
 

 

 

  

Asya Pasifik Bölgesi 

Aylık Bülteni 
Nisan 2017 



 

1 
 

 

Asya Pasifik Bölgesi Son Dönem Gelişmeleri Yönetici Özeti 
Asya Pasifik Bölgesi’nde Nisan ayında öne çıkan en önemli gelişmelerden biri 
şüphesiz ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi’nin 6-7 Nisan 2017 tarihleri 
arasındaki görüşmesi olmuştur. ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi, iki 
gün süren Çin-ABD zirvesinin ilk gününde Trump'ın Florida'nın Palm Beach 
sahilindeki malikânesinde görüşmüş ve başta ikili ilişkiler olmak üzere, Kuzey Kore 
ve Suriye meselesine kadar çeşitli konuları ele alarak değerlendirmelerde 
bulunmuşlardır.  

Çin ekonomisi yılın birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6.9 
büyüyerek beklentilerin hafif üzerinde bir performans göstermiştir. Bu artışta 
hükümetin artan altyapı harcamaları ve aşırı ısınma sinyalleri veren konut 
sektöründeki hareketlilik etkili olurken, analistler 2016 yılının dördüncü çeyreğinde 
olduğu gibi, birinci çeyrekte de ekonominin yüzde 6.8 büyümesini beklemektedir. 
2017 yılının birinci çeyreğindeki büyüme, 2015 yılının üçüncü çeyreğinden bu yana 
en yüksek rakam olarak kayda geçerken, 2017 yılı Mart ayı verileri yatırım, 
perakende satışlar, fabrika üretimi ve ihracatın beklentilerin üzerinde büyüdüğünü 
göstermiştir. 

ABD Başkanı Trump, içerisinde Çin, Kanada, Japonya, Almanya, Meksika, İrlanda, 
Vietnam, İtalya, Güney Kore, Malezya, Hindistan, Tayland, Fransa, İsviçre, 
Endonezya ve Tayvan gibi ülkelerin yer aldığı 16 ülke ile ABD arasındaki ticarette 
verilen açığın incelenmesini istemiş ve bahse konu ülkelere yönelik anti-damping 
önlemlerinin gündemde olduğunu dile getirmiştir. Trump, seçim kampanyası 
boyunca bu ülkelerle daha önceden imzalanan STA’ların ABD’deki işsizliğin temel 
kaynaklarından biri olduğunu belirtmiştir.   

Bu bağlamda, Güney Kore’yi ziyaret eden ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, 
yaptığı ziyarette, iki ülke arasında 2012 yılında yürürlüğe giren Güney Kore STA’sını, 
diğer ülkelerle imzalanan STA’larla birlikte gözden geçirmek istediğini, ABDli iş 
insanlarının Güney Kore pazarına girmekte zorluklarla karşılaştıklarını ve dış ticaret 
açığının giderek büyüdüğünü ifade etmiştir. 
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Hong Kong Haberleri 
2017 yılının ilk çeyreğindeki büyüme tahminlerine göre Hong Kong ekonomisi %3.1 
ile geçen seneki büyüme oranını aşarak Çin ekonomisinin gelişmesine paralel olarak 
büyümesini sürdürmüştür. Buna karşılık uzmanlar, Çin’i önümüzdeki dönemde 
beklediği düşünülen belirsizliğin Hong Kong ekonomisini de aynı oranda 
etkileyebileceğini düşünmektedir.  

Kaynak:  

http://your.bmiresearch.com/index.php/email/emailWebview?mkt_tok=eyJpIjoiW
m1VeE5XUTFZV05qWWpJNCIsInQiOiJrbDFPOTc4WUoyZXlZc1lEN1kwdjdhQkY3K0d4
RU5CM2RLdGtJT2tqZllYNW95TUJCRmpKdEhUMDE5d3RBaE1CS3dadlFCcWVjL3FxZU
NhUDkwcWZNZjc2VEdrSlRHem8reWZ4K3hvTUtQVjliY3JyNHJWYmFwTlY3OS9qRk9
WdyJ9 

 

Hindistan Haberleri 

Hindistan 2030 yılına kadar çelik üretim kapasitesini 300 milyon tona çıkarmayı 
hedeflemektedir. Hükümet PSU (Kamu Sektörü İştiraklari)’ ye ait arazilerde özel 
sektörle işbirliğinin geliştirilmesiyle 2030 yılına kadar var olan kapasiteyi iki katı 
artırarak 300 milyon tona çıkaracak yeni çelik tesisleri kurmayı planlamaktadır. 
Kabine 2030 yılına kadar ilave 10 lakh crore yatırımla 300 milyon ton çelik 
kapasitesi ile ilgili Yeni Çelik Politikasını onaylamıştır. Hindistan’da çelik üretim 
kapasitesi hâlihazırda 126 milyon tondur. Çelik Bakanı Chaudhary Birender Singh 12 
yıldan sonra ilk kez sanayiyi harekete geçirecek ve küresel rekabeti sağlayacak yeni 
çelik politikasının onaylandığını ifade etmiştir. Söz konusu politikanın çelik 
sektöründe Hindistan’da yatırım yapmayı planlayan yabancı firmalar açısından bir 
fırsat olacağı ve DYY (Doğrudan Yabancı Yatırım)’ı artıracağı düşünülmektedir.  

