yaralandı. 

 

 

▪ İzmir Adliyesi yakınlarında meydana gelen terör 

saldırısında bir polis memuru ve bir adliye çalışanı şehit düştü. 

Şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in, dikkati ve 

kahramanlığı sayesinde büyük bir faciayı önlediği ortaya çıktı. 

 

▪ Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini içeren 6771 sayılı 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, 

halkoyuna sunulmak üzere yayımlanması için 

Başbakanlığa gönderildi. 
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▪ Adalet Bakanı Bozdağ'ın Almanya'da Baden-

Württemberg eyaletinin Gaggenau kentinde, 

Ekonomi Bakanı Zeybekci'nin Köln yakınlarındaki 

Frechen beldesinde katılacağı etkinliklere engeller 

çıkarıldı. Hollanda hükümeti, Dışişleri Bakanı 

Çavuşoğlu'nun uçağının iniş iznini iptal etti. 

 

▪ Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya'nın 

Hollanda'da Türk toplumuyla ve diplomatik 

temsilcilerle bir araya gelmek amacıyla yapacağı 

ziyaretler engellendi ve Kaya'nın Türkiye'nin 

Rotterdam Başkonsolosluğuna girişine izin 

verilmedi. Hollanda polisi, olaya tepki gösteren 

Türkleri güç kullanarak dağıttı. 

 

▪ Türk Silahlı Kuvvetlerince, 24 Ağustos 

2016'da koalisyon güçleri ile koordineli başlatılan 

Fırat Kalkanı Harekatı başarıyla tamamlandı. 

 

 

▪ Türkiye, nisan ayında cumhurbaşkanlığı hükümet 

sistemini öngören anayasa değişikliğini oylamak 

için sandık başına gitti. Halkoylamasında yüzde 

51,41 "evet", yüzde 48,59 "hayır" oyu kullanıldı 

ve anayasa değişikliği, kesin sonuçların 27 

Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanmasının 

ardından yürürlüğe girdi. 

 

▪ Mayıs ayında, AK Parti MKYK toplantısında 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, partiye üyeliğinin ihya edilmesi 

oy birliğiyle onaylandı. Erdoğan, "beşinci çocuğu" olarak 

nitelendirdiği partisine, "979 gün" sonra yeniden üye 

olarak döndü. 
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▪ Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda 

yapılan AK Parti'nin 3. Olağanüstü Büyük 

Kongresi'nde, bin 414 delegenin oyunu alarak 

genel başkanlığa seçildi. Cumhurbaşkanı 

seçilmesinin ardından 27 Ağustos 2014'te genel 

başkanlık koltuğunu Davutoğlu'na bırakan 

Erdoğan, 998 gün aradan sonra yeniden AK Parti 

Genel Başkanlığını üstlendi. 

 

▪ CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin 

İstanbul Milletvekil Berberoğlu'nun tutuklanmasına 

tepki için Güvenpark'tan İstanbul'a yürüyüş başlattı. 

 

 

▪ OHAL kapsamında çıkartılan KHK'daki 

düzenlemeyle Milli İstihbarat Teşkilatı, 

cumhurbaşkanına bağlandı. Daha önce MİT 

müsteşarının başkanlığını yürüttüğü Milli 

İstihbarat Koordinasyon Kuruluna da artık 

cumhurbaşkanı başkanlık edecek. 

 

▪ FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe 

girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan 

Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 

sanığın yargılanmasına başlandı. 

 

▪ Trabzon'un Maçka ilçesinde 16 yaşındaki lise 

öğrencisi, güvenlik güçlerine teröristlerin 

yerini gösterirken çıkan çatışmada şehit 

düştü. Sosyal medyada binlerce "İyi ki varsın 

Eren" mesajı paylaşıldı. 
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▪ Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, katıldığı bir 

televizyon programında, "Ben TEOG olayını 

istemiyorum ve bunu da artık yanlış buluyorum. 

