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Asrın felaketinde bir yandan yaraların sarılmasına devam edilirken diğer yandan hasar tespit çalışmaları da 
sürdürülüyor. Felakette ölenlerin sayısı 40 bini geçerken yaralananların sayısı ise 100 bini aştı. 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, deprem bölgesinde 105 bin binanın yıkılmış, yıkılmak üzere veya 
ağır hasarlı olarak tespitinin yapıldığını açıkladı. Goldman Sachs önceki depremlerden elde edilen verilerin 
dikkate alınması ile yaptığı değerlendirmede, depremin Türkiye’deki büyüme üzerindeki etkisinin sermaye 
stokundaki zararla karşılaştırıldığında düşük seviyede olabileceğini açıkladı. 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından günlük olarak  
hazırlanan ve Kahramanmaraş Depremiyle ilgili dezenformasyon içeren haberlerin gerçeğine işaret eden 
17-18 Şubat 2023 tarihli Dezenformasyon Bülteni yayımlandı. 
https://www.iletisim.gov.tr/images/uploads/dosyalar/17-18-subat-bulten-1.pdf

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai şehrinde düzenlenen 7. Arap Mali Forumu’nda konuşan,  
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, “Küresel büyüme geçen yıl % 3,4 oranında 
gerçekleşti.” dedi. Dünya çapında büyüme rakamlarında düşüş beklediklerini kaydeden Georgieva, “Büyüme 
rakamlarının bu yıl % 2,9 ve gelecek yıl % 3,1 olmasını bekliyoruz.” diye konuştu. Georgieva, “İki hafta önce 
açıkladığımız son tahmin, ekim ayına göre daha iyi olsa da büyüme rakamlarında düşüş bekleniyor. 2023’te  
enflasyonla mücadeleye öncelik verilmeye devam edilecek.” ifadelerini kullandı. Küresel enflasyon 
oranında düşüş beklediklerini söyleyen Georgieva, “2022’de % 8,8 oranındaki enflasyonun bu yıl % 6,6’ya 
düşmesini ve 2024’te % 4,3 olmasını öngörüyoruz.” şeklinde konuştu. 
Kaynak: trthaber.com

Geçtiğimiz hafta açıklanan ABD Tüketici Fiyatları Endeksi’ne göre enflasyon beklentilerin üzerinde ocak 
ayında üç ayın en yüksek artışını kaydetti. Aylık %0,5’lik artışa rağmen enflasyon yıldan yıla yavaşlayarak 
%6,4’e ulaştı. Diğer yandan ocak ayı, yıllık enflasyonun düştüğü yedinci ay olarak kayda geçti. Uzman-
lar tarafından ABD Merkez Bankası’nın daha çok çekirdek enflasyona odaklandığını belirtirken, çekirdek  
enflasyonun hala çok yüksek olduğu ancak soğumaya başladığı da dile getiriliyor.  

CNN’nin haberine göre, Nanning, Hangzhou, Ningbo ve Pekin şehirlerindeki bazı bankalar ipotekli 
 konut kredilerinde üst yaş sınırını 80 ile 95 arasına çıkardığı ve 70 yaşındaki insanların da artık 10 ile 25 yıl  
arasında vadelerle kredi çekebileceği belirtiliyor. Çin emlak piyasası tarihi bir gerileme yaşarken yeni ev 
fiyatları aralık ayına kadar art arda 16 ay boyunca düştü. Haberde Çin’in hızla yaşlanan nüfusuna rağmen 
ülkenin can çekişen emlak piyasasına can vermenin amaçlandığı vurgulanıyor. 

Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi, aralıkta bir önceki aya göre %1,1 geriledi. Avrupa İstatistik Ofisi 
 (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi’nin 2022 yılı aralık ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim  
verilerini açıkladı. Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi, aralıkta kasım ayına kıyasla % 1,1, 
Aralık 2021’e göre de % 1,7 düşüş kaydetti. AB’de sanayi üretimi, aralıkta hem bir önceki aya kıyasla hem 
de geçen yılın aynı dönemine göre % 0,4 geriledi. Öte yandan, 2022’de ortalama sanayi üretimi, önceki yıla 
kıyasla Euro Bölgesi’nde % 0,9, AB’de de % 1,9 arttı. 
Kaynak: trthaber.com

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ni yayınladı. Ankete göre 
Katılımcıların;
- Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde % 32,46 iken, bu anket 
döneminde % 35,76
-12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde % 30,44 iken, bu anket döneminde % 30,75 
- BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket  
döneminde % 9,08 iken, bu anket döneminde % 9,00

https://www.iletisim.gov.tr/images/uploads/dosyalar/17-18-subat-bulten-1.pdf
http://www.trthaber.com/
http://www.trthaber.com/
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-Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 23,12 TL iken, bu anket 
döneminde 22,84 TL, 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 23,43 TL iken, bu 
anket döneminde 23,10 TL 
- GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde % 4,1 iken, bu anket döneminde % 3,6 
-GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde % 4,3 iken, bu anket döneminde % 4,5 
olmuştur. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) IV. Çeyrek: Ekim - Aralık, 2022 İş Gücü İstatisktiklerini yayınladı. Hanehalkı 
İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı IV. çeyreğinde 
bir önceki çeyreğe göre 148 bin kişi artarak 3 milyon 583 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,2 puanlık artış ile 
%10,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %8,5, kadınlarda %13,6 olarak tahmin edildi. İstih-
dam edilenlerin sayısı 2022 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 565 bin kişi artarak 31 milyon 460 
bin kişi, istihdam oranı ise 0,7 puanlık artış ile %48,4 oldu. Bu oran erkeklerde %65,8 iken kadınlarda %31,3 
olarak gerçekleşti. Yine TÜİK ocak ayı Konut Satış İstatistiklerini yayınladı. Türkiye genelinde konut satışları 
Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %10,6 artarak 97 bin 708 oldu. Konut satışlarında İstanbul 17 
bin 415 konut satışı ve %17,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u 8 bin 808 konut 
satışı ve %9,0 pay ile Ankara, 5 bin 572 konut satışı ve %5,7 pay ile Antalya izledi. Konut satış sayısının en 
az olduğu iller sırasıyla 23 konut ile Hakkari, 24 konut ile Ardahan ve 42 konut ile Tunceli oldu. 
Kaynak: tuik.gov.tr
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