Kaynak: 

http://www.financialexpress.com/economy/narendra-modi-government-
targets-300-mn-tonnes-steel-production-capacity-by-2030-to-rope-in-private-
players/654481/ 

http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/blog/newsDetail?news_id=EK-
245176&_afrLoop=904682988260847&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=h5q2
1vt8e_549#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dh5q21vt8e_549%26_afrLoop%3D904
682988260847%26news_id%3DEK  

 
Hindistan’ın, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşından kazançlı çıkabileceği 
değerlendirilmektedir. Çin ve ABD arasında yaşanması muhtemel bir ticaret 
savaşının küresel ekonomi için bir risk uyarısı olabileceği ifade edilmektedir. Ancak 
Başbakan Narendra Modi'nın partisi BJP’nin üst düzey yetkilileri tarafından yapılan 
açıklamalarda Hindistan’ın bu tarz gerginliklerden fayda sağlayabileceği 
belirtilmektedir. Başkan Donald Trump’ın Çinli üreticiler ve dışarda üretim yapan 
ABD firmaları için kısıtlayıcı tedbirler alma tehdidine karşılık Çin Devlet Başkanı XI 
Jinping’in Hindistan pazarına ihtiyacı olacağı ifade edilmektedir. Bu anlamda 

http://your.bmiresearch.com/index.php/email/emailWebview?mkt_tok=eyJpIjoiWm1VeE5XUTFZV05qWWpJNCIsInQiOiJrbDFPOTc4WUoyZXlZc1lEN1kwdjdhQkY3K0d4RU5CM2RLdGtJT2tqZllYNW95TUJCRmpKdEhUMDE5d3RBaE1CS3dadlFCcWVjL3FxZUNhUDkwcWZNZjc2VEdrSlRHem8reWZ4K3hvTUtQVjliY3JyNHJWYmFwTlY3OS9qRk9WdyJ9
http://your.bmiresearch.com/index.php/email/emailWebview?mkt_tok=eyJpIjoiWm1VeE5XUTFZV05qWWpJNCIsInQiOiJrbDFPOTc4WUoyZXlZc1lEN1kwdjdhQkY3K0d4RU5CM2RLdGtJT2tqZllYNW95TUJCRmpKdEhUMDE5d3RBaE1CS3dadlFCcWVjL3FxZUNhUDkwcWZNZjc2VEdrSlRHem8reWZ4K3hvTUtQVjliY3JyNHJWYmFwTlY3OS9qRk9WdyJ9
http://your.bmiresearch.com/index.php/email/emailWebview?mkt_tok=eyJpIjoiWm1VeE5XUTFZV05qWWpJNCIsInQiOiJrbDFPOTc4WUoyZXlZc1lEN1kwdjdhQkY3K0d4RU5CM2RLdGtJT2tqZllYNW95TUJCRmpKdEhUMDE5d3RBaE1CS3dadlFCcWVjL3FxZUNhUDkwcWZNZjc2VEdrSlRHem8reWZ4K3hvTUtQVjliY3JyNHJWYmFwTlY3OS9qRk9WdyJ9
http://your.bmiresearch.com/index.php/email/emailWebview?mkt_tok=eyJpIjoiWm1VeE5XUTFZV05qWWpJNCIsInQiOiJrbDFPOTc4WUoyZXlZc1lEN1kwdjdhQkY3K0d4RU5CM2RLdGtJT2tqZllYNW95TUJCRmpKdEhUMDE5d3RBaE1CS3dadlFCcWVjL3FxZUNhUDkwcWZNZjc2VEdrSlRHem8reWZ4K3hvTUtQVjliY3JyNHJWYmFwTlY3OS9qRk9WdyJ9
http://your.bmiresearch.com/index.php/email/emailWebview?mkt_tok=eyJpIjoiWm1VeE5XUTFZV05qWWpJNCIsInQiOiJrbDFPOTc4WUoyZXlZc1lEN1kwdjdhQkY3K0d4RU5CM2RLdGtJT2tqZllYNW95TUJCRmpKdEhUMDE5d3RBaE1CS3dadlFCcWVjL3FxZUNhUDkwcWZNZjc2VEdrSlRHem8reWZ4K3hvTUtQVjliY3JyNHJWYmFwTlY3OS9qRk9WdyJ9
http://www.financialexpress.com/economy/narendra-modi-government-targets-300-mn-tonnes-steel-production-capacity-by-2030-to-rope-in-private-players/654481/
http://www.financialexpress.com/economy/narendra-modi-government-targets-300-mn-tonnes-steel-production-capacity-by-2030-to-rope-in-private-players/654481/
http://www.financialexpress.com/economy/narendra-modi-government-targets-300-mn-tonnes-steel-production-capacity-by-2030-to-rope-in-private-players/654481/
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/blog/newsDetail?news_id=EK-245176&_afrLoop=904682988260847&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=h5q21vt8e_549#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dh5q21vt8e_549%26_afrLoop%3D904682988260847%26news_id%3DEK
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/blog/newsDetail?news_id=EK-245176&_afrLoop=904682988260847&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=h5q21vt8e_549#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dh5q21vt8e_549%26_afrLoop%3D904682988260847%26news_id%3DEK
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/blog/newsDetail?news_id=EK-245176&_afrLoop=904682988260847&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=h5q21vt8e_549#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dh5q21vt8e_549%26_afrLoop%3D904682988260847%26news_id%3DEK
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/blog/newsDetail?news_id=EK-245176&_afrLoop=904682988260847&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=h5q21vt8e_549#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dh5q21vt8e_549%26_afrLoop%3D904682988260847%26news_id%3DEK
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Pekin’in ekonomik büyüme ve siyasi istikrarını koruma ihtiyacının, Çin’ in Pakistan 
dahil olmak üzere Güney Asya'da yayılma politikasına karşı koymak isteyen 
Hindistan’ın da jeopolitik anlamda elini güçlendireceği belirtilmektedir. 