TEOG'un kaldırılması lazım." açıklamasının 

ardından TEOG sınavının yerine konulacak yeni 

sisteme ilişkin çalışmalar başladı ve TEOG sınavı 

kaldırıldı. 

 

▪ TBMM'nin, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon 

konusunda hükümete verilen yetkinin 30 Ekim 

2017'den itibaren bir yıl daha uzatılmasına ilişkin 

kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. 

 

 

▪ İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir 

Topbaş görevinden istifa etti. 

 

 

 

▪ Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, 

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Altepe, 

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur ve 

Niğde Belediye Başkanı Akdoğan görevlerinden 

istifa etti. 

 

 

▪ Eski milletvekili Meral Akşener, İYİ Partiyi 

kurdu. 
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▪ Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 

otomobilini yapacak Ortak Girişim Grubu'nda 

Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell 

Grubu ve Zorlu Holdingin bulunduğunu açıkladı. 

 

 

 

▪ Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet 

Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani 

"Suriye" konulu üçlü zirvede bir araya geldi. 

 

 

 

▪ İİT üyesi ülkeler, zirve bildirisinde, Doğu Kudüs'ü 

Filistin Devleti'nin başkenti olarak ilan etti. İslam 

ülkeleri, bütün devletleri Filistin'i Doğu Kudüs'ün 

onun işgal altındaki başkenti olduğunu tanımaya 

çağırdı. 

 

 

▪ Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'a, 65 

yıl sonra devlet başkanı düzeyinde ilk resmi 

ziyareti gerçekleştirdi. 
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4. 2017 YILINDA TÜRKİYE EKONOMİSİNDE NELER OLDU? 

Türkiye ekonomisi çeşitli uluslararası kurum ve kuruluşların tahminlerinin aksine 2017'de 

yüksek büyüme performansıyla dikkati çekti. Üçüncü çeyrekteki yüzde 11,1 büyüme performansı 

ile Türkiye, AB, G20 ve OECD ülkelerine fark attı. 

Türkiye'nin 2017'de sergilediği güçlü büyüme performansı, Uluslararası Para Fonu (IMF), 

Dünya Bankası, Moody's ve Fitch'in de aralarında bulunduğu uluslararası kurum ve kuruluşların 

tahminlerini aştı. Söz konusu kuruluşlar, Türkiye ekonomisine yönelik tahminlerinde revizyona 

gitmek zorunda kaldı. 

Yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,3, ikinci çeyreğinde yüzde 5,4 büyüyen Türkiye ekonomisi, üçüncü 

çeyrekte yüzde 11,1 ile 2011 yılının üçüncü çeyreğinde kaydedilen yüzde 11,6'lık büyümenin 

ardından, 23 çeyrek sonra en yüksek büyüme performansını yakaladı, ortalaması yüzde 2,5 olan 

AB ülkelerinin dört katından fazla büyüdü. Türkiye, G20 ülkeleri arasında büyüme performansıyla 

ilk iki sırada yer alan Çin ve Hindistan'ı da geride bıraktı. Türkiye ekonomisinin dördüncü çeyrekte 

büyüme kaydetmemesi (yüzde 0) halinde bile, 2017 için Orta Vadeli Program'da (OVP) öngörülen 

yüzde 5,5 büyüme hedefine, üçüncü çeyrek sonuçları itibarıyla yaklaşılmış oldu. 

Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında kurulan 66. Hükümet ile ekonomi yönetiminde 

değişiklikler oldu. Bazı bakanlıklara yeni isimler gelirken, bazı bakanlar ayrıldı. Mehmet Şimşek, 

ekonominin koordinasyonu ve kamu bankalarından sorumlu Başbakan Yardımcısı oldu. 

Ekonomiye Nefes Aldıran düzenlemeler 

▪ Uluslararası konjonktür ile çevre ülkelerde yaşanan kargaşaların yarattığı olumsuz havayı 

dağıtmak ve ekonomiyi canlandırmak amacıyla hem reel kesimi hem de vatandaşın cebini 

rahatlatan düzenlemeler hayata geçirildi. 

