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 7 Mayıs tari hin de Fransa’da gerçekl eşti ril en  

Cumhurbaşkanlığı  seçiml erinden Macron galip çıkmıştır.  

Bu gelişmenin ardından Avru pa Birliği’nin geleceğine 

ilişkin endişelerin azal ması piyasaları v e ekonomik  

beklen tileri olumlu yönde etkilemiştir.  

 Küresel piyasaların odağında Fed başta ol mak üzere 

gelişmiş ülke merkez bankalarının para poli tikaları yer 

alırken, ABD’deki siyasi gelişmel er de yakından  

izlenmiştir. ABD’de Trump yöneti minin ekonomi  

politikalarını hayata geçirebil mek için yeterli desteği  

sağlayı p sağlayamayacağına ilişkin belirsi zlikler piyasalar 

üzerinde baskı yaratmı ştır.  

 ABD’de yılın ilk çeyreğin e ait büyü me v erisi beklentil eri  

aşarak %1,2’ye revize edilmiştir. İkinci çeyreğe ilişkin 

öncü göstergel er i se gen ellikle ek onomik aktivi tenin hız 

kazandığına işaret etmek tedir.  

 ABD’de tarım dışı  istih dam artışı Mayıs ayında 

yavaşlayarak 138 bin  kişi ile beklentil erin al tında 

kalmıştır. Veri açıklamasının ardından Fed’in Hazi ran’dan  

sonraki döneme yönelik fai z artırı m beklentil eri  

zayıflamıştır.  

 Euro Al anı’n da açıkl anan veril er ek onomi deki  

toparlanmanın sürdüğüne işaret etmek tedir. Reel  GSYH 

ilk çeyrekte bekl entiler paralelinde çeyreklik bazda %0,5 

artark en, büyüme yıllık bazda %1,7 dü zeyinde 

gerçekleşmi ştir.  

 Çin’de i malat sanayiine ilişkin öncü göstergeler karışık  

sinyaller verdi.  

 Petrol üreti cisi ülkelerin üreti m kesinti si kararını 2018’in  

ilk çeyreğine kadar uzatma kararı al malarına rağmen  

petrol fiyatlarının geril ediği gözlen mek tedir.  

 Toplam i stihdam Şubat dönemi itibarıyla geçen yılın aynı 

dönemine göre 500 bin kişi artarak 27 milyon kişiye 

yükselmiştir. Ancak, işgücüne katılım oranının bu 

dönemde artı ş kaydetmesi  istih damdaki toparlanmanın 

işsi zlik göstergel eri  üzerindeki  olu mlu etkisini  

sınırlandırmıştır.  

 Yurt içinde sanayi üretimi takvim etkilerinden  

arındırılmış v erilere göre Mart ayında yıllık bazda %2,8 

oranında artmı ştır. Böylece, yılın ilk çeyreğinde sanayi  

üretimi  bir ön ceki yılın aynı dönemine göre %2,2  

oranında genişleyerek ek onomik ak tivitede ılımlı  

toparlanmaya işaret etmi ştir.  

 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat          

%7,4, ithalat %9,9 oranında artmı ştır. Böylece, bu  

dönemde dı ş ti caret açı ğı yıllık bazda %16,7 oranında 

genişlemiştir.  

 Mart ayında cari açık geçen yılın aynı ayına göre %17,9 

oranında azalarak 3,1 milyar USD ile beklentil er 

paralelinde gerçekleşmiştir. Cari açıktaki daral mada dış 

ticaret açığındaki düşüş etkili olmuştur. Son 12 aylık  

verilere göre cari açık 33 milyar USD seviyesine inmiştir.  

 Bütçe göstergelerindeki bozul ma Nisan ayında da 

sürmüştür. Harcamalardaki hızlı yükselişin dikkat çek tiği  

bu dönemde, gelirler zayı f bir performan s sergilemiştir.   

Böylece, geçtiği miz yılın Nisan ayında 5,4 milyar TL fazla 

veren bütçe bu yılın aynı dön eminde 3 milyar TL açık  

vermi ştir.  

 2017 yılı  başından bu yana yüksel erek  Nisan  ayında tepe 

noktasına ulaşan enflasyon da yıllık artış Mayıs ayında      

%11,72’ye gerilemiştir.  
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Fransa seçimlerinin ardından piyasalarda olumlu hava  

hakim oldu. 

Fransa’da 7 Mayı s’ta gerçekl eşti rilen Cumhurbaşkanlığı  

seçi mlerin den Macron galip çıkmıştır. Bu gelişmenin  

ardından Av rupa Birli ği’nin gel eceğine ilişkin en dişel erin  

azalması piyasaları v e ekonomik beklen tileri olumlu yönde 

etkilemiştir. Küresel piyasaların odağında ayrıca, Fed başta 

olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankalarının para 

politikaları yer alırken, ABD’deki siyasi gelişmeler de 

yakından izlenmiştir.  Nisan sonu itibarıyla görevdeki ilk 100 

gününü dolduran Trump’ın seçim sürecinde v aat ettiği çoğu  

uygulamayı hayata geçirememesi, önümüzdeki dönemde de 

söz k onu su  v aatl eri n  bekl enil di ği  kadar hı zl ı 

gerçekleşmeyebileceğine işaret etmektedir. Son dönemde 

yaşanan geli şmelerl e birlik te Tru mp’ın partisin deki imajının  

zayıflaması da bu görüşü desteklemektedir.  

ABD’de bütç e tasarısı açıklandı. 

Trump yönetimi ilk bü tçe tasarısını Kongre’ye sunmuştur.   

Tasarıya göre kamu harcamaların dan 10 yıl  içinde 3,6 trilyon  

USD tasarruf edilmesi planlanmaktadır. ABD ekonomisinin  

her yıl %3 civarında büyüyeceği varsayımıyla hazırlanan  

tasarı da, sosyal yardı mların önemli  ölçüde azal tıldığı, buna 

karşılık altyapı yatırı mlarına dönük harcamaların artırıldı ğı  

görülmektedir.  Bütçe tasarısında dikkat çeken bi r di ğer 

detay ise 688 milyon varillik stratejik petrol rezervlerinin   

yarısının satıl ması planı ol muştur. Buna göre Trump yön eti mi  

Ekim 2018’den iti baren rezervlerin yarısını satarak 16,5 

milyar USD gelir elde etmeyi hedeflemektedir.  

ABD ekonomisi...  

ABD’de yılın ilk çeyreğin e ai t büyüme v erisi  beklentileri  

aşarak %1,2’ye revize edil miştir. Öncü veriye göre %0,7 

olarak açıklanan büyümenin yukarı yönlü revizyonunda 

hizmetler sektörünün güçlü görünümüne ek olarak  

yatırımların olumlu performansı etkili ol muştur.  Daha önce 

%0,3 olduğu açıklanan özel tüketi m harcamalarındaki  

büyüme %0,6’ya revize edilmi ş olsa da 2009 yılından bu  

yana en düşük düzeyinde gerçekl eşmiştir.  

Mayıs’ta ISM i malat en deksi  54,9 il e sektörde genişlemenin  

sürdüğünü göstermiştir.  Yeni sipari ş endeksinin 59,5’e 

çıkması önümüzdeki dönemde ek onomik ak tivitenin gücünü 

koruyacağına işaret etmiştir. Bu dönemde i malat sanayi  

satın al ma yöneticileri  endeksi  (PMI) de 52,7 düzeyinde 

gerçekleşerek  eşik  dü zeyin ü zerindeki seyrini sürdürmüştür.  

