
1 
 

ASRIN İŞADAMLARI DERNEĞİ 

AR-GE RAPORU 

R. NO:   65 

R. TARİHİ:  23.07.2019 

Gündem: FORTUNE DERGİSİ, EKONOMİK GÖRÜNÜM 

FORTUNE 5 TE ÇİN ABD’Yİ GEÇTİ: Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşı devam ederken iki ülke arasındaki 

dengeler açısından önemli bir değişim yaşandı. Geleneksel Fortune Küresel 500 listesindeki Çinli şirket 

sayısı ABD'li şirket sayısını ilk kez geride bıraktı. Şirketlerin yıllık gelirine göre yapılan listede bu yıl 

dünyanın en büyük 500 şirketi arasında 129 Çinli, 121 ise ABD'li şirket yer aldı. Liste 1990 yılından bu 

yana hazırlanıyor. Fortune göre ABD'nin muhtemelen 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki dönemde ilk kez ilk 

sırada yer almıyor. 

KAVGANIN NEDENİ TEKNOLOJİ HAKİMİYETİ: ABD Hazine Eski Bakanı Henry Paulson "İki ülke arasında 

yaşanan mücadele, hangi ekonominin geleceğin teknolojisini ilerletebileceği ve de bu teknolojideki 

standartları belirleyebileceği üzerine" ifadelerini kullandı. ABD, Çin şirket ve ürünlerine yaptırım 

uygularken Çin'in yapay zeka, kuantum bilgisayarlar, robot ve otonom araç gibi alanlarda küresel 

hakimiyet hedeflenmesi gerilimin artmasına yol açıyor. 

CİRODA HALA ABD ÖNDE AMA FARK KAPANIYOR: Listedeki şirketlerin toplam cirosunun yüzde 25.6'sı 

Çinliler, yüzde 28.8'i ise ABD'li şirketlerden geldi. Ciro bakımından en büyük 50 şirket arasında en çok 

ABD'li şirket bulunurken, 500 devin en küçük 50'sinde Çin şirketlerinin yoğunluğu dikkat çekti. Ancak 

Fortune altta bulunan şirketlerin büyüme hızının üsttekilerden çok daha fazla ve fark her geçen gün 

kapanıyor. 

ÇİN'İN 2049 HEDEFLERİ: En büyük 500'de Çinli şirketlerin ABD'lileri geçmesi Çin devlet Başkanı Xi 

Jinping'in açıkladığı 2049 hedefleriyle uyum gösteriyor. Çin komunist devrimin 100. yılı olan 2049'da 

'tamamen gelişmiş, zengin ve güçlü bir ülke' olmayı hedefliyor.  

TÜRKİYE'DEN KOÇ HOLDİNG GİRDİ: Dünyanın en büyük 500 şirketi geçen yıl toplam 32.7 trilyon dolar 

ciro elde etti. Toplam net kârları ise 2.15 trilyon dolar oldu. Söz konusu şirketler dünya genelinde 69.3 

milyon kişi istihdam ediyor. Listenin zirvesinde geçen yıl olduğu gibi ABD'li perakende devi Walmart yer 

aldı. Walmart geçen yıl 514.4 milyar dolarlık gelir elde etti. 500 şirketlik listeye Türkiye'den sadece Koç 

Holding, 423. sıradan girebildi. Firma geçtiğimiz yıl 29.6 milyar dolar gelir elde etti.  

Sıra Şirket Ülke  Ciro (milyar dolar) 

1 Walmart ABD 514.4 

2 Sinopec Group Çin 414.6 

3 Royal Dutch Shell Hollanda 396.5 

4 China National Petroleum Çin 392.9 

5 State Grid Çin 387.1 

6 Saudi Aramco S. Arabistan 355.9 

7 BP İngiltere 303.7 

8 Exxon Mobil ABD 290.2 

https://www.haberturk.com/yer/cin
https://www.haberturk.com/yer/abd
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9 Volkswagen Almanya 278.3 

10 Toyota Japonya 272.6 

  

Yılın Ortasında Ekonominin Görünümü 

Sanayi üretimi artış eğiliminde ancak bazı önemli sektörler henüz toparlanma eğiliminden uzak 

görünüyor 

 

TÜİK haber bülteninden alınmış olan soldaki grafik takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi yıllık 

değişim oranlarını gösteriyor. 2019 yılında toparlanma eğilimi göstermeye başlamış bulunuyor. Benzer 

bir görünüm İmalat sanayiinde kapasite kullanım oranlarında da görülüyor. Her iki grafik de sanayi 

kesiminin dipten dönüş eğilimini sergiliyor. 