▪ KOBİ’lerin ve ihracatçıların finansmana erişimi kolaylaştırıldı. Bu amaçla Hazine destekli 

kredilerde Kredi Garanti Fonunca (KGF) sağlanan kefaletlerin bakiye tutarının üst sınırı 20 

milyar liradan 250 milyar liraya çıkarıldı. Kefalet sürecini hızlandıran portföy garanti sistemi 

(PGS) tesis edilirken, Hazine'nin kredinin duruma göre, KOBİ dışında yüzde 85, KOBİ’ler için 

yüzde 90, ihracatçı için yüzde 100 kefil olması sağlandı. 

▪ Bankalara borcu olan milyonlarca vatandaş ve şirketleri ilgilendiren sicil affı yürürlüğe girdi. 

▪ Bazı kamu alacaklarını yapılandırmayı amaçlayan 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden 

Yapılandırılması Kanunu yürürlüğe girerken, bir önceki yeniden yapılandırmaya (6736 sayılı 

kanun) başvurmuş ancak ödemelerini süresinde yapamadıkları için haklarını kaybeden 

vatandaşlara da ikinci bir fırsat tanındı. 
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▪ Beyaz eşya ile bazı küçük ev aletlerinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) sıfıra, 

mobilyaların KDV'si yüzde 8'e çekilerek, hem bu sektörlere hareketlilik sağlandı hem de 

vatandaşların bu eşyaları ucuza satın almalarının yolu açıldı. 

▪ Tasarrufların artırılması amacıyla 45 yaş altı çalışanların işverenleri aracılığıyla otomatik 

olarak Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) dahil edilmesi uygulaması başlatıldı. Kademeli 

olarak hayata geçirilen uygulamayla 3,4 milyon çalışan sisteme dahil edildi. 

Ocak Ayında Ekonomide Öne Çıkan Başlıklar 

▪ 45 yaş altı çalışanların işverenleri aracılığıyla otomatik olarak Bireysel Emeklilik Sistemi'ne 

(BES) dahil edilmesi uygulaması başladı. Bu kapsamda ilk etapta bin ve üzeri çalışanı olan özel 

sektör sisteme girdi. 

▪ Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde 23 ili kapsayan Cazibe Merkezleri Programının 

uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi. 

▪ Bankalara borcu olan vatandaşları ve şirketleri ilgilendiren sicil affı yürürlüğe girdi. 

Düzenleme ile karşılıksız çek, protestolu senet, ödemesinde gecikme olan kredi kartı ve diğer 

kredi borçlarının 6 ay içinde ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, banka ve 

finansal kuruluşlarca, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi kayıtlarının dikkate 

alınmayabileceği karar bağlandı. 

▪ Maliye Bakanlığının, "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun 

Genel Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ödemelerini süresinde 

yapmadıkları için yeniden yapılandırma uygulamasının getirdiği hakları kaybeden borçlulara 

ödemelerini mayıs ayı sonuna kadar yaparak kanundan yararlanmaya devam etme imkanı 

sunuldu. 

Şubat Ayında Ekonomide Öne Çıkan Başlıklar 

▪ Maliye Bakanı Naci Ağbal, cumhurbaşkanlığı sistemini de içeren anayasa değişikliğine yönelik 

referandumun maliyetine ilişkin, "İlk maliyet çalışmalarına göre, yaklaşık 190 milyon lira 

civarında Merkezi Yönetim Bütçesinden seçim harcamaları kapsamında gider 

gerçekleştirilecek." dedi. Ağbal, 2017’ye ilişkin hiçbir vergi artışının planlarında olmadığını 

bildirdi. 

▪ Net alanı 150 metrekare ve üzerinde konut teslimlerinde yüzde 18 KDV'yi yüzde 8'e düşüren 

düzenleme mart sonundan eylül sonuna uzatıldı 

▪ Türk Hava Yolları'nın yüzde 49,12 ve Halkbank'ın yüzde 51,11 hisselerinin özelleştirme 

kapsam ve programından çıkarılarak Türkiye Varlık Fonu'na devrine karar verildi. 

