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İblid’de şehit düşen askerlerimiz, Elâzığ depremi, Van’da yaşanan çığ felaketi ve son olarak da Pegasus Havayolları’na 
ait uçak kazası ülkemiz kamuoyunda moralleri derinden etkiledi. Ölen vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet ve yakınlarına 
başsağlığı, yararlanan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz. 

Korona virüsünün tedavisine ilişkin olumlu haberler gelmesine karşın, ölenlerin sayısının 700’ü geçmesi, Çin’deki birçok 
üreticinin halen üretime geçmeyerek beklemede kalması, Çin’in büyümesi ve ekonomisindeki endişeleri artıyor. Buna 
bağlı olarak da emtia fiyatları da düşük seyrini koruyor. 

Haftanın son işlem gününde ABD’de 165 bin beklenen tarım dışı istihdam verisinin 225 bin gelmesi, doların diğer ülke 
para birimleri karşısında güçlenmesini sağladı. Haftayı euro/dolar paritesi 1,0946 ve dolar/TL’de  6,0146 seviyesinden 
kapattı. Türk Lirası dolar karşısında son 8 ayın en düşük seviyesine geriledi. İstihdam verisi ve Çin’in ABD ürünlerine 
14 Şubat 2020 tarihinden itibaren vergileri düşüreceğini açıklaması sonrası yeniden ABD borsa endekslerinde rekor  
seviyelere doğru bir hareketlenme başladı.
 
2013 yılından bu yana Euro bölgesinde %1,2 ile en zayıf büyüme performansı gerçekleşti. Avrupa Merkez Bankası (ECB) 
Başkanı Lagarde, ekonominin görece güçlü bir görünüm sergilediğini, ekonominin büyüme patikası içinde olduğunu 
ancak düşük faiz ve enflasyon ortamının, merkez bankalarının uygulamalarında manevra alanını daralttığını da ifade etti. 

Ocak 2020 ayına ilişkin Tüketici Fiyat endeksi açıklandı. TÜİK, “TÜFE’de (2003=100) 2020 yılı Ocak ayında bir önceki aya 
göre %1,35, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %12,15 ve on iki aylık ortalamalara 
göre %14,52 artış gerçekleşti” şeklinde bülteninde açıklamada bulundu. Yurt içi ÜFE’de aylıkda %1,84 yıllıkta %8,84 
olarak açıklandı. Açıklanan veriler beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
http://www.tuik.gov.tr/HbGetirHTML.do?id=33862

TCMB’nin Finansal Kesim dışı firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerine ilişkin yayınladığı bültende; “Ekim 2019 
değerlerine göre varlıklar 1 milyon ABD doları artarken, yükümlülükler 1.502 milyon ABD doları azalmıştır. Net döviz 
pozisyonu açığı ise 175.947 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiş ve Ekim 2019 dönemine göre 1.503 milyon ABD 
doları azalmıştır”, şeklinde açıklama yapılmıştır.

Yurt içinde Ocak ayında İmalat PMI endeksinde olumlu bir gelişme yaşandı. Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak bu 
gelişmeyi twitter hesabından; Büyümenin öncü göstergesi, İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Ocak’ta 51,3 
oldu. 2019’u tüm göstergelerde sağladığımız beklentilerin üstünde iyileşmelerle kapatmıştık. 2020‘ye, özellikle üretime 
dayalı büyüme hedefimiz kapsamında güçlü başlangıç yapmış olduk şeklinde açıkladı. 

TUİK’in 2019 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları açıklandı. Türkiye’de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2019 
tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 1 milyon 151 bin 115 kişi artarak 83 milyon 154 bin 997 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 
41 milyon 721 bin 136 kişi olurken, kadın nüfus 41 milyon 433 bin 861 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun 
%50,2’sini erkekler, %49,8’ini ise kadınlar oluşturdu.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus(1) bir önceki yıla 
göre 320 bin 146 kişi artarak 1 milyon 531 bin 180 kişi oldu. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33705

Ak Pati milletvekillerince Bankalar Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin bir yasa teklifi TBMM’ye sunuldu. 
 
Teklifte;
    - Banka ücret ve komisyonlarını belirleme yetkisinin TCMB’ye devredilmesi,
    - Manipulasyon işlemlerinin BDDK tarafından belirlenmesi,
    - BDDK’nın bankacılıkta erken aksiyon alabilmesi için yetkilerinin genişletilmesi,
    - İçerden öğrenenlerin ticaretinde ceza alt sınırının 3 yıla çıkarılması,
    - Telefisi mümkün olmayan zararların önlenebilmesi için internet erişim yasağının getirilmesi vb. konular yer alıyor.

http://www.tuik.gov.tr/HbGetirHTML.do?id=33862
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33705
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