Buna karşılık otomotiv sanayiinde ve inşaattaki çöküş ciddi olumsuz etkiler yaratıyor ve bu görüntülere 

bakılarak geleceğe dair kesin kanılara varmaya imkân veriyor. 

 

Otomobil, hafif ticari araç ve ağır ticari araç satışları turuncu çizgi 2018 yılı satışlarını ve kırmızı çizgi de 

2019 yılının ilk 5 aylık satışlarını gösteriyor. Grafiğin ortaya koyduğuna göre otomotiv sektörü 2019 

yılının ilk 5 ayında gerek 10 yıllık ortalamaların gerekse geçen yıl ortalamalarının oldukça altında bir satış 

hacmi sergilemiş görünüyor.  

Sağdaki grafik TCMB’nin Konut Fiyat Endeksi Raporundan alınmış olup mavi alan konut fiyatlarındaki 

nominal değişimi, turuncu alan da reel değişimi gösteriyor. Nominal değer düşüşü devam ederken reel 

düşüş son 3 aydır durmuş ve sanki dip yapmış gibi görünüyor. Buna karşılık konut sektöründeki çöküş de 

hala çarpıcı bir görünümde bulunmayı sürdürüyor. 

      

https://1.bp.blogspot.com/-KJa0AFl5t9w/XTGC1s2TMvI/AAAAAAAAZuk/fh4bxhZN-O07EJGWN_OKdbilGzP25sqnwCLcBGAs/s1600/Ekran+Al%C4%B1nt%C4%B1s%C4%B1.PNG
https://1.bp.blogspot.com/-fhKT9G7PSuY/XTGDNYkcS0I/AAAAAAAAZus/MrF35mo3RbcIzgyPEXLT5xJZJO2Wx2yzQCLcBGAs/s1600/Ekran+Al%C4%B1nt%C4%B1s%C4%B1.PNG2.PNG
https://1.bp.blogspot.com/-KJa0AFl5t9w/XTGC1s2TMvI/AAAAAAAAZuk/fh4bxhZN-O07EJGWN_OKdbilGzP25sqnwCLcBGAs/s1600/Ekran+Al%C4%B1nt%C4%B1s%C4%B1.PNG
https://1.bp.blogspot.com/-fhKT9G7PSuY/XTGDNYkcS0I/AAAAAAAAZus/MrF35mo3RbcIzgyPEXLT5xJZJO2Wx2yzQCLcBGAs/s1600/Ekran+Al%C4%B1nt%C4%B1s%C4%B1.PNG2.PNG
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İşsizlikte düzelme var gibi görünse de bu yanıltıcı olabilir 

 

TÜİK’e göre yukarıdaki iki grafikten soldakinde 2018 Ocak ayından 2019 Nisan ayına kadar işsizlik 

oranındaki gelişmeler yer alıyor. Bu grafik bize işsizlik oranının hızlı bir yükselişin ardından düşüşe 

geçtiğini gösteriyor. Sağdaki grafikte ise işsizlik oranına mevsim etkilerinden arındırarak baktığımızda 

düşüş eğilimini göremiyoruz. Buna karşın son iki ayda artışın hız kestiği görülüyor. 

 

Enflasyonda düşüş hızlanacak  

 

TÜİK sitesinden alınan verilere göre soldaki grafik enflasyondaki (TÜFE) düşüş eğilimini gösteriyor. TCMB 

sitesin verilerine göre sağdaki grafikte TCMB ortalama faizinde son dönemde önemli bir değişme 

olmadığı yüzde 24 dolayında sabit kaldığı görülüyor. Buna karşılık TCMB ortalama faizinin yüksek 

düzeyde kalmasının enflasyonun düşmesinde etkili olduğu da dikkatlerden kaçırılmamalı. 

Önümüzdeki dönemde enflasyonda birkaç nedenle ciddi düşüşler yaşanacak.  

- ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) parasal sıkılaştırmayı 

ertelemeleri, 

- Kurlarda düşüş bizim gibi üretimde önemli oranda ithal girdi kullanan ekonomilerde maliyet 

düşüşü yoluyla enflasyonda da düşüş sağlıyor.  

- Üçüncü olarak iç talebin düşüklüğü de enflasyon üzerinde düşürücü baskı yapıyor.  

- Geçen yılın çok yüksek aylık enflasyon verilerinin yerine bu yılın nispeten düşük aylık enflasyon 

verilerinin girmesi de baz etkisi yoluyla enflasyonda düşüşe neden oluyor.      