▪ Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Türkiye Ekonomi Şurasında ”Bugün burada TOBB'un tüm 



 

2017 YILINDA DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE NELER OLDU 

“SİYASİ VE EKONOMİK GELİŞMELER” 

 

Ekonomik Araştırmalar ve Proje Müdürlüğü 

 
20 

üyeleri nezdinde yeni bir istihdam seferberliği başlatıyoruz. Bugün başlattığımız istihdam 

seferberliğine birliğimizin tüm üyelerini, tüm illerimizi etkin bir şekilde katılmaya davet 

ediyorum." dedi. 

▪ Türkiye'nin ilk yerli ve milli baz istasyonu ULAK için Turkcell, Vodafone Türkiye ve Türk 

Telekom ile ilk satış sözleşmesi imzalandı. 

Mart Ayında Ekonomide Öne Çıkan Başlıklar 

▪ Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Yurt Dışında Bulunan veya Yabancı Bayrak 

Çeken Tekneleriṅ Türk Bayrağına Geçiş̇iṅe İlişkin Tebliğ, yayımlandı. Buna göre, yurt dışında 

bulunan veya yabancı bayrak çekilmiş olan gerçek ve tüzel kişilere ait yat, kotra, tekne, yolcu 

ve gezinti gemilerinin kayıt veya tescili amacıyla serbest dolaşıma girişi sağlandı. 

▪ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Federasyonu'na gerçekleştirdiği ziyaret 

kapsamında 2 ülke arasında çeşitli anlaşmalar imzalandı. Türkiye Varlık Fonu (TVF) ve Rusya 

Doğrudan Yatırım Fonunun (RDIF) "Türkiye-Rusya Yatırım Fonu" kurulması için mutabakata 

varıldı. 

▪ Hazine destekli kredilerde Kredi Garanti Fonunca sağlanan kefaletlerin bakiye tutarının üst 

sınırı 20 milyar liradan 250 milyar liraya çıkarıldı. Kefalet sürecini hızlandıran portföy garanti 

sistemi tesis edilirken, Hazine, kredinin duruma göre KOBİ dışında yüzde 85, KOBİ’ler için 

yüzde 90, ihracatçı için yüzde 100 kefil olması sağlandı. 

▪ "Dünyanın en uzun aralıklı köprüsü" olma unvanına sahip olacak ''Çanakkale 1915 Köprüsü'' 

ile Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun temeli atıldı. 

▪ Yaklaşık 22 bin ihracatçıyı ilgilendiren ve son 3 takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 1 

milyon doların üzerinde olan mal ihracatçısı firmaların temsilcilerine, ihracat tutarlarına göre 

değişen sayıda hususi damgalı (yeşil) pasaport verilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı 

Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Nisan Ayında Ekonomide Öne Çıkan Başlıklar 

▪ Türkiye genelindeki kamu çalışanları ve 250 ile bin arası çalışanı bulunan özel sektör firmaları, 

otomatik Bireysel Emeklilik Sistemine dahil edildi. 

▪ Türkiye'ye yerleşmeyen yabancı uyruklu kişiler ile iş merkezi Türkiye'de olmayan iş yeri ya da 

Türkiye'de kazanç elde etmeyen kurumları satış bedelini yurt dışından getirilecek dövizle 

ödemeleri şartıyla, ilk aldıkları iş yeri ve konutta KDV istisnası getiren düzenleme yürürlüğe 

girdi. 

▪ Türkiye'de özel sektör tersaneleri tarafından inşa edilen en büyük ve ileri teknolojiye sahip 

harp gemisi özelliğini taşıyan TCG Bayraktar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi. 
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▪ Türkiye'yi çeşitli terör gruplarıyla aynı düzlemde ve iş birliği halinde göstermeye çalışan yazı 

ve yorumlar nedeniyle Wikipedia'ya erişim engellendi. 