Açıklanan öncü veril er, ekon omik aktivitenin ilk çeyreğe 

kıyasla daha olumlu bir performans sergil ediğin e işaret 

etmek tedir.  

Fed faiz oranlarını değiştirmedi.  

Fed, Mayıs ayı para politikası toplantısında piyasa 

beklen tilerine paral el olarak politika faiz oranında değişikliğe 

gitmemiştir. Karar sonrası yaptığı açıklamada Fed, ilk  

çeyrekte büyümede gözl enen iv me kaybının geçi ci ol duğuna 

ve istihdam piyasasındaki güçlenmenin sürdüğüne dikkat 

çekmi ştir. Ayrı ca, tüketi m harcamalarındaki artışın sağlam 

temellere dayandığı, yatırımların arttı ğı ve enflasyonun  

hedefe yakın seyretti ği vurgulanmıştır.  

Fed’in Haziran ayı ortasındaki toplantı sı öncesinde 

yetkililerin açıklamaları yakından izlenmi ştir. Fed Açık Piyasa 

Komi tesi’nde (FOMC)  oy hakkı  bulunan Dallas Fed Başkanı  

Kaplan, son dön emde i şgücü pi yasaların daki güçlü seyre 

atıfta bulunarak, Fed’in 2017 yılında 2 kez daha fai z 

artırmasının makul bir seçenek oldu ğunu ifade etmiştir.  

Kapl an ayrı ca, orta v adede Fed bi lan çosunun  

küçültülmesinin gerekti ğini dile getirerek bu süreç 

öncesinde faiz oranlarının artırıl masının para politikasında 

manevra alanı yaratacağını savun muştur. Fed’in şahin  

guvernörl erinden olan George da beklen tilerin altın da kalan  

ilk çeyrek büyümesinde “geçi ci” etkilerin ön plana çık tığını  

belirterek, fai z artırım sürecini gecik tirmenin finansal  

piyasalar açısından risk unsuru oluşturduğunu söylemiştir.  

Piyasalar, Fed’in Haziran ayında faiz artırımı yapacağına 

neredeyse k esin gözüyl e bak maktadır.  

 İstihdam göster geleri…  

ABD’de tarım dışı istihdam artışı Mayıs ayında yav aşlayarak  

138 bin kişi  ile beklen tilerin al tında kal mıştır. İşsizlik oranı ise 

0,1 puan düşerek % 4,3 ile Mayıs 2001'den bu yana en düşük  

seviyesine gerilemiştir.  İşsi zlik oranındaki düşüşte işgücüne 

katılım oranındaki geril eme de etkili olmuştur. Öte yan dan, 

aylık saatlik ücret artışlarının Nisan ayının ardından Mayıs’ta 

da %0,2 yükselmesiyl e ücretlerdeki artış yıllık bazda %2,5 

olmuştur. Tarım dışı  istihdam artı şının beklen tilerin altında 

kalmasının yanı sı ra Mart ve Nisan aylarına ilişkin veril erin  

aşağı yönlü revi ze edilmesi, Fed’in Haziran’dan sonraki  

döneme yönelik faiz artırı m beklen tilerinin zayı flamasına 

neden olmuştur.  
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 Euro Alanı’nda  ekonomik aktivite toparlanmaya  

devam ediyor. 

Euro Alanı’nda açıklanan veril er bölgede ekonomik  

toparlanmanın ılı mlı bi çimde sürdüğünü göstermek tedir.  

Reel GSYH ilk çeyrekte bekl entiler paralelinde çeyreklik  

bazda %0,5 artarken, büyüme yıllık bazda %1,7 dü zeyinde 

gerçekleşmi ştir.  Bu dön emde, çevre ülkel erin büyü meye 

olumlu katkı da bulunduğu izlenmi ştir.  Ayrıca, Euro Alanı  

imalat sanayi  PMI endek sinin Mayıs ayında 57 ile 6 yıldan  

uzun bir sürenin en yüksek değerini alması, yılın ikinci 

çeyreğinde ekonomik aktivi tedeki olumlu görünümün 

sürdüğünü göstermi ştir. Di ğer taraftan, TÜFE’deki yıllık 

artışın öncü v erilere göre Mayı s ayında % 1,4’e inerek bu  

yılın en düşük seviyesinde gerçekleşmesi enflasyona ilişkin  

endişelerin sürmesine neden olmuştur.  

Çin’de öncü göster geler karışık sinyaller verdi.  

Çin’de resmi imalat PMI v erisi 51,2 ile beklentilerin üzerinde 

açıklanmıştı r. Bu durum piyasalarda Çin ek onomi sinin 

beklenen den daha iyi bir büyü me performansı sergileyeceği  

yönündeki umutları artı rmı ştır. Diğer taraftan, daha çok KOBİ  

ölçeğindeki fi rmaların aktivitesini yansıtan Caixin imalat PMI  

verisi Mayıs ayında 50 eşik değerinin altına geril eyerek  

üretimin yav aşladığı yönünde sinyal v ermiştir. Son 11 ayın  

en düşük  seviyesine inen  Caixin endeksi, altyapı yatırı mları  

ve inşaat sek töründeki büyü menin ek onomik aktivi teyi  ne 

ölçüde desteklediği v e bu etkil erin ekon ominin geneline 

yayılıp yayıl madı ğı konusunda soru işaretleri yaratmıştır.  

Petrol ve altın fiyatları... 

Petrol üreticisi ülkel erin Mayıs sonunda Viyana’da yaptıkları  

toplantıda Kası m 2016’da aldıkları üreti m k esinti si kararını  

2018’in ilk çeyreğin e kadar uzatabil eceklerine yönelik  

haberlerle petrol fiyatları yukarı yönlü seyretmi ştir.  Bununla 

birlikte, ABD yöneti minin stratejik rezervleri satma planına 

ve ABD petrol üreti minin artış eğilimi sergilemesine bağlı  

olarak petrol  fiyatlarının gerilediği gözlen mişti r. 31 Mayıs 

itibarıyla Brent türü petrolün varil fiyatı  Nisan sonuna göre 

%0,9 ile sınır bir oranda azalarak 50 U SD ol muştur.  

Fransa seçimlerinin ardından geril eyen al tın fiyatları,  

ABD’deki siyasi gelişmel erin ABD doları üzerin de baskı  

yaratmasının etkisiyl e kayı plarını telafi  etmi ştir. Mayıs’ta 

Nisan sonuna göre önemli bi r değişi m kaydetmeyen altının 

ons fiyatı 31 Mayıs iti barıyla 1.268 USD ol muştur.  

 Kaynak: Datastream 
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İşsizlik oranı Şubat ayında  %12,6 oldu.  

Toplam istihdam Şu bat dönemi iti barıyla geçen yılın aynı  

dönemine göre 500 bin kişi artarak 27 milyon kişiye 

yükselmiştir. Ancak, işgücüne katılı m oranının bu dönemde 

artış kaydetmesi istihdamdaki toparlanmanın işsizlik  

göstergeleri üzerindeki olumlu etkisini sınırlandırmıştır.  

İşsizlik oranı Şu bat dön eminde bir ön ceki yılın aynı dönemine 

göre 1,7 puan yükselerek %12,6 düzeyinde gerçekleşmiştir.  