İkiz açıkta durum ilginç görünüyor 

 

https://1.bp.blogspot.com/-Yn77p4LdjEI/XTGDYocFIMI/AAAAAAAAZuw/4tm1OyfslKEeCKH-sy4OmZget9CI1rtfgCLcBGAs/s1600/Ekran+Al%C4%B1nt%C4%B1s%C4%B1.PNG3.PNG
https://1.bp.blogspot.com/-3OIrE8g4hQ0/XTGDidiWv7I/AAAAAAAAZu4/S2pfZGwM3x8js7-iA6ZbigkdbEfelf6_QCLcBGAs/s1600/Ekran+Al%C4%B1nt%C4%B1s%C4%B1.PNG4.PNG
https://1.bp.blogspot.com/-q2x86u9lZwQ/XTGDr2WJPPI/AAAAAAAAZu8/qB136A_7_m8NW2sDwx-n9SSGIM5AkDeLwCLcBGAs/s1600/Ekran+Al%C4%B1nt%C4%B1s%C4%B1.PNG5.PNG
https://1.bp.blogspot.com/-Yn77p4LdjEI/XTGDYocFIMI/AAAAAAAAZuw/4tm1OyfslKEeCKH-sy4OmZget9CI1rtfgCLcBGAs/s1600/Ekran+Al%C4%B1nt%C4%B1s%C4%B1.PNG3.PNG
https://1.bp.blogspot.com/-3OIrE8g4hQ0/XTGDidiWv7I/AAAAAAAAZu4/S2pfZGwM3x8js7-iA6ZbigkdbEfelf6_QCLcBGAs/s1600/Ekran+Al%C4%B1nt%C4%B1s%C4%B1.PNG4.PNG
https://1.bp.blogspot.com/-q2x86u9lZwQ/XTGDr2WJPPI/AAAAAAAAZu8/qB136A_7_m8NW2sDwx-n9SSGIM5AkDeLwCLcBGAs/s1600/Ekran+Al%C4%B1nt%C4%B1s%C4%B1.PNG5.PNG
https://1.bp.blogspot.com/-Yn77p4LdjEI/XTGDYocFIMI/AAAAAAAAZuw/4tm1OyfslKEeCKH-sy4OmZget9CI1rtfgCLcBGAs/s1600/Ekran+Al%C4%B1nt%C4%B1s%C4%B1.PNG3.PNG
https://1.bp.blogspot.com/-3OIrE8g4hQ0/XTGDidiWv7I/AAAAAAAAZu4/S2pfZGwM3x8js7-iA6ZbigkdbEfelf6_QCLcBGAs/s1600/Ekran+Al%C4%B1nt%C4%B1s%C4%B1.PNG4.PNG
https://1.bp.blogspot.com/-q2x86u9lZwQ/XTGDr2WJPPI/AAAAAAAAZu8/qB136A_7_m8NW2sDwx-n9SSGIM5AkDeLwCLcBGAs/s1600/Ekran+Al%C4%B1nt%C4%B1s%C4%B1.PNG5.PNG
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TCMB ödemeler dengesi verilerine göre hazırlanan soldaki grafik cari dengede 2015 yılından bu yana 

yaşanan gelişmeleri sergiliyor. Görüleceği gibi cari açık özellikle 2019 yılında hızla düşmüş ve sıfıra 

yaklaşmış bulunuyor. Önümüzdeki dönemde Türkiye’nin cari fazla verdiğini göreceğiz. Hazine ve Maliye 

Bakanlığı’nın bütçe verilerinden yararlanarak hazırlanan grafik ise bütçe açığının hızlı artışı sonucunda 

faiz dışı dengenin 2019 yılının ilk 6 ayında açık verdiğini ve açığın artış eğiliminde olduğunu ortaya 

koyuyor. 

Bu görünüm Türkiye için yabancı değil. Türkiye genellikle bu iki açıktan birisini büyüterek yoluna devam 

ediyor. Bu hafta içinde yasalaşan torba kanunda yer alan hükme göre Merkez Bankası’nın bu yıla kadar 

birikmiş olan yedek akçeleri bütçeye aktarılacak ve bu yolla bütçe açığı bir kez daha normal dışı yollarla 

düşük tutulmuş olacak.   

Ekonomi ilk yarıda küçüldü: Buraya kadar ortaya koymaya çalıştığımız konular ve göstergeler bizi 

büyümenin ne olacağı meselesine götürüyor. 