▪ Beyaz eşya satışlarında sıfır ÖTV ile mobilya satışlarında yüzde 18 olan KDV'nin yüzde 8'e 

düşürülmesi uygulaması 30 Eylül'e kadar uzatıldı. 

Mayıs Ayında Ekonomide Öne Çıkan Başlıklar 

▪ Serbest bölgeler ile diğer ülkeler arasındaki ticarete ilişkin ödemelerin Türk lirası ile de 

yapılabilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı yayımlandı. 

▪ Roketsan tarafından geliştirilen KAAN Füzesi'nin Türk Silahlı Kuvvetlerine tesliminden önce 

Sinop'tan Karadeniz açıklarına 280 kilometre mesafeye yapılan son test atış başarıyla 

gerçekleştirildi. 

▪ Türkiye'ye uluslararası net doğrudan yatırım girişi bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı 

dönemine kıyasla yüzde 1,9 artarak 2,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 

▪ 7020 sayılı Bazı Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması Kanunu yürürlüğe girdi. Bununla 

önceki yapılandırma kapsamında başvuru yapmamış borçlulara yeni imkan getirildi. 

Haziran Ayında Ekonomide Öne Çıkan Başlıklar 

▪ Ekonomi Bakanlığı, aralarında Arçelik, Bosch, Ereğli Demir Çelik, Ford Otomotiv, Oyak-

Renault, Petlas, Pirelli, Sanko, Şişecam, TEMSA, TOFAŞ, Türk Traktör, Tüpraş ve Vestel gibi 

firmaların yer aldığı toplam 55 şirkete "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verildi. 

▪ TÜİK, Türkiye ekonomisinin, yılın ilk çeyreğinde yüzde 5 büyüdüğünü açıkladı. TÜİK, bu 

rakamı üçüncü çeyrek büyüme rakamlarını duyururken yüzde 5,3 olarak revize etti. 

▪ Avrupa Birliği, Rusya'nın belirli sektörlerine yönelik uygulamakta olduğu ekonomik 

yaptırımların süresini 6 ay uzattı.  

Temmuz Ayında Ekonomide Öne Çıkan Başlıklar 

▪ Yurt dışındaki ilk Türk Ticaret Merkezi, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin katılımıyla İran'ın 

başkenti Tahran'da açıldı. 

▪ Hasar riski yüksek araçlar ile taksi, minibüs, otobüs gibi araç gruplarındaki prim ve hasarı 

sigorta şirketleri arasında paylaştıracak "Riskli Sigortalılar Havuzu" modeli yürürlüğe girdi. 

▪ Başbakan Yıldırım yeni kabineyi duyurdu. 15 bakan yerinde kalırken, 5 yeni bakan atandı, 6 

bakan ise yer değiştirerek bakanlık görevinde kaldı. 

▪ Yeni hükümette görev dağılımı yapıldı. Ekonominin koordinasyonu, Başbakan Yardımcısı 

Mehmet Şimşek'in sorumluluğuna verildi. 
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▪ Dünyanın ilk 100 savunma sanayisi şirketi listesindeki yükselişini sürdüren Türk şirketlerinden 

ASELSAN 57'nci, TUSAŞ 61'inci sıraya çıkarken, son yıllarda cirosunu önemli oranda artıran 

ROKETSAN, bu yıl ilk kez listede 98'inci sırada yer buldu. 

Ağustos Ayında Ekonomide Öne Çıkan Başlıklar 

▪ Türkiye'nin vergi rekortmeni, 2016 yılı için 46 milyon 885 bin 202,91 lira vergi tahakkuk 

ettirilen Semahat Sevim Arsel oldu. 

▪ Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, temmuzda Türkiye'nin iniş kalkış 

bazındaki uçak hareketlerinde Avrupa hava sahasına günde ortalama 283 yeni trafik 

ekleyerek Avrupa’da 1. sıraya yerleştiğini bildirdi. 