Mevsi m etkilerinden arındırılmış v erilere göre bakıldı ğında 

ise, Şubat’ta işsiz sayısının aylık bazda geriledi ği ve işsizlik  

oranının %11,7 düzeyine indiği görülmek tedir.  

Şubat döneminde, hizmetler ve tarım sek törlerinde istihdam 

sırasıyla 334 bin ve 160 bin kişi artmıştır. İnşaat sek töründe 

istihdam 30 bin kişi il e sınırlı yükseliş kaydederk en, imalat 

sanayinde i stihdamın daralması dikkat çekmiştir.  

Sanayi üretiminde ılımlı toparlanma… 

Sanayi üreti mi en deksi  takvim etkil erinden  arındırıl mış 

verilere göre Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre %2,8 

oranında artmı ştır. Böylece, yılın ilk çeyreğinde sanayi  

üretimi  2016’nın aynı dön emine göre %2,2 oranında 

genişleyerek ekonomik ak tivitenin ılımlı toparlan ma 

kaydetti ğini göstermiştir. İmalat sektöründeki 24 alt 

endek sten 8’inin bu  dönemde geril emesi v e 7 alt endeksteki  

bü yü meni n sını rl ı kal ması, sanayi ü reti min deki  

toparlanmanın genele yayılmadığına işaret etmiştir. Bu  

dönemde, motorlu kara taşıtları il e elektrik, gaz üreti m v e 

dağı tım sek törl erindeki canlanma endeksteki artışa 2,4 puan  

katkı sağlamı ştır. Diğer taraftan, maden cilik sek töründe 

üretimin aynı dönemde daral ması dikkat çek miştir.  

Otomotiv sektör ü….  

USD/TL’nin yük sek seviyesi  v e sektördeki ÖT V 

düzenlemel eri otomotiv pazarını olumsuz yön de etkilemeye 

devam etmektedir.  Otomotiv Distri bütörl eri  Derneği’nin 

açıkladığı veril ere göre, yurt içi  otomobil v e hafif ticari araç 

pazarı  Mayı s ayında geçen yılın aynı ayına göre % 9 oranında 

küçülmüştür. Şubat ayından bu yana daralan iç pazarda, 

toplam satışlar Ocak-Mayı s dön eminde yıllık bazda yaklaşık  

30 bin adet azalarak 317 bin 500 adet ol muştur. Bu  

dönemde  ithal araç satışlarının 30 bin adete yakın  

geril emesi dikkat çek miştir. Motorlu kara taşı tları  

sektörünün sanayi üreti mine olumlu katkısının sek törün  

artan  i h racat  pe rf orman sı n dan  k ayn ak l an dı ğı  

anlaşılmaktadır.  

PMI verisi 41 ayın zirvesinde...  

İmalat sanayi  PMI v erisi Mayıs ayında 53,5 ile Aralık 2013'ten  

bu yana en yüksek değerine ulaşarak imalat sek töründe 

üretim faaliyetlerinin hız kazandığına i şaret etmiştir. Üreti m, 

yeni si parişl er ve istih dam alt endek sleri  hızlı yükselirken, 

bekleyen si parişl erin Haziran 2006'dan bu yana en hızlı  

artışını kaydetmesi kapasite kullanımı üzerindeki baskıların  

arttı ğını göstermiştir.  

Öncü göstergeler...  

Mevsi m etkilerinden arındırılmı ş reel  kesi m güven endeksi  

Mayıs ayında bir önceki aya kıyasla 1,5 puan azalarak 104,8 

olmuştur. Bu dönemde, gelecek 3 aya ilişkin üreti m hacmi v e 

ihracat si pariş miktarlarındaki düşüş öne çıkmı ştır. Öte 

yandan, genel  gi dişata ilişkin  beklentilerdeki iyileşme 

endek steki düşüşü sınırlandıran bir unsur olmuştur.  

Mevsi m etkilerinden arındırıl mış kapasi te kullanım oranı  

(KKO) ise Mayıs ayında bir önceki aya göre sınırlı da olsa artış 

kaydetmi ştir.  KKO aylık bazda 0,1 puan artarak  %78,9 ile 

Ağustos 2008’den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştı r.  

Tüketici Güv en Endek si de olumlu  bir görünüm sergilemiştir.  

Endek s, Mayıs ayında Ekim 2016’dan bu yana en yüksek  

seviyesine ulaşmı ştır.  Endeksin son  üç aydır yüksel mesi yurt 

içi talebe yönelik iyimser görüşleri desteklemek tedir.  

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ek onomik durum 

beklen tisinin iyileşmesi  ve yarı-dayanıklı tüketim mallarına 

yönelik harcama yapma ihtimalinin artması ön plana 

çıkmıştır. Bu duru m, önümü zdeki dönemde tasarruf etme 

ihtimalinin geril eyeceği ve tüketici fiyatlarının artacağı  

yönündeki görüşlerin ortaya çıkmasına neden ol maktadır.  

Türkiye Ekonomisi 
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 Kaynak: Datastream, ODD, TÜİK,TCMB 
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Dış ticaret açığında genişleme…  

Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %7,4, 

ithalat % 9,9 oranında artmı ştır.  Böylece, bu  dönemde dış 

ticaret açığı yıllık bazda %16,7 oranında genişlemiştir.  

2017 yılının ilk dört ayı iti barıyla ihracat %8,7 oranında 

yükselirken, i thalat da %8,3 oranında artmıştır. İlk  dört aylık  

dönemde dı ş ticaret açığının sadece Mart ayında daralması  

dikkat çekmektedir.  

İhracatta motorlu kara taşıtları güçlü görünüm ünü 

koruyor. 

Yurt dışı talepteki olumlu seyir paralelinde Ni san ayında 

ihracatını yıllık bazda %20,2  artı ran motorlu  kara taşıtları  en  

fazla ihracat yapılan sektör ol maya devam etmi ştir. Nisan  

ayında ihracattaki yükseli şte önemli etkisi olan bir diğer 

unsur altın olmuştur. Bu dön emde, al tın ihracatı bir önceki  

yılın aynı ayına göre 424 milyon USD artmıştır.  Ayrı ca, metal  

fiyatların daki yükseliş paralelinde demir ve çelik  

ihracatındaki güçlü görünüm Nisan ayında da dev am etmi ş,  

bu sektörün yaptığı ihracat yıllık bazda %80’in üzerinde  

yükselmiştir.  

Orta Doğu’ya ihracat artmaya devam etti.  

Son dön emde Orta Doğu  ülkelerine yön elik artan ihracat  

hacmi Ni san ayında da bu seyrini koru muştur.  Bu geli şmede, 

başta Birl eşik Arap Emirlikleri ol mak üzere söz konusu  

coğrafyada yer alan ülkelere gerçekleştiril en altın ihracatı  

belirleyici ol maktadır. Avrupa Birliği ülkel erine yönelik  

ihracatın ise sınırlı oranda arttığı izl enmektedir. Bu bölgede, 

İspanya v e İtalya gi bi Ak deniz ülkel erine yapılan ihracat 

hacmindeki artı şlar ön e çık mıştır.  

Enerji ithalatı dış ticaret açığındaki genişlemede ana  

unsur olmaya devam ediyor.  

2017’nin ilk 4 ayında Türkiye miktar bazın da yılın aynı 

dönemine kıyasla %15,5 daha fazla ham petrol ithalatı   

gerçekleştirmiştir.  Petrol fiyatları da aynı dönemde bir 

önceki yıla kıyasla % 48,7 daha yüksek düzeyde 

bulunmaktadır. Bu durum, Türkiye’nin enerji faturasının  yılın 

ilk 4 ayında %37,6 oranında yüksel mesine yol açmıştı r.   

Ekim 2016’dan bu yana nispeten güçlü seyreden altın  

ithalatı Nisan ayında da sürmü ş ve ithalat üzerinde yukarı  

yönlü baskı yaratmı ştır. Nisan ayında, Türkiye yıllık bazda 

766 milyon USD daha fazla altın ithalatı gerçekleştirmiştir.  

Beklentiler… 

Başlıca petrol üreten ülkelerin  üreti mi azal tma kararını  

uzatması petrol fiyatlarında önümüzdeki dön emde düşüş 

yaşanmayacağına işaret etmek tedir. Petrol fiyatlarının aylık 

ortalama 50 USD/varil seviyesinin altına inmeyeceği  

varsayı mı altında, enerji ithalatının toplam ithalat ü zerinde 

yılın son çeyreği hariç olmak  üzere baskı yaratmaya devam 

etmesini bekliyoruz.   Ö te yandan, Mayıs ayında motorlu kara 

taşıtları v e demir-çelik i malatında kapasi te kullanım oranının 

artış kaydetmeye devam etmesi, bu sek törl erin ihracatının 

bu dönemde de güçlü seyretmeye devam ettiğin e işaret 

etmek tedir. Bu  çerçevede, al tın ti caretinin Mayıs ayında da 

dış ticaret açığının gelişiminde belirl eyici  ol duğunu 

düşünüyoruz.   

 Kaynak: TÜİK,Datastream  

Türkiye Ekonomisi 

Dış Ticaret 

Dış Ticaret Dengesi

Değişim Değişim

2016 2017 (%) 2016 2017 (%)

İhracat 12,0 12,8 7,4 46,6 50,7 8,7

İthalat 16,2 17,8 9,9 63,0 68,2 8,3

Dış Ticaret Dengesi -4,2 -4,9 16,7 -16,4 -17,5 7,1

Karşılama Oranı (%) 73,8 72,2 - 74,0 74,3 -
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Cari açık geçen yılki seviyenin altında...  

Mart ayında cari açık geçen yılın aynı ayına göre %17,9 

oranında azalarak 3,1 milyar USD ile bekl entiler paralelinde 

gerçekleşmi ştir. Bu dön emde ihracatın ithalattan daha hızlı 

artmasıyla dı ş ticaret açığının daralması, bu  gelişmede etkili  

olmuştur. Dış ticaret açı ğı geçen yılın aynı ayına kıyasla 793  

milyon USD azalırken, cari açık da 666 milyon USD 

daralmı ştır.  Ayrıca,  turizm gelirl erinin Mart ayın da da geçen  

yılın altında gerçekleşmesine karşın turizm gi derl erinin de 

düşmesiyl e net turizm gelirlerinde artı ş kaydedilmiştir.  

Böylece, n et turizm gelirl eri Şu bat ayının ardından Mart’ta da 

cari açık üzerinde sınırlandırı cı etkide bulunmuştur.  

İlk çeyrekte cari açıkta %5,2’lik genişleme...  

Yılın ilk çeyreğine ilişkin verilere bakıldı ğında, cari açığın  

geçen yılın aynı dönemine kıyasla %5,2 genişleyerek 8,3  

milyar USD olduğu görülmektedir. Bu dönemde altın  

ithalatının artması cari açığın genişlemesin de rol oynamıştır.  

Son 12 aylık verilere göre ise cari açık 33 milyar USD 

seviyesine inmi ştir. Enerji v e al tın ticareti  hariç 

tutulduğunda cari açıkta iyileşme yaşandı ğı gözlen mek tedir.  

 

Yabancı ziyaretçi profilinde değişim… 

Jeopolitik gelişmelerin turizm gelirleri üzerindeki olumsuz 

etkisi yılın ilk çeyreğinde de sürmüştür. Turi zm gelirl eri ilk  

çeyrekte geçen senenin aynı dönemine kıyasla %16,4, 

turist sayısı da %6 azalmı ştır. Ülke grupları bazında turist 

sayısında ayrışma yaşandığı gözlenmektedir. Bu dönemde 

Avrupa ve Amerika’dan gel en turist sayı sı sırasıyla %21,6 ve          

%29,5 oranında azalmıştır. Ru sya’dan gelen turist sayı sının 

iki katına çıkmasının ve diğer Bağımsız Devl etl er 

Topluluğu’ndan (BDT) gelen turistlerin  %12,8 artmasının 

toplam turist sayısındaki dü şüşü telafi edemediği  

görülmektedir. Orta Doğu ülkelerindeki artış i se %3  

civarında gerçekleşmi ştir.  

Portföy yatırımları güçlü seyrediyor.  

Borç sen etl erine yönelik güçlü talebin etkisiyl e portföy 

yatırımları 2013’ten bu yana en iyi ilk çeyrek performansını  

sergilemişti r. Doğrudan yatırımlarda da Mart’taki 1,6 milyar 

USD’lik girişle ilk çeyrekte geçen yıla yakın düzeyde sermaye 

girişi kaydedilmiştir. Böylece, portföy yatı rımları v e 

doğrudan yatırı mlar cari açı ğın finansmanına ilk çeyrek te 6,4 

milyar USD’lik katkı sağlamıştır.  

 Kaynak: Datastream, TCMB 

Türkiye Ekonomisi 

Ödemeler Dengesi 
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Aralık 2016 Mart 2017 Aralık 2016 Mart 2017

Cari İşlemler Dengesi -32.615 -33.023 - -

Toplam Net Yabancı Sermaye Girişi 33.428 27.733 100,0 100,0

    -Doğrudan Yatırımlar 9.147 9.128 27,4 32,9

    -Portföy Yatırımları 6.292 7.912 18,8 28,5

    -Diğer Yatırımlar 7.082 4.307 21,2 15,5

    -Net Hata ve Noksan 10.884 6.394 32,6 23,1

    -Diğer 23 -8 0,1 0,0

Rezervler(1) -813 5.290 - -

Not: Rakamlar yuvarlamadan ötürü toplamı vermeyebilir.

Sermaye Girişlerinin Dağılımı 

(%)
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Diğer yatırı mlarda ise Mart’ta 1,4 milyar USD tutarında net 

çıkış gerçekleşmiştir. Bu geli şmede, bankalar v e di ğer 

sektörlerin net kredi geri ödeyici si olması etkili olmuştur.  İlk 

çeyrekte ise di ğer yatırımlarda 97 milyon USD’lik giri ş 

yaşanmıştır. 12 aylık kümülatif v erilere göre, bankacılık  

sektörünün uzun vadeli borç çevi rme oranı %104, di ğer 

sektörlerinki ise %12 7 düzeyinde gerçeklemiştir.  

Mart ayında rezervler 2,5 milyar USD tutarında azal mıştır.  

Net hata v e noksan kalemindeki 1,1 milyar USD’lik çıkış da 

dikkat çek miştir. İlk çeyrekte rezervl er 4 milyar USD 

azalırken, net hata ve noksan kaleminde 2,2 milyar USD’lik  

çıkış kaydedil mişti r.  

Beklentiler… 

Geçici dış ticaret v erilerine göre, Nisan ayında dış ticaret 

açığı geçen seneye kıyasla %15,8 oranında genişlemiştir.  

Turizm gelirl erinde Rusya kaynaklı toparlanma ve turizm 

giderlerinin zayıf seyretmesi  cari  açığa olu mlu yansısa da dı ş 

ticaret açı ğının seyrinin önümüzdeki aylarda cari açık  

üzerindeki etkisinin belirleyici  ol maya devam etmesi  

beklen mek tedir. 

 
Not: Rapor, TCMB tarafından Altıncı Uluslararası Ödemeler Dengesi  El Kitabı’na  
göre açıklanan veriler kullanılarak hazırlanmıştır. 

   
 

Kaynak: Datastream, TCMB 

Türkiye Ekonomisi 

Ödemeler Dengesi 

Ödemeler Dengesi (milyon USD)

Mart % 12 Aylık

2017 2016 2017 Değişim Kümülatif

Cari İşlemler Dengesi -3.057 -7.888 -8.296 5,2 -33.023

    Dış Ticaret Dengesi -2.844 -8.269 -8.363 1,1 -40.936

    Hizmetler Dengesi 672 1.762 1.760 -0,1 15.430

        Seyahat (net) 749 1.917 2.013 5,0 14.056

    Birincil Gelir Dengesi -1.043 -1.914 -2.155 12,6 -9.239

    İkincil Gelir Dengesi 158 533 462 -13,3 1.722

Sermaye Hesabı 0 15 -16 - -8

Finans Hesabı -4.204 -5.551 -10.480 88,8 -26.637

    Doğrudan Yatırımlar (net) -1.158 -1.986 -1.967 -1,0 -9.128

    Portföy Yatırımları (net) -1.938 -2.800 -4.420 57,9 -7.912

        Net Varlık Edinimi 294 456 -180 - 875

        Net Yükümlülük Oluşumu 2.232 3.256 4.240 30,2 8.787

            Hisse Senetleri -49 1.182 931 -21,2 572

            Borç Senetleri 2.281 2.074 3.309 59,5 8.215

    Diğer Yatırımlar (net) 1.409 -2.872 -97 -96,6 -4.307

        Efektif ve Mevduatlar -172 -2.235 -247 -88,9 3.776

            Net Varlık Edinimi -656 3.024 1.547 -48,8 3.903

            Net Yükümlülük Oluşumu -484 5.259 1.794 -65,9 127

                Merkez Bankası -16 -66 -32 -51,5 -442

                Bankalar -468 5.325 1.826 -65,7 569
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                        Yabancı Para -627 1.103 791 -28,3 -130
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                    Yurt Dışı Kişiler 78 291 -76 - -781
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Bütçe 3 milyar TL açık verdi.  

Nisan ayında bütçe harcamaları  bir ön ceki yıla göre %26,3, 

bütçe gelirleri %6,7 oranında artı ş kaydetmiştir.  

Harcamalardaki hızlı yükselişin dikkat çek tiği bu dönemde 

gelirlerin de zayıf bir performans sergilemesiyle bütçe 

göstergelerindeki bozulma dev am etmiştir. Böyl ece, 

geçtiği miz yılın Nisan ayında 5,4 milyar TL fazla veren bütçe 

bu yılın aynı döneminde 3 milyar TL açık v ermi ştir.  

Yılın ilk dört ayında bütçe harcamaları özellikle cari  

transferl erdeki artışın katkısıyla bir önceki yılın aynı 

dönemine göre %22,5 oranında genişlemiştir.  Bütçe 

gelirlerindeki artış ise %9 ile Ocak-Nisan döneminde %10,6 

olan ortalama enflasyonun altında kalmıştır. Böylece, 2016 

yılının ilk dört ayında 5,4 milyar TL fazla veren bütçe bu yılın 

aynı döneminde 17,9 milyar TL açık v ermiştir.  

Vergi gelirlerinde toparlanma…  

2017 yılının ilk çeyreğinde ılımlı bir performans sergileyen  

vergi  gelirleri  Nisan ayında yıllık bazda %14,3 oranında 

artmıştır. Dahilde alınan KDV gelirlerinin bir önceki yıla göre 

%22,2 oranında yüksel mesi Nisan ayında ekonomik  

aktivitenin bir miktar canlandığı yönündeki görüşl eri  

destekl emi ştir.  Ayrı ca, bu dönemde ÖTV kaynaklı vergi  

gelirlerindeki artış da dikkat çekmiştir. Dayanıklı tüketi m 

malları için uygulanan ÖTV indirimlerinin ise bütçe gelirl eri  

üzerindeki etki si ol dukça sınırlı kalmı ştır.  

Nisan‘da ithalden alınan KDV gelirl erinin TL’deki değer 

kaybının da etki siyle yıllık bazda %18 artması bütçeye 

olumlu yönde katkı sağlamıştır. Böylece, ÖTV v e ithalde 

alınan KDV gelirl erindeki yükseliş vergi gelirlerin deki artışın  

yarısından fazlasını oluşturmuştur. Bu dönemde hazine 

portföyü v e i ştirak gelirlerinin %24,4 oranında gerilemesi  

ise bü tçe gelirlerindeki artışı 4,7 puan sınırlandırmı ştır.    

Cari transferlerde hızlı artış...  

Nisan ayında bütçe harcamalarındaki artışın üçte ikisi cari  

transferl erdeki genişlemeden kaynaklamı ştır. Ni san 2016’da 

sosyal güvenlik açığı finansmanı için 400 milyon TL 

harcanırken, bu yılın aynı ayında 3,4 milyar TL’lik kaynak  

aktarılmı ştır. Ayrıca bu dönemde, işveren si gorta pri mi  

indirimi için Hazine’nin yaptı ğı yardı m tutarının %30,8 

oranında artması  bü tçe harcamaların daki artışta etkili  

olmuştur. Böylece, cari tran sferler Nisan ayında yıllık bazda 

7,9 milyar TL geni şlemiştir.  Fai z harcamalarındaki  artış 

eğiliminin Nisan ayında da sürdüğü gözlenmi ştir.  

Beklentiler 

Nisan ayında vergi gelirlerin de ılımlı toparlan ma kaydedil miş 

olsa da yılın ilk dört ayı  itibarıyla toplanan vergi gelirl eri  

bütçe hedefinin altında kal mıştı r. Ayrıca,  cari transferl er ile 

faiz harcamalarındaki yükseliş eğili minin devam etmesi,  

harcamalar tarafında bü tçe hedefinin  aşılacağını  

göstermektedir. Bu çerçev ede, 2017 sonunda  bütçe açı ğının 

46,9 milyar TL’lik hedefin üzerinde gerçekleşebileceğini  

düşünüyoruz.  

Türkiye Ekonomisi 

Bütçe Dengesi 

 Kaynak:Maliye Bakanlığı, Datastream    

Merkezi Yönetim Bütçesi (milyar TL)

2017 Bütçe Gerç./

2016 2017 % Değ. 2016 2017 % Değ. Hedefi Hedef (%)

Harcamalar 44,3 56,0 26,3 176,0 215,7 22,5 645,1 33,4

  Faiz Harcamaları 2,7 3,2 20,2 19,1 22,0 15,1 57,5 38,3

  Faiz Dışı Harcamalar 41,7 52,8 26,7 156,9 193,6 23,4 587,6 32,9

Gelirler 49,7 53,0 6,7 181,4 197,8 9,0 598,3 33,1

  Vergi Gelirleri 32,4 37,1 14,3 141,0 158,7 12,6 511,1 31,1

  Diğer Gelirler 17,3 16,0 -7,5 40,4 39,1 -3,3 87,2 44,8

Bütçe Dengesi 5,4 -3,0 - 5,4 -17,9 - -46,9 38,2

Faiz Dışı Denge 8,0 0,3 -96,7 24,6 4,2 -83,0 10,6 39,2

Not: Rakamlar yuvarlamalardan ötürü toplamı vermeyebilir.