 

TÜİK verilerine göre hazırlanan yukarıdaki 

grafik bize büyüme oranındaki düşüşü 

gösteriyor. Dolaylı vergi tahsilatındaki düşüş 

büyük ölçüde talepteki düşüşü gösterir. Bu 

göstergeler ekonominin ikinci çeyrekte de 

küçülmeye devam ettiğini söylüyor.  

Kırılgan Beşli karşılaştırması 

Buraya kadar Türkiye ekonomisini kendi verileriyle ele alıp değerlendirmeler yaptık. Şimdi bir de 

Türkiye’nin finansal göstergelerine genellikle birlikte anıldığı kırılgan beşli grubu içindeki ülkelerle birlikte 

değerlendirme. 

 

       1 USD Karşılığı Ülke Paraları Değişim (%) Değişim (%) 

 

2017 2018 19.07.2019 2018/2017 2019/2018 

Brezilya (Real) 3,3125 3,8812 3,7205 -14,65 4,32 

Endonezya (Rupiah) 13.550 14.390 13.899,0 -5,84 3,53 

Hindistan (Rupee) 63,8725 69,7675 68,78 -8,45 1,44 

G. Afrika (Rand) 12,3828 14,3467 13,8522 -13,69 3,57 

Türkiye (TL) 3,7872 5,2894 5,6331 -28,40 -6,10 

Türkiye (TL) Hariç Ortalama 

   

-10,66 3,21 

       19.07.2019 Enflasyon MB Faizi CDS 

  Brezilya 3,37 6,50 128 

  Endonezya 3,28 6,00 87 

  Hindistan 3,18 5,75 69 

  

https://1.bp.blogspot.com/-5iZDpE7jBYE/XTGDzFyD1AI/AAAAAAAAZvE/qlx4f3ue_1UlGGAE_HJoKbSi15esIo3OQCLcBGAs/s1600/Ekran+Al%C4%B1nt%C4%B1s%C4%B1.PNG6.PNG
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G. Afrika 4,50 6,75 158 

  Türkiye 15,72 24,00 370 

  Türkiye Hariç Ortalama 3,58 6,25 111 

  Yukarıdaki tablo bize 2018 yılında bu beş ülkenin hepsinin paralarının dolara karşı değer kaybettiğini, 

Türkiye dışındaki 4 ülke parasının ortalama kaybının yüzde 10,66 olduğunu buna karşılık TL’nin değer 

kaybının yüzde 28,40 ile bu ortalamanın neredeyse 3 katı olduğunu gösteriyor. 2019 yılının ilk 7 ayında 

durum benzer görünüm sergiliyor. Türkiye dışındaki 4 ülkenin paraları dolara karşı yüzde 3,21 değer 

kazanmışken TL yüzde 6,10 değer kaybı yaşamış. Bu görünüme karşın geçen yılla karşılaştırıldığında TL’de 

ciddi bir toparlanma olduğunu söyleyebiliriz. Fed ve AMB’nin parasal gevşeme sinyalleri vermesi özellikle 

gelişme yolundaki ekonomilerin paralarının dolara ve euroya karşı değer kazanmasına yol açtı. Türkiye 

açısından ek bir destek de S 400 savunma sisteminin satın alınması karşısında konu olabilecek ambargo 

uygulamasının şimdilik gündemde olmadığının açıklanmasıyla ABD tarafından geldi. Bütün bunlara karşın 

Türkiye, tablonun alt bölümünde yer alan enflasyon, Merkez Bankası faizi ve CDS primi açısından hala 

çok yüksek düzeylerde bulunuyor. 

Önümüzdeki dönemde enflasyon 

Önümüzdeki aylarda yukarıda değindiğimiz dış gelişmelerin Türkiye lehine devam etmesi ve bunun 

TL’nin değerlenmesini desteklemeyi sürdürmesi halinde baz etkisinin de artmasıyla enflasyon düşmeye 

devam edecek ve muhtemelen düşüş hızlanacak. Tahmini tablo:  

Aylar 2018 Aylık 2019 Aylık 2019 12 Aylık 

Ocak 1,02 1,06 20,35 

Şubat 0,73 0,16 19,67 

Mart 0,99 1,03 19,71 

Nisan 1,87 1,69 19,50 

Mayıs 1,62 0,95 18,71 

Haziran 2,61 0,03 15,72 

Temmuz 0,55 0,62 15,79 

Ağustos 2,3 0,84 14,33 

Eylül 6,3 2,38 10,41 

Ekim 2,67 2,06 9,80 

Kasım -1,44 0,19 11,43 

Aralık 0,4 0,91 11,94 

 