▪ Katar ile Türkiye arasında ilk direkt deniz yolu hattı açıldı. 

Eylül Ayında Ekonomide Öne Çıkan Başlıklar 

▪ Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kanal İstanbul Projesi'nin 

güzergahının netleştirilmesi ve kesitlerinin ortaya konulması için etüt proje sözleşmesinin 

imzalandığını söyledi. 

▪ Türkiye ekonomisinin 2017'nin ikinci çeyreğinde yüzde 5,1 büyüdüğünü açıklayan TÜİK, 

üçüncü çeyrek bülteninde rakamı 5,4 olarak revize etti. 

▪ Yeni OVP'de büyümenin 2018, 2019 ve 2020'de yüzde 5,5 olacağı tahmin edildi. GSYH'nin söz 

konusu yıllarda sırasıyla 3 trilyon 446 milyar, 3 trilyon 872 milyar ve 4 trilyon 321 milyar lira 

olması öngörüldü. Enflasyon beklentisi 2018 için yüzde 7, 2019 için yüzde 6 ve 2020 için 

yüzde 5 olurken, işsizlik oranı tahmini sırasıyla yüzde 10,5, yüzde 9,9, yüzde 9,6 olarak 

belirlendi. 

▪ Maliye Bakanı Naci Ağbal, bütün gelirler için uygulanan Gelir Vergisi tarifesinde bir değişikliğe 

gideceklerini, bu değişikliğin ücret gelirleri için 1 Ocak 2018'den, diğer kazançlar için 2017 

kazançlarından geçerli olacağını bildirdi. Ağbal, "Gelir Vergisi tarifesinin üçüncü dilimindeki 

gelirler için uygulanan yüzde 27 oranını yüzde 30'a çıkarıyoruz." dedi. Ağbal, yasal değişiklikle 

binek otomobillerin motorlu taşıtlar vergisini yüzde 40 artıracaklarını açıkladı. 

▪ Beyaz eşya ve mobilya satışlarında şubat ayında başlatılan vergi indirimleri sona erdi. 

Ekim Ayında Ekonomide Öne Çıkan Başlıklar 

▪ Hazine tarafından, yastık altında bulunan altınların ekonomiye kazandırılması, finansman 

araçlarının çeşitlendirilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla belirlenen Ziraat 

Bankası şubeleri aracılığıyla Türkiye genelinde etaplar halinde altın tahvili ve altına dayalı kira 

sertifikası ihracı başladı. 
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▪ Ağbal, Türkiye'nin 2018 yılı bütçe giderlerinin 762,8 milyar lira, bütçe gelirlerinin 696,8 milyar 

lira, vergi gelirlerinin 599,4 milyar lira, bütçe açığının ise 65,9 milyar lira olarak 

öngörüldüğünü bildirdi. 

▪ Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç Türkiye’den 4 firmadan 50 bin tonluk domates 

alımına başlanabileceğini belirterek, “Ancak bu konuda Türkiye’nin de Rus tarım ürünlerine 

yönelik yapıcı adımlarını bekliyoruz.” dedi. 

▪ İran, geçen yıldan bu yana Türk ihracatçısına uyguladığı, dış ticareti olumsuz etkileyen 

konsolosluk onayı şartını kaldırdı. İran, konsolosluk onayı şartını kaldırdığını diplomatik 

kanallarla Türkiye'ye bildirdi. 

▪ Ziraat Bankası, ortağı olduğu, Özbekistan'ın ilk yabancı sermayeli bankası UTBANK'ın 

hisselerinin tamamını alarak ülkedeki yatırımlarını büyütmeyi hedeflediğini açıkladı. 

▪ Brand Finance'in raporuna göre, Türkiye marka değerini yüzde 20 artırarak dünyanın en 

değerli 24'üncü ülke markası oldu. Türkiye'nin marka değeri bu yıl 570 milyar dolar 

seviyesinde gerçekleşti. 