Kaynak: 

http://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/why-india-
could-be-the-winner-of-a-us-china-trade-war/articleshow/58059316.cms 

http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/blog/newsDetail?news_id=EK-
244261&_afrLoop=905513235236116&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=h5q21
vt8e_657#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dh5q21vt8e_657%26_afrLoop%3D9055
13235236116%26news_id%3DEK-
244261%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dh5q21vt8e_693 

 
Boston Consulting Group (BCG) tarafından yayınlanan rapora göre Hindistan’da 
online kullanıcıların önemli derecede artması ve tüketim verilerindeki aşırı artışın 
internet ekonomisinin 2020 yılına kadar 250 milyar ABD Dolarına ulaşması 
beklenmektedir. Hindistan’ ın internet ekonomisinin 2020 yılına kadar  GSMH’nın % 
5’i civarında bir paya sahip olacağı ve şu andaki 100-130 milyar $ piyasa 
ekonomisinin yıllık % 7.5 büyümeyle 215-265 milyar ABD Dolarına ulaşacağı tahmin 
edilmektedir. 

Kaynak:  

http://www.financialexpress.com/economy/indias-internet-economy-to-reach-
250-billion-by-2020-report/619492/ 

http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/blog/newsDetail?news_id=EK-
244194&_afrLoop=905818484189917&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=h5q21
vt8e_657#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dh5q21vt8e_657%26_afrLoop%3D9058
18484189917%26news_id%3DEK-
244194%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dh5q21vt8e_718 

 

Hindistan Maliye Bakanı Arun Jaitley ile İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond 9. 
Hindistan-İngiltere Ekonomi ve Finans Toplantısı vesilesiyle 4 Nisan 2017 tarihinde 
bir araya gelmiştir. İkili görüşmelerden çıkan en önemli sonuçlardan biri her iki ülke 
arasında karşılıklı ticaretin geliştirilmesi amacıyla Brexit sonrasında bir Serbest 
Ticaret Anlaşması (STA) yapılması konusunun değerlendirilmesi olmuştur. Jaitley 
ve Hammond’un ikili görüşmeleri esnasında; Brexit sonrasında yapılması muhtemel 
bir STA'nın yanı sıra, finans ve teknoloji alanlarında ortaklık ve Hindistan altyapı 
projelerinin finansmanı konularını ele aldıkları belirtilmektedir. 
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Kaynak: 

http://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/india-uk-to-
consider-free-trade-pact-after-brexit/articleshow/58017788.cms 

http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/blog/newsDetail?news_id=EK-
244148&_afrLoop=906260584547740&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=h5q2
1vt8e_657#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dh5q21vt8e_657%26_afrLoop%3D906
260584547740%26news_id%3DEK-
244148%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dh5q21vt8e_768 

 
Hindistan’ın 2017/18 toplam ihracatının 500 milyar ABD Dolarına yükselebileceği 
belirtilmektedir. Federation of Indian Export Organisations (FIEO) tarafından 
yapılan açıklamada yüksek teknoloji ürünleri de dahil olmak üzere ihracatın 
çeşitlendirilmesiyle birlikte 2017/18 mali yılında Hindistan’ın toplam mal ve hizmet 
ihracatının 500 milyar ABD Doları seviyesine yükselebileceği belirtildi. Bu anlamda 
mal ihracatının 315 milyar ABD Doları hizmet ihracatının ise 185 milyar ABD Doları 
olarak hedeflenebileceği ifade edilmektedir. 

