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26 Temmuz 2017 tarihli 30135 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe gi-
ren UMREK (Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu) Yönetmeliği 
sonrası komisyona üye atamaları gerçekleştirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Sn. Dr. Berat ALBAYRAK’ın onayıyla atanan UMREK üyeleri aşağıda bilgilerinize 
sunulmuştur.

UMREK Üye Atamaları Gerçekleştirildi

rağmen gerçekleşti. Güven endeksinde iki ay üst 
üste yaşanan artışın önemli bulunduğu endekse 
göre, güven seviyesi bir önceki aya göre 0,5 puan 
arttı. Böylece güven seviyesi, geçen yılın aynı ayın-
daki güven seviyesinin 4,7 puan üzerinde kaldı. 
Uzun süre sonra sınırlı da olsa Aralık ayında artan 
Türkiye ekonomisine ilişkin güven, Ocak ayında 
durağanlaştı. Yurtiçi pazarlarına yönelik güven de 
Ocak ayında durağan kaldı. İhracat pazarlarına yö-
nelik güven ise Ocak ayında da artışına devam etti. 
En yüksek güven artışı ihracat pazarlarına yönelik 
oldu. Güven unsurlarında Aralık ayından sonra 
Ocak ayında da yaşanan artış, sınırlı da olsa yakla-
şan yeni sezon için ümit verdi.

Üretim, yatırım ve istihdam beklentilerinde 
önemli artış

Beklenti endeksinde, Ocak ayındaki kuvvetli mev-
simsellik etkisine rağmen artış yaşandı. Sadece iç 
pazar sipariş beklentileri gerilerken, ihracat sipa-
rişleri beklentilerinde hissedilir bir artış gerçek-

leşti. Üretim, yatırım ve istihdam beklentilerinde 
de artış görüldü. Ocak ayında beklentilerde Aralık 
ayında olduğu gibi sınırlı bir iyileşme oldu. Ocak 
ayında faaliyetlerdeki düşüşe ve yaşanan dış politi-
ka ile jeopolitik alanındaki önemli gelişmelere rağ-
men beklentilerdeki iyileşme sektörün dinamikle-
rinin sağlıklı çalıştığını gösterdi.
Beklenti endeksi Ocak ayında bir önceki aya göre 
0,7 puan arttı. Böylece beklenti endeksi geçen yı-
lın aynı dönemine göre 10,9 puan daha yüksek 
gerçekleşti. Beklentiler Ocak ayında geçen yılın 
aynı döneminin üzerinde kalmaya artarak devam 
etti. Türkiye ekonomisine ilişkin beklentiler, Ocak 
ayında durağanlaştı. İnşaat malzemeleri sanayisi-
ne ilişkin beklentiler ise Ocak ayında sınırlı ölçü-
de arttı. Önümüzdeki üç aya ilişkin alınan yurti-
çi siparişler mevsimsellik ile sınırlı ölçüde düştü. 
Önümüzdeki üç aya ilişkin ihracat siparişlerindeki 
artış, Ocak ayında yeniden ivme kazandı ve olduk-
ça yüksek bir seviyede gerçekleşti. Yeni sezon yak-
laşırken önümüzdeki üç ayın üretim, yatırım ve 
istihdam beklentilerinde önemli artışlar yaşandı.
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