▪ Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Hazinenin altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasının 

ilk ihraç döneminin başarıyla tamamlandığını belirterek, "4 haftalık ilk talep toplama 

döneminde 12 bin 800 vatandaşımızın, 370 milyon lira değerindeki, yaklaşık 2,5 ton altınını 

yastık altından çıkardık." dedi. 

▪ arihi İpek Yolu'nu canlandıracak "Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı"nın açılış töreni, 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan 

Başbakanı Bakıtcan Sagintayev, Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov ve Gürcistan Başbakanı 

Giorgi Kvirikaşvili'nin katılımıyla Bakü'de yapıldı. Törende, hattaki ilk tren de yola çıktı. 

Kasım Ayında Ekonomide Öne Çıkan Başlıklar 

▪ Et ve Süt Kurumu, KDV dahil kıymayı kilogramı 29 liradan ve kuşbaşını ise kilogramı 31 liradan 

Türkiye'nin 81 ilinde kendi satış noktalarının tamamında satmayı taahhüt eden zincir 

marketlere (A101 ve BİM), taze dana karkas et satışına başladı. 

▪ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yerli otomobili üretecek 5 şirketi “Türkiye’nin 

Otomobili Ortak Girişim Grubu Tanıtım Toplantısı'nda açıkladı. Buna göre Türkiye'nin yerli 

otomobilini Turkcell, BMC, Kıraça Holding, Zorlu Holding ve Anadolu Grubu üretecek. 

Türkiye'nin Otomobili Projesine ilişkin Ortak Girişim Grubu İşbirliği Protokolü imzalandı. 

▪ Avrupa Birliği, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için sağlamayı taahhüt ettiği 2,9 milyar 

avroluk fondan bu zamana kadar 908 milyon avro aktardı. 

▪ Türksat 5A ve 5B uydularının ihalesini kazanan Airbus ile Türksat AŞ arasında sözleşme 
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imzalandı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türksat 5A ve 5B 

uydularına ilişkin, "Airbus'ın alt yüklenicisi olan SpaceX'in bizim uydularımızı Falcon 9 

roketiyle fırlatılması konusunda da arkadaşlarımız kararlarını verdiler." ifadelerini kullandı. 

▪ Maliye Bakanı Naci Ağbal, 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 

kapsamında Maliye Bakanlığı olarak 80,4 milyar liralık yapılandırma gerçekleştirdiklerini 

bildirdi. 

Aralık Ayında Ekonomide Öne Çıkan Başlıklar 

▪ Torba yasa olarak bilinen 7061 sayılı "Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, araçlarda 

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için uygulanacak yeniden değerleme oranı, 1300 cc altı araçlar 

için yüzde 15, 1300 cc üstü araçlar için ise yüzde 25 olarak belirlendi. 

▪ Çalışanların ücretlerinin 2017 yılının son dört ayında bin 404 liranın altına düşmemesi için 

ilave asgari geçim indirimi sağlanmasına, emlak vergilerinin, 2017 yılında uygulanan birim 

değerlerin belirli bir yüzdesini geçmemesine karar verildi. 

▪ Kurumlar Vergisi, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında yüzde 22 olarak belirlenirken, Bakanlar 

Kurulu, bunu yüzde 20'ye kadar indirmeye yetkili kılındı. 

▪ Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 11,1 büyüdü. 

▪ Yerli üretimin desteklenmesi için kamunun yapım işi ihalelerinde, ihale dokümanlarının yerli 

ürün kullanımını sağlayacak şekilde hazırlanması zorunluluğu getirildi. 