Kaynak: 

http://economictimes.indiatimes.com/news/economy/finance/export-of-goods-
services-to-reach-500-billion-in-2017-18-fieo/articleshow/57997670.cms 

http://economictimes.indiatimes.com/news/economy/finance/indian-
merchandise-services-exports-to-hit-500-billion-by-
fy18/articleshow/58018239.cms 

http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/blog/newsDetail?news_id=EK-
244130&_afrLoop=906579798188656&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=h5q2
1vt8e_657#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dh5q21vt8e_657%26_afrLoop%3D906
579798188656%26news_id%3DEK-
244130%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dh5q21vt8e_793 

 

Bangladeş Haberleri 
ABD merkezli uluslararası enerji şirketi olan Chevron'un Bangladeş'teki 
operasyonlarını China Zhen Hua Oil ve CNIC Corporation konsorsiyumuna ait Çinli 
Himalaya Energy'e devretmek için Bangladeş Hükümetinin onayını beklediği 
bildirilmektedir.  Chevron'un Bangladeş'teki üç sahada çıkardığı doğalgaz, 
Bangladeş'in toplam doğalgaz arzının yaklaşık %58'ni oluşturmaktadır.  Chevron'un 
söz konusu kararında, düşük küresel enerji fiyatlarının yanı sıra Bangladeş'te 2015 
yılında Hükümetten talep ettiği doğalgaz fiyat artışının karşılık bulmamasının etkili 
olduğu belirtilmektedir. Diğer yandan, günlük yaklaşık 1.550 fitküp (yaklaşık 43,9 
milyon metreküp) üretimi ile Bangladeş'in toplam doğalgaz talebinin yarısından 
fazlasını karşılayan Chevron'un ülkeden çekilmesinin, hâlihazırda enerji 
darboğazında olan Bangladeş'te enerji arzı güvenliğine dönük endişeleri artırdığı 
gözlemlenmektedir. 

  

http://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/india-uk-to-consider-free-trade-pact-after-brexit/articleshow/58017788.cms
http://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/india-uk-to-consider-free-trade-pact-after-brexit/articleshow/58017788.cms
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/blog/newsDetail?news_id=EK-244148&_afrLoop=906260584547740&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=h5q21vt8e_657#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dh5q21vt8e_657%26_afrLoop%3D906260584547740%26news_id%3DEK-244148%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dh5q21vt8e_768
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/blog/newsDetail?news_id=EK-244148&_afrLoop=906260584547740&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=h5q21vt8e_657#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dh5q21vt8e_657%26_afrLoop%3D906260584547740%26news_id%3DEK-244148%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dh5q21vt8e_768
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/blog/newsDetail?news_id=EK-244148&_afrLoop=906260584547740&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=h5q21vt8e_657#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dh5q21vt8e_657%26_afrLoop%3D906260584547740%26news_id%3DEK-244148%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dh5q21vt8e_768
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/blog/newsDetail?news_id=EK-244148&_afrLoop=906260584547740&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=h5q21vt8e_657#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dh5q21vt8e_657%26_afrLoop%3D906260584547740%26news_id%3DEK-244148%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dh5q21vt8e_768
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/blog/newsDetail?news_id=EK-244148&_afrLoop=906260584547740&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=h5q21vt8e_657#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dh5q21vt8e_657%26_afrLoop%3D906260584547740%26news_id%3DEK-244148%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dh5q21vt8e_768
http://economictimes.indiatimes.com/news/economy/finance/export-of-goods-services-to-reach-500-billion-in-2017-18-fieo/articleshow/57997670.cms
http://economictimes.indiatimes.com/news/economy/finance/export-of-goods-services-to-reach-500-billion-in-2017-18-fieo/articleshow/57997670.cms
http://economictimes.indiatimes.com/news/economy/finance/indian-merchandise-services-exports-to-hit-500-billion-by-fy18/articleshow/58018239.cms
http://economictimes.indiatimes.com/news/economy/finance/indian-merchandise-services-exports-to-hit-500-billion-by-fy18/articleshow/58018239.cms
http://economictimes.indiatimes.com/news/economy/finance/indian-merchandise-services-exports-to-hit-500-billion-by-fy18/articleshow/58018239.cms
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/blog/newsDetail?news_id=EK-244130&_afrLoop=906579798188656&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=h5q21vt8e_657#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dh5q21vt8e_657%26_afrLoop%3D906579798188656%26news_id%3DEK-244130%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dh5q21vt8e_793
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/blog/newsDetail?news_id=EK-244130&_afrLoop=906579798188656&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=h5q21vt8e_657#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dh5q21vt8e_657%26_afrLoop%3D906579798188656%26news_id%3DEK-244130%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dh5q21vt8e_793
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/blog/newsDetail?news_id=EK-244130&_afrLoop=906579798188656&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=h5q21vt8e_657#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dh5q21vt8e_657%26_afrLoop%3D906579798188656%26news_id%3DEK-244130%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dh5q21vt8e_793
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/blog/newsDetail?news_id=EK-244130&_afrLoop=906579798188656&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=h5q21vt8e_657#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dh5q21vt8e_657%26_afrLoop%3D906579798188656%26news_id%3DEK-244130%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dh5q21vt8e_793
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/blog/newsDetail?news_id=EK-244130&_afrLoop=906579798188656&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=h5q21vt8e_657#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dh5q21vt8e_657%26_afrLoop%3D906579798188656%26news_id%3DEK-244130%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dh5q21vt8e_793
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Kaynak: 

http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/blog/newsDetail?news_id=EK-
244827&_afrLoop=903549517276268&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=h5q2
1vt8e_258#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dh5q21vt8e_258%26_afrLoop%3D903
549517276268%26news_id%3DEK-
244827%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dh5q21vt8e_319 

https://www.ft.com/content/da5d2009-0438-35f4-86b2-8ea8a4464f48 

 

Endonezya Haberleri 
Endonezya, hâlihazırda taslak çalışmaları devam eden bir ticaret anlaşması yoluyla 
Peru ile ticari ilişkilerinin artırılmasını hedeflemektedir. Bu kapsamda, Endonezya – 
Peru Mal Ticareti Anlaşmasının yakın zamanda yürürlüğe gireceği umut 
edilmektedir. Peru haricinde Şili de Endonezya’nın ticari ilişkilerini artırmak istediği 
Latin Amerika ülkeleri arasında yer almaktadır. Bu çerçevede, Şili ile bir Serbest 
Ticaret Anlaşması imzalanması amacıyla 2014 yılında başlatılan ancak müteakiben 
3 yıl ara verilen müzakereler yeniden başlatılmıştır. 

Kaynak: 

http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/blog/newsDetail?news_id=EK-
244704&_afrLoop=904192095588916&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=h5q2
1vt8e_391#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dh5q21vt8e_391%26_afrLoop%3D9041
92095588916%26news_id%3DEK-
244704%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dh5q21vt8e_502 

https://en.tempo.co/read/news/2017/04/20/056867732/Indonesia-Woos-Peru-
to-Sign-Trade-Agreement 

 
ABD Başkanı Trump, Endonezya’nın da içerisinde yer aldığı 16 ülke ile ABD 
arasındaki ticarette verilen açığın incelenmesini talep etmiştir. Endonezya’nın 13 
milyar dolar ticaret fazlası ile 15. sırada bulunduğu listede; ÇHC ilk sırada yer 
alırken, ÇHC’yi Kanada, Japonya, Almanya, Meksika, İrlanda, Vietnam, İtalya, Güney 
Kore, Malezya, Hindistan, Tayland, Fransa, İsviçre ve Tayvan takip etmektedir. 
Bahse konu ülkelere yönelik anti-damping önlemlerinin gündemde olduğu dile 
getirilmiştir. 

Kaynak: 

http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/blog/newsDetail?news_id=EK-
244000&_afrLoop=904423640724622&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=h5q
21vt8e_391#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dh5q21vt8e_391%26_afrLoop%3D904
423640724622%26news_id%3DEK-
244000%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dh5q21vt8e_527 

  

http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/blog/newsDetail?news_id=EK-244827&_afrLoop=903549517276268&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=h5q21vt8e_258#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dh5q21vt8e_258%26_afrLoop%3D903549517276268%26news_id%3DEK-244827%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dh5q21vt8e_319
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/blog/newsDetail?news_id=EK-244827&_afrLoop=903549517276268&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=h5q21vt8e_258#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dh5q21vt8e_258%26_afrLoop%3D903549517276268%26news_id%3DEK-244827%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dh5q21vt8e_319
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/blog/newsDetail?news_id=EK-244827&_afrLoop=903549517276268&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=h5q21vt8e_258#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dh5q21vt8e_258%26_afrLoop%3D903549517276268%26news_id%3DEK-244827%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dh5q21vt8e_319
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/blog/newsDetail?news_id=EK-244827&_afrLoop=903549517276268&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=h5q21vt8e_258#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dh5q21vt8e_258%26_afrLoop%3D903549517276268%26news_id%3DEK-244827%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dh5q21vt8e_319
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/blog/newsDetail?news_id=EK-244827&_afrLoop=903549517276268&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=h5q21vt8e_258#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dh5q21vt8e_258%26_afrLoop%3D903549517276268%26news_id%3DEK-244827%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dh5q21vt8e_319
https://www.ft.com/content/da5d2009-0438-35f4-86b2-8ea8a4464f48
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/blog/newsDetail?news_id=EK-244704&_afrLoop=904192095588916&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=h5q21vt8e_391#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dh5q21vt8e_391%26_afrLoop%3D904192095588916%26news_id%3DEK-244704%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dh5q21vt8e_502
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/blog/newsDetail?news_id=EK-244704&_afrLoop=904192095588916&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=h5q21vt8e_391#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dh5q21vt8e_391%26_afrLoop%3D904192095588916%26news_id%3DEK-244704%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dh5q21vt8e_502
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/blog/newsDetail?news_id=EK-244704&_afrLoop=904192095588916&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=h5q21vt8e_391#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dh5q21vt8e_391%26_afrLoop%3D904192095588916%26news_id%3DEK-244704%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dh5q21vt8e_502
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/blog/newsDetail?news_id=EK-244704&_afrLoop=904192095588916&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=h5q21vt8e_391#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dh5q21vt8e_391%26_afrLoop%3D904192095588916%26news_id%3DEK-244704%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dh5q21vt8e_502
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/blog/newsDetail?news_id=EK-244704&_afrLoop=904192095588916&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=h5q21vt8e_391#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dh5q21vt8e_391%26_afrLoop%3D904192095588916%26news_id%3DEK-244704%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dh5q21vt8e_502
https://en.tempo.co/read/news/2017/04/20/056867732/Indonesia-Woos-Peru-to-Sign-Trade-Agreement
https://en.tempo.co/read/news/2017/04/20/056867732/Indonesia-Woos-Peru-to-Sign-Trade-Agreement
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Kore Haberleri 
ABD Başkanı Trump seçim kampanyası boyunca STA’ların gözden geçirilmesi 
gerektiğini dillendirmiş ve aralarında Güney Kore STA’sının da bulunduğu STA’ları 
ABD’deki işsizliğin sebeplerinden biri olarak göstermiştir. Bu kez Güney Kore’yi 
ziyaret eden ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, 2012 yılında iki ülke arasında 
yürürlüğe giren STA ardından ABD’nin dış ticaret açığının büyüdüğüne işaret etmiş 
ve ABDli iş insanlarının Güney Kore pazarına girmekte zorluklarla karşılaştıklarını 
ifade etmiştir. Pence, Güney Kore STA’sının gözden geçirilmesi gerektiğini ifade 
etmiştir. 

Kaynak: 

http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/blog/newsDetail?news_id=EK-
244450&_adf.ctrl-
state=lntfgd4ru_436&_afrLoop=921934056514000&_afrWindowMode=0&_afrWi
ndowId=null#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D92193405651
4000%26news_id%3DEK-244450%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-
state%3Dfv3rmvrbo_456 

 

Çin Haberleri  

Çin ekonomisi 2017 yılının ilk çeyreğinde yüzde 6.9 büyüyerek beklentilerin üzerinde 
bir büyüme gerçekleştirmiştir. Bu artışta hükümetin artan altyapı harcamaları ve 
aşırı ısınma sinyalleri veren konut sektöründeki hareketlilik ön plana çıkmaktadır.  

Çin'in bu yıl açıkladığı ekonomik veriler genel olarak pozitif olurken, birçok analist 
dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin ilerleyen dönemlerde teşvik önlemlerinin 
etkilerinin azalması ve yetkililerin konut fiyatlarındaki artışı kontrol altına alma 
çabalarıyla ivme kaybetmesini beklemektedir. 2017 yılında Çin Hükümeti yüzde 
6.5'lik bir büyüme hedeflemektedir.  

Kaynak: 

http://www.dunya.com/dunya/cin-ekonomisi-beklentinin-uzerinde-buyudu-
haberi-358538 

http://www.hurriyet.com.tr/beklenenden-hizli-buyudu-40429168 

 
Çin Gümrük Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkenin doğalgaz 
ithalatı mart ayında yıllık yüzde 3,2 düşüşle 4,29 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. 
2016 yılının aynı ayında ithalat 4,43 milyon ton olmuştur. Bir önceki aya göre 
doğalgaz ithalatı yüzde 12,8 azalmıştır.  Ocak-Mart döneminde ise doğalgaz ithalatı 
yüzde 4,3 artışla 15,03 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.  

Kaynak: 

http://www.dunya.com/sektorler/enerji/cinin-dogalgaz-ithalati-azaldi-haberi-
358008 

 

http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/blog/newsDetail?news_id=EK-244450&_adf.ctrl-state=lntfgd4ru_436&_afrLoop=921934056514000&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D921934056514000%26news_id%3DEK-244450%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dfv3rmvrbo_456
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/blog/newsDetail?news_id=EK-244450&_adf.ctrl-state=lntfgd4ru_436&_afrLoop=921934056514000&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D921934056514000%26news_id%3DEK-244450%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dfv3rmvrbo_456
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/blog/newsDetail?news_id=EK-244450&_adf.ctrl-state=lntfgd4ru_436&_afrLoop=921934056514000&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D921934056514000%26news_id%3DEK-244450%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dfv3rmvrbo_456
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/blog/newsDetail?news_id=EK-244450&_adf.ctrl-state=lntfgd4ru_436&_afrLoop=921934056514000&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D921934056514000%26news_id%3DEK-244450%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dfv3rmvrbo_456
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/blog/newsDetail?news_id=EK-244450&_adf.ctrl-state=lntfgd4ru_436&_afrLoop=921934056514000&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D921934056514000%26news_id%3DEK-244450%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dfv3rmvrbo_456
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/blog/newsDetail?news_id=EK-244450&_adf.ctrl-state=lntfgd4ru_436&_afrLoop=921934056514000&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D921934056514000%26news_id%3DEK-244450%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dfv3rmvrbo_456
http://www.hurriyet.com.tr/beklenenden-hizli-buyudu-40429168
http://www.dunya.com/sektorler/enerji/cinin-dogalgaz-ithalati-azaldi-haberi-358008
http://www.dunya.com/sektorler/enerji/cinin-dogalgaz-ithalati-azaldi-haberi-358008
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2017 yılının ilk çeyreğinde beklenenden hızlı büyüyen Çin’in, Nisan Ayı ithalat 
büyümesi beklenenden yavaş gelişmiştir. Demir ve bakır gibi madenlerin 
ithalatındaki düşüşle paralel olarak, elektronik eşya ihracatındaki büyümede düşüş 
yaşanmıştır. Üretim sektörüyle birlikte hizmet sektöründe de büyümeye dair 
gerileme meydana gelmiştir.  

Kaynak: 

http://www.reuters.com/article/us-china-economy-trade-idUSKBN1840DZ 

https://www.theguardian.com/business/2017/apr/30/chinese-economy-cools-
as-key-sectors-dip-in-april 

 
ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, iki gün süren Çin-ABD 
zirvesinin ilk gününde Trump'ın Florida'nın Palm Beach sahilindeki malikânesinde 
görüşmüştür. Kuzey Kore kaynaklı nükleer tehdidin ve iki ülke arasındaki ticari 
ilişkilerin masaya yatırılmasının beklendiği söz konusu zirvede, ABD'nin Suriye'nin 
İdlib şehrinde sivilleri hedef alan kimyasal saldırılara yanıt olarak Beşşar Esed 
rejimine yönelik düzenlediği füze saldırılarının yol açtığı sıcak gündemin gölgesinde 
başlamıştır.  

ABD Başkanı Trump, ABD'nin Çin ile yaptığı "kötü" ticaret anlaşmalarıyla 
Pyongyang'ın provokasyonları arasında bağ olduğunu ileri sürmüş, "bu iki mesele 
birbirine karışıyor." ifadelerini kullanmıştır. ABD Başkanı, gerek kampanya 
sürecinde gerekse başkanlığının ilk günlerinde Çin'e karşı sert eleştiriler yöneltmiş, 
Çin ile ABD dış ticaretindeki dengesizliğin Amerikan şirketlerinin ve çalışanlarının 
aleyhine olduğunu vurgulamıştır. Çin ile ticaretten kaynaklanan 347 milyon ABD 
dolarlık dış ticaret açığı, ABD'nin 502 milyon ABD doları bulan toplam dış ticaret 
açığının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu doğrultuda, Donald Trump, zirve 
öncesinde ABD'nin dış ticaret açığının azaltılmasına yönelik tedbirler öngören 
başkanlık kararnamelerine imza atmıştır.  

Kaynak: 

http://www.bloomberght.com/haberler/haber/2001333-trump-ve-cin-devlet-
baskani-xi-bir-araya-geldi 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-39517569 

 

Japonya Haberleri  

Dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi olan Japonya'da Mart ayında dış ticaret 
fazlası beklentilere yakın olarak gerçekleşmiştir. Japonya Ekonomi Bakanlığı'ndan 
yapılan açıklamaya göre, ihracat yüzde 12,0 artışla 7 trilyon 229,1 milyar yen, ithalat 
yüzde 15,8 artışla 6 trilyon 614,4 milyar yen olarak gerçekleşmiştir. Piyasalarda 
beklenti ihracatın yüzde 12,0, ithalatın yüzde 15,8 artacağı yönünde olmuştur.  

Kaynak: 

http://www.dunya.com/dunya/japonyada-ticaret-fazlasi-tahminlere-yakin-geldi-
haberi-359051 

http://www.reuters.com/article/us-china-economy-trade-idUSKBN1840DZ
https://www.theguardian.com/business/2017/apr/30/chinese-economy-cools-as-key-sectors-dip-in-april
https://www.theguardian.com/business/2017/apr/30/chinese-economy-cools-as-key-sectors-dip-in-april
http://www.bloomberght.com/haberler/haber/2001333-trump-ve-cin-devlet-baskani-xi-bir-araya-geldi
http://www.bloomberght.com/haberler/haber/2001333-trump-ve-cin-devlet-baskani-xi-bir-araya-geldi
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-39517569
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Japonya’nın Mart ayı sanayi üretimi, bir aylık büyümeden sonra, makine, elektronik 
ve üretim araçları üretimindeki büyüme düşüşüne bağlı olarak küçülme 
kaydetmiştir. Şubat ayındaki %3,2’lik yükselişten sonra, sanayi üretimi Mart ayında 
%2.1’ lik bir düşüş gerçekleştirmiştir. 

Kaynak: 

https://www.ft.com/content/e027dced-8ad5-30ff-8b07-d96a9a6f4b2b 

 
Sri Lanka Haberleri 
Sri Lanka’da Halkın Bankası Swashakthi Kredi Programı’nı başlatarak, tarım, 
hayvancılık, sanayi ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren küçük, orta ve büyük 
ölçekli firmalarda 1 milyon istihdam yaratmayı hedeflemekte olduğunu açıklamıştır. 
Bu kamu girişimi ile teknolojik entegrasyona da destek olarak genç ve kırsal 
nüfusun gelişimine katkıda bulunması planlanmaktadır.  

Kaynak: 

https://www.news.lk/economy/item/16544-people-s-bank-launches-
swashakthi-loan-supporting-one-million-jobs-program 

 
Sri Lanka Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, küçük yerel sanayileri desteklemek, 
üretkenliği, sürdürülebilirliği, gıda güvenliği ve hijyeni arttırmak amacıyla bir 
program başlatmıştır. Bakanlık söz konusu hedeflere ulaşmak için şirketleri İyi 
İmalat Sertifikası almaya teşvik etmektedir.   

Kaynak: 

https://www.news.lk/economy/item/16341-concessions-for-good-
manufacturing-practice-certification 

 
Filipinler Haberleri 
Dünya Bankası’nın Nisan ayında Filipinler ekonomisine dair yayınladığı analizde 
Filipinler’in 2016 yılında küresel etkilere karşı dirençli bir görünüm sergileyerek 
%6.8’lik bir büyüme sergilediği belirtilmiştir.  Net ihracatların azalmasına rağmen 
yükselen iç talebin büyümeyi sağladığı aktarılmıştır. 2013’ten beri süregelen yatırım 
odaklı yaklaşımın ve genişlemeci mali politikaların büyümede etkin faktörler olduğu 
kaydedilmiştir. 

Kaynak: 

http://www.worldbank.org/en/news/feature/2017/05/04/philippines-economic-
update-april-2017 

 

https://www.ft.com/content/e027dced-8ad5-30ff-8b07-d96a9a6f4b2b
https://www.news.lk/economy/item/16544-people-s-bank-launches-swashakthi-loan-supporting-one-million-jobs-program
https://www.news.lk/economy/item/16544-people-s-bank-launches-swashakthi-loan-supporting-one-million-jobs-program
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Avustralya Haberleri 
1979 yılında Avustralya'ya göçmen olarak gelen Türk kökenli işadamı Burak 
Dinçel'in başarı öyküsü Avustralya medyasında yayınlanmıştır. Avustralya inşaat 
sektöründe % 30 maliyet ve % 50 zaman tasarrufu sağlayan patenti kendisine ait 
PVC duvar sistemleri ile ülkedeki inşaat sektörüne damga inşaat mühendisi 
Dinçel'in yönetiminde Dincel Construction System isimli firması 60 milyon AUD 
üzerinde ciroya ulaşmıştır.  

Kaynak: 

http://www.sbs.com.au/news/article/2017/04/17/turkish-migrant-who-shook-
australian-construction-business 

http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/blog/newsDetail?news_id=EK-
244603&_afrLoop=903226034836397&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=h5q
21vt8e_200#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dh5q21vt8e_200%26_afrLoop%3D90
3226034836397%26news_id%3DEK-
244603%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dh5q21vt8e_236 

 

Tayvan Haberleri 
Tayvan Hükümetinin açıkladığı Nisan Ayı rakamlarına göre ihracat bir önceki 
döneme göre %9.4, ithalat ise yine bir önceki döneme göre %23.5 artmıştır. 
İthalattaki yüksek sıçramanın ihracatı da olumlu etkilemesi beklenmektedir. Tayvan 
için anahtar pazarlar olan Amerika ve Çin’e de ihracatın bir önceki yıla göre sırasıyla 
%7.6 ve %10.3 artış gösterdiği tespit edilmiştir.  

Kaynak: 

http://www.reuters.com/article/taiwan-economy-exports-idUSL4N1IA393 

 
Malezya Haberleri 
11 Nisan’da yayınlanan Malezya hükümet verilerine göre Şubat ayı sanayi üretimi 
bir önceki seneye göre %4.7 yükselerek, 2 aylık bir büyüme yavaşlamasından sonra 
tekrar sıçrama yaşamıştır. Sanayi üretimindeki büyümenin imalat, elektrik ve 
maden sektöründeki kazanımlarla yakalandığı belirtilmiştir.  

Kaynak: 

http://www.reuters.com/article/malaysia-economy-output-idUSL3N1HJ1QB 

http://www.straitstimes.com/business/economy/malaysia-february-factory-
output-up-47-below-forecast 

 
  

http://www.dincel.com.au/
http://www.sbs.com.au/news/article/2017/04/17/turkish-migrant-who-shook-australian-construction-business
http://www.sbs.com.au/news/article/2017/04/17/turkish-migrant-who-shook-australian-construction-business
http://www.reuters.com/article/malaysia-economy-output-idUSL3N1HJ1QB
http://www.straitstimes.com/business/economy/malaysia-february-factory-output-up-47-below-forecast
http://www.straitstimes.com/business/economy/malaysia-february-factory-output-up-47-below-forecast
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Malezya ithalat ve ihracat rakamları Ocak ve Şubat ayında son 7 yıldaki en büyük 
artış hızı yakalamıştır. 2017 başında, bir önceki döneme göre, ihracatın %19.8, 
ithalatın ise %21.5 artış gösterdiği tespit edilmiştir. İhracattaki artışta imalat, 
maden ve elektronik aletler ile yükselen LNG fiyatlarının önemli bir yer tuttuğu 
belirtilmiştir. Bu olumlu rakamlara karşın, uzmanlar bu rakamların sürdürülebilir 
olmadığı görüşündedir.  

Kaynak: 

http://www.reuters.com/article/malaysia-economy-trade-idUSL3N1HD14C 

http://www.straitstimes.com/business/economy/malaysias-february-exports-
imports-rise-at-fastest-pace-since-2010 

 

http://www.reuters.com/article/malaysia-economy-trade-idUSL3N1HD14C