Ocak-NisanNisan
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Kaynak: TÜİK, Datastream 

  

Türkiye Ekonomisi 

Enflasyon 

TÜFE artışı beklentilerin üzerinde…  

TÜFE Mayıs’ta bir önceki aya göre %0,45 ile piyasa 

beklen tilerinin bir miktar üzerinde artmı ştır. TÜFE’nin 

Mayıs’ta aylık bazda %0,35 oranında yükseleceği tahmin  

edilmekteydi. Yurt İçi ÜFE’de (Yİ-ÜFE) aylık yükseliş ise             

%0,52 düzeyinde gerçekleşmi ştir.  

Enflasyonda yıllık artış %11,72’ye indi. 

2017 yılı başından bu yana yükselerek Nisan ayında tepe 

noktasına ulaşan enflasyonda yıllık artış Mayıs’ta %11,72’ye 

geril emiştir. Benzer şekilde son dön emde hızlı yükseliş 

kaydeden Yİ-ÜFE’deki yıllık artış da %15,26 düzeyine 

inmiştir.  

En hızlı artış giyim ve ayakkabı grubunda …  

Mayıs’ta giyim ve ayakkabı fiyatları aylık bazda %6 oranında 

yükselerek TÜFE enflasyonuna 41 baz puan etkide 

bulunmuştur. Giyim ve ayakkabı Mayıs’ta aylık bazda en hızlı 

artan harcama grubu olmuş ancak, aylık artış hızı  geçmiş 

yıllar ortalamasının oldukça altında kal mıştır. Bu gelişmede 

mev simsel niteliklerine göre her dönem farklı ağırlıkla 

endek se dahil edilen giyi m ve ayakkabı ürünleri için TÜFE 

hesaplamasın da 2017 yılının başından bu yana sabi t ağırlık  

kullanılmaya başlanması rol oynamıştır.  

Mayıs’ta gıda fiyatlarındaki %0,55’lik aylık düşüş geçmiş 

yıllara kıyasla oldukça sınırlı kalmı ştır.  Nitekim, son 5 yıl da 

Mayıs döneminde gıda fiyatları aylık bazda %2 gerilemiştir.  

Bu gelişmede Ramazan ayının da etkili olduğu  

düşünülmektedir. Ö zellikle et v e tahıl fiyatlarında yaşanan  

artış öne çık mıştır. Ulaştırma grubu da aylık TÜFE artışını  

sınırlandıran bir kal em olmuştur.  

Çekirdek enflasyon göstergeleri Mayıs ayında nispeten  

yatay bir görünüm sergilemiştir. Enerji, gıda, alkollü ve 

alkolsüz içecekl er ile tütün ve altın fiyatları hariç tutularak  

hesaplanan C endek sinde yıllık enflasyon Nisan ayına göre 

bir mik tar geril eyerek  %9,3 8 ol muştur.  

Yİ-ÜFE...  

Başta enerji ol mak üzere hammadde fiyatlarında TL bazında 

kaydedilen gerileme Yİ-ÜFE üzerinde etkili olmaktadır.  

İmalat sanayiinde en yüksek aylık artı ş %3,24 il e mobilya 

ürünlerinde kaydedilmi ştir. Bu grubu bil gisayarlar ile 

elektronik ve optik ürünler ile tütün ürünleri taki p etmi ştir.   

Beklentiler…  

Haziran ayın da mev simsel olarak  giyi m v e ayakkabı  

fiyatların da yaşanacak düşüşün enflasyona olumlu  

yansıması beklen mek tedir. Dövi z kurlarının nispeten sakin  

bir seyir sergilemesine ek olarak petrol fiyatlarının 50 U SD/

varil düzeyinde seyretmesi de fiyatlar genel düzeyini olumlu  

etkileyecek geli şmeler olarak ön e çıkmak tadır. Diğer 

taraftan, gıda fiyatlarının son dönemde sergiledi ği yüksek  

oynaklık dikkate alındığında, bu grubun enflasyonda 

belirleyici ol maya dev em edeceği düşünülmek tedir.  
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ABD’de siyasi gelişmeler piyasaları etkiliyor. 

ABD’de yaşanan siyasi gelişmel er Başkan Trump’ın ekonomi  

politikalarına ne ölçüde destek bulabileceğin e yönelik soru  

işaretleri yaratmaktadır. Bu durum, Fransa seçimlerinin 

ardından artan küresel risk  iştahının azalmasına neden  

olmak ta ve geli şmekte olan piyasalar üzerinde baskı  

yaratmaktadır.  

Yurt içinde ise, referandu m belirsizliğinin ortadan  

kalkmasının da etkisiyl e TL cinsi varlıkların olu mlu bir 

performans sergilediği görülmek tedir.  

TCMB’nin fonlama maliyeti %12’ye yaklaştı. 

TCMB sıkı likidite politikası duruşunu Mayıs ayında da 

korumuştur. Nisan ayındaki toplan tısında Geç Likidite 

Penceresi (GLP) faiz oranını yükselten TCMB, Mayıs ayında 

piyasayı yaklaşık %90 oranında GLP’den fonlamaya devam 

etmiştir. Nisan ayı sonunda % 11,8 düzeyinde gerçekleşen  

ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti, 31 Mayıs itibarıyla             

%11,97 il e verinin açıklanmaya başladığı 2011 yılı başından  

bu yana en yüksek düzeyine ulaşmıştır. TCMB enflasyon  

göstergelerinde belirgin bir iyileşme sağlanana dek sıkı  

likidite politikasına devam edeceğini açıklamıştır.  

 Gösterge ta hvilin faiz oranında  düşüş...  

Ocak ayından bu yana TCMB ağı rlıklı ortalama fonlama 

maliyeti hızlı artış kaydederk en, Hazin e tahvili fai z 

oranlarındaki yükseliş sınırlı kalmıştır. Nisan ayında nispeten  

sakin bir görünüm  sergileyen 2 yıl vadeli gösterge tahvilin 

bileşik fai z oranı Mayıs ayının ikinci yarısında hızlı düşüş 

kaydederek %11 düzeyinde gerçekleşmi ştir.  

BİST-100 endeksi... 

Yurt içinde siyasi geli şmelerin gündemdeki ağırlı ğının 

azalması ve küresel ri sk iştahının artması hisse senedi  

piyasasında yükselişi beraberinde getirmişti r. Türkiye’ye 

yönelik risk  algısında yaşanan iyileşme paralelinde 24 

Mayıs’ta 98.795 ile tarihi yüksek seviyelere ulaşan endek s, 

izleyen günlerde küresel piyasalardaki olumlu havanın bir 

miktar dağıl masına bağlı olarak baskı altında kalmıştır. 31 

Mayıs  i tibarıyla Nisan sonuna kıyasla %3 yükselen Bİ ST-100 

endek si 97. 542 seviyesinden kapanmıştır.  

USD/TL k uru 3,54’ün altına indi.  

Mayıs ayında ABD doların da yaşanan değer kaybına karşın  

USD/TL kuru nispeten yatay bir görünüm sergilemiştir. ABD 

kaynaklı siyasi gelişmel erin etkisiyl e ay ortasında 3,60’ın  

üzerini test eden USD/TL kuru, izl eyen günlerde risk  

iştahındaki toparlanmaya bağlı olarak geril emiştir. Euro ise,  

AB’nin geleceğine ilişkin belirsizliklerin azalması ve Al manya 

Başbakanı Merkel’in euronun değerinin düşük olduğu  

yolundaki açıklamasından destek bul muştur. Bu çerçev ede, 

31 Mayıs i tibarıyla Nisan sonuna kıyasla U SD/TL %0,5 

oranında gerileyerek 3,5365 olurken, EUR/TL %2,8 

oranında yükselerek 3,9768 düzeyine çıkmıştır.  

 

 
 

 
Kaynak: TCMB, Reuters, Datastream 

Türkiye Ekonomisi  

Finansal Piyasalar ve Para Politikası 

190

210

230

250

270

290

310

330

65

70

75

80

85

90

95

100

Ara.16 Oca.1 7 Şub.17 Mar.17 Nis.17 May.17

CDS ve BİST-100 Endeksi
BİST-100 (bin puan)

5 Yıllık CD S (sağ eksen)

3,4

3,6

3,8

4,0

4,2

Oca.1 7 Şub.17 Mar.17 Nis.17 May.17 Haz.17

Döviz Kurları

USD/TL

EUR/TL

Döviz Sepeti

9,5

9,9

10,3

10,7

11,1

11,5

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

Ara.16 Oca.1 7 Şub.17 Mar.17 Nis.17 May.17

Gösterge Tahvilin Faizi  ve TCMB AOFM

(%)

AO FM

Gösterge Tahvilin Faizi (sağ eksen)

https://ekonomi.isbank.com.tr/
https://ekonomi.isbank.com.tr/


Haziran 2017 

 

11 

ekonomi.isbank Bankacılık Sektörü 

  

USD ci nsi YP mevduatın büyüme hızı %12,4 oldu.  

BDDK tarafın dan yayı mlanan Haftalık Bül ten v erilerin e göre, 

26 Mayıs i tibarı yla toplam mevduat hacmi 2016 yılsonuna 

göre %8,4 oranında genişleyerek 1.670 milyar TL olmu ştur.    

Bu dön emde, TP mev duattaki artış % 4,3 olurken YP  

mev duat hacmi  %13,7 oranında genişlemiştir. USD cinsi YP  

mev duatın büyüme hızı % 12,4 olmuştur. Mayıs ayında 

kurların 2016 sonu seviyel erine yakın seyretmesiyl e birlikte 

toplam mev duat hacmi artışı üzerindeki kur etkisi  

zayıflamıştır. Niteki m kur etkisinden arındırıldı ğında, 

mev duat h acmin deki büyü me % 7,8 dü zeyin de 

gerçekleşmektedir.   

Kredi hacmi yılsonuna kıyasla %9,1 arttı. 

Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli kredilerdeki artı ş, özellikle 

TP kredi hacminin genişlemesinde belirleyici  ol maktadır. 26 

Mayıs 2017 iti barıyla TP kredi hacmi 2016 yıl sonuna kıyasla 

%12,6 oranında genişlemişti r. Bu dönemde U SD cinsi YP  

kredi hacmi ise %1,5 ile sınırlı oranda artmı ştır. Böylece 

toplam k redi hacmi 2016 sonuna kıyasla %9,1 oranında artış 

kaydetmi ştir.  Bu artışın 8,2 puanı TP kredi  hacminden  

kaynaklanırken, USD/TL’de sınırlı yükseliş kaydedil mesinin 

de etkisiyle YP kredi hacmindeki artış toplam kredi  

hacmindeki  genişlemeye yalnızca 0,4 puan katkı sağlamıştır.  

26 Mayıs 2017 itibarıyla kur etkisinden arındırıl mış kredi  

hacmi artışı %8,7 olmuştur.  

Yıllık büyüme hızına bakıldı ğında, 26 Mayıs i tibarı yla TP kredi  

hacmindeki artışın %20 düzeyini aştığı görülmektedi r. KGF 

kapsamında kullandırılan kredilerin desteğiyle yıl sonuna 

kadar TP kredi hacmindeki artışın mevcu t seviyesini  

koruyacağı düşünülmek tedir. Yılın geri kalanında USD cinsi  

YP kredilerin % 1 civarında daralacağı v e enflasyonun %9 

düzeyinde gerçekleşeceği v arsayımı al tında, reel kredi  artış 

hızının 2017 sonu iti barıyla %6,5 düzeyinde olacağını  

tahmin etmekteyi z. Bu duru m, 2017 yılında ekonomik  

büyümenin %3,5-%4,0 ban dında gerçekl eşebileceğine 

işaret etmektedi r.  

Menkul kıymet portföyü...  

Bankaların menkul kıymet portföyü 26 Mayıs itibarıyla 

yılsonuna kıyasla % 4,2 oranında büyümüştür. Satılmaya 

hazır menkul kıymetl er portföyü  ise bu  dönemde %10,8 

oranında küçül müştür.  TCMB’nin fonlama k ompozisyonuna 

bağlı olarak bankaların vadeye kadar elde tutulacak v e repo 

konusu menkul değerl er portföyl eri azalırk en, teminata 

verilen menkul değerl er portföyl eri genişlemeye devam 

etmiştir.  

Bankaların eman etinde tu tulan menkul kıymetl er portföyü  

26 Mayıs itibarıyla 2016 sonuna kıyasla % 5,2 oranında 

artmıştır. Yurt dı şı ve yurt i çi yerl eşiklerin menkul kıymet 

portföyleri aynı dönemde sırasıyla %7,5 ve %3,5 oranında 

genişlemiştir. Böyl ece, yurt içi  yerleşikl erin portföy için deki  

payı Mayı s ayında belirgin ölçü de azalmı ştır.  

Yabancı para net genel pozisyonu…  

Yabancı para net gen el pozi syonu 26 Mayı s i tibarıyla bilanço 

içi kalemlerde (-)49.839 milyon U SD, bilanço dışında ise        

(+)49.829 milyon USD seviyesindedir.  Böyl ece, Mayıs 

başında 7 aylık bir aranın ardından artıya geçen bankacılık  

sektörü yabancı para net genel pozi syonu 26 Mayıs 2017 

itibarıyla ( -)10 milyon U SD olmu ştur.  
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Küresel ekon omik ak tivitedeki toparlan ma eğilimi devam 

etmek tedir. Fransa seçimlerini Macron’un kazanmasıyla 

böl gede popü li st akı ml arın yarattı ğı en di şelerin  

hafiflemesinin de etkisiyle Euro Alanı’nda ekonomik  

büyümeye ilişkin iyimser bekl entiler güçlen mişti r. Küresel  

ekonomik görünümdeki iyileşmeye rağmen ABD’de artan  

siyasi tansiyon ve Fed’in faiz artırımlarına ilişkin beklentil er 

piyasalar açı sından belirsizlik yaratmak tadır.  ABD Başkanı  

Trump’ın seçim vaatlerini gerçekleştirmek te zorluk  

yaşaması, büyü meyi destekl eyici yöndeki politikaları hayata 

geçirme konusunda önü müzdeki dönemde de hızlı hareket 

edemeyeceğine işaret etmektedir. Bu çerçev ede, ABD’deki  

siyasi gelişmel erin piyasaların gündeminde üst sıralarda yer 

almaya devam edeceği düşünülmektedir. Fed v e ECB gibi  

başlıca merk ez bankalarının atacakları adı mlar ve bunların 

hızı da küresel likiditenin seyrinde belirleyi ci olup varlık  

fiyatların daki hızlı yükselişin sürdürülebilirliği açısından  

büyük önem taşı maktadır. Bu gelişmel erin yanı sıra 

Jeopolitik ri sklerin de gündemdeki önemini koruduğu  

izlenmektedir.  

Son dön emde yurt için de açıklanan v eriler ise alınan 

tedbirl erin de etkisiyle ekonomik aktivitenin toparlan ma 

kaydetti ğine işaret etmek tedir. KGF teminatı ile kullandırılan 

kredilerin etkisiyle kredi  tal ebinde kaydedilen hızlı artışın  

ikinci ve üçün cü çeyrek te ek on omi k büyü meyi  

destekl eyeceğini düşünüyoruz.  

Bütün yayınlarımıza https://ek onomi.isba nk.com .tr adresin den erişebilirsiniz.  

Genel Değerlendirme 

Tahminlerimiz (%) 2017 2018

Büyüme 4,0 4,0

Cari Açık/GSYH 4,5 4,8

Enflasyon (yıl sonu) 9,0 8,5

https://ekonomi.isbank.com.tr/
https://ekonomi.isbank.com.tr/
https://ekonomi.isbank.com.tr/
https://ekonomi.isbank.com.tr/
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Büyüme 

Sınai Üretim ve Kapasite Kullanım Oranı  

Dış Ticaret ve Ödemeler Dengesi  

Enflasyon  

 

 

Kaynak: Datastream, TCMB, TÜİK  
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İşgücü Piyasaları  

Döviz  

Risk Göstergeleri  

Faizler 

 Kaynak: BİST, Datastream, JP Morgan, Reuters, TCMB, TÜİK  
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Bono-Tahvil 

TCMB Beklenti Anketi ve Diğer Öncü Göstergeler  

 Kaynak: BİST, Datastream, Hazine Müsteşarlığı, İAB, TCMB  

Haziran 2017 
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Kaynak: Datastream, Hazine Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı, Reuters, TCMB, TÜİK, 

Büyüme 2012 2013 2014 2015 2016 17-Ç1 17-Ç2 17-Ç3

  GSYH (milyar USD) 871 950 935 861 857 - - -

  GSYH (milyar TL) 1.570 1.810 2.045 2.338 2.591 - - -

  Büyüme Oranı (%) 4,8 8,5 5,2 6,1 2,9 - - -

Enflasyon (%) Mar.17 Nis.17 May.17

  TÜFE (yıllık) 6,16 7,40 8,17 8,81 8,53 11,29 11,87 11,72

  Yurt İçi ÜFE (yıllık) 2,45 6,97 6,36 5,71 9,94 16,09 16,37 15,26

Ara.16 Oca.17 Şub.17

  İşsizlik Oranı (%) 8,8 9,1 10,3 10,2 11,9 11,9 11,8 11,7

  İşgücüne Katılım Oranı (%) 48,5 48,5 51,0 51,7 52,5 52,5 52,5 52,7

Mar.17 Nis.17 May.17

  TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru 110,3 100,3 105,0 97,5 92,0 89,4 90,3  

  USD/TL 1,7847 2,1485 2,3378 2,9189 3,5176 3,6417 3,5538 3,5365

  EUR/TL 2,3530 2,9605 2,8288 3,1708 3,7102 3,8950 3,8699 3,9768

  Döviz Sepeti (0,5*EUR+0,5*USD) 2,0688 2,5545 2,5833 3,0448 3,6139 3,7683 3,7118 3,7567

Şub.17 Mar.17 Nis.17

  İhracat 152,5 151,8 157,6 143,8 142,5 144,0 145,7 146,6

  İthalat 236,5 251,7 242,2 207,2 198,6 201,0 202,2 203,8

  Dış Ticaret Dengesi -84,1 -99,9 -84,6 -63,4 -56,1 -57,0 -56,5 -57,3

  Karşılama Oranı (%) 64,5 60,3 65,1 69,4 71,8 71,6 72,0 71,9

Oca.17 Şub.17 Mar.17

  Cari İşlemler Dengesi -48,0 -63,6 -43,6 -32,1 -32,6 -33,1 -33,7 -33,0

  Finans Hesabı -48,9 -62,1 -41,6 -21,9 -21,7 -22,0 -25,1 -26,6

     Doğrudan Yatırımlar (net) -9,5 -9,3 -5,8 -12,5 -9,1 -8,8 -8,9 -9,1

     Portföy Yatırımları (net) -41,0 -24,0 -20,1 15,7 -6,3 -9,0 -8,7 -7,9

     Diğer Yatırımlar (net) -19,2 -38,8 -15,3 -13,4 -7,1 -3,0 -6,2 -4,3

     Rezerv Varlıklar (net) 20,8 9,9 -0,5 -11,8 0,8 -1,2 -1,3 -5,3

  Net Hata ve Noksan -0,9 1,6 2,0 10,2 10,9 11,1 8,6 6,4

  Cari İşlemler Açığı/GSYH (%) -5,5 -6,7 -4,7 -3,7 -3,8 - - -

Şub.17 Mar.17 Nis.17

  Harcamalar 361,9 408,2 448,8 506,0 583,7 101,1 159,7 215,7

     Faiz Harcamaları 48,4 50,0 49,9 53,0 50,2 11,7 18,8 22,1

     Faiz Dışı Harcamalar 313,5 358,2 398,8 453,0 533,4 89,4 140,8 193,6

  Gelirler 332,5 389,7 425,4 483,4 554,4 105,7 144,7 197,8

     Vergi Gelirleri 278,8 326,2 352,5 407,5 458,7 88,4 121,6 158,7

  Bütçe Dengesi -29,4 -18,5 -23,4 -22,6 -29,3 4,6 -14,9 -17,9

  Faiz Dışı Denge 19,0 31,4 26,5 30,4 21,0 16,3 3,9 4,2

  Bütçe Dengesi/GSYH (%) -1,9 -1,0 -1,1 -1,0 -1,1 - - -

Şub.17 Mar.17 Nis.17

  İç Borç Stoku 386,5 403,0 414,6 440,1 468,6 478,6 483,3 486,9

  Dış Borç Stoku 145,7 182,8 197,5 237,5 291,0 304,5 310,0 307,6

  Toplam Borç Stoku 532,2 585,8 612,1 677,6 759,6 783,1 793,3 794,5

(1) 12 aylık kümülatif
(2) Yılbaşından itibaren kümülatif
(3) Veriler Merkezi Yönetim Bütçesi’ne göredir.

Merkezi Yönetim Toplam Borç Stoku (milyar TL)

Mevsimsellikten Arındırılmış İşgücü Piyasası Verileri

Döviz Kurları

Dış Ticaret Dengesi(1) (milyar USD)

Ödemeler Dengesi(1)
 (milyar USD)

Bütçe Gerçekleşmeleri(2)(3)  (milyar TL)
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 Kaynak: BDDK 

Haziran 2017 

(milyar TL) 2012 2013 2014 2015 2016 Mar.17 Nis.17 Değişim(1