▪ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstihdam Şurası’nda işverenlere yönelik destek paketi 

açıkladı. Erdoğan, bu kapsamda, 3 ve altında çalışanı olan işletmelerin sağladıkları her ek 

istihdam için ödedikleri maaş, prim ve vergilerin birini devletin birini kendilerinin ödeyeceğini 

bildirdi. Başbakan Binali Yıldırım da son bir yıl içinde bu istihdam seferberliği başlatıldığı 

andan itibaren 1,5 milyon vatandaşa yeni iş bulunduğunu bildirdi. 
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5. DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOSİNDE 2018 BEKLENTİLERİ 

Küresel ekonomide 2018 yılı için güçlü ve sağlıklı bir büyüme bekleniyor. Bu sağlıklı küresel 

büyüme 2017 yılındaki küresel büyümeden daha hızlı olacaktır. Bunula beraber küresel ticaret 

hacminin de daha güçlü hale geleceği tahmin ediliyor. 

 2018 yılında ABD'de vergi reformuyla birlikte büyümenin yüzde 3'e yaklaşması, enflasyon ve 

ücretlerdeki artışın ılımlı olması bekleniyor. ABD Merkez Bankası'nın (FED) aynı yolunda 

ilerleyeceğini görülmektedir. FED başkanının değişmesi, bankanın politikasını 2018'de 

değiştirmeyecektir. Yeni başkan, eski başkan Janet Yellen gibi parasal teşvikleri kademeli ve 

tutarlı bir şekilde geri çekecek ancak bu daha yumuşak bir tonda olacaktır. FED’in 2018'in her 

çeyreğinde faizleri artıracağı ve yıl sonunu yüzde 2,5 oranla tamamlayacağı tahmin edilmektedir. 

ABD'de 2018 yılında firmalar güçlü büyüme trendinden fayda sağlayacak, bu durum, istikrarlı 

petrol fiyatları ve düşük finansal maliyetlerle olacaktır. 

Avrupa ekonomisinin güçlü tüketim ve iç taleple 2018 yılında potansiyelinin üzerinde büyüme 

gerçekleştirecektir. Japonya ise ılımlı bir büyümeye sahip olabilecek ancak ülke ekonomisi 

ihracattaki sürdürülebilir kazançlar ve tüketici harcamalarındaki yükselişle hala potansiyelin 

üzerinde büyüme yolundadır. İngiltere ekonomisinde Brexit endişeleriyle daralmalar olabilecek 

ve yine ılımlı bir büyüme gerçekleştirecektir. Brexit’e rağmen yine de ufukta İngiltere 

ekonomisine dair iyileşme belirtileri vardır. Gelişmekte olan ülke ekonomilerinin ise Çin'deki 

sürdürülebilir güçlü büyümenin öncülüğünde 2018 yılında sağlam bir yapıya sahip olabileceği 

öngörülmektedir. 

Türkiye 2018 yılında daha yavaş bir büyüme performansı gösterecektir. Talebin canlı olduğu 

bir ortamda elbette enflasyonist baskılar da gündemde olacaktır. Ancak 2018’de 2017’den daha 

yavaş bir ekonomik performans gelecek, tahminen yüzde 4-5 bandında olacaktır. Türkiye, 

2018’de makul bir büyüme oranını yakalayacaktır. Büyümeye tüketimden katkı bu yılki kadar 

olmasa da sürecek; güvenin toparlanması ve varılan kapasite kullanım oranları düşünüldüğünde 

yatırımlar da büyümeye katkı sağlamaya devam edecek. Mevcut teşviklerin devreden yavaş yavaş 

çekilmesi daha doğrusu eskisi kadar olmadığı bir ortamda bir miktar daha yavaş bir büyümeyle 

karşılaşacağız.  

Maliye politikasında 2017’de daha gevşek bir politikayla karşı kaşıyaydık. Şu anda istihdam 

politikasıyla ilgili birtakım teşvikler ön planda. Hesaplamalara bunlar da dahil edilecektir; buna 

karşın 2017’de olduğu kadar gevşemiş bir maliye politikası beklenmiyor. Aksine mali disiplin 

kararlılığın devam edeceği düşünülmektedir. Maliye politikası, Türkiye ekonominin önemli bir 

parametresi ve bu parametrenin devamlılığı daha önemlidir, bu çerçevede maliye politikasının 

kararlılıkla devam etmesi gerekmektedir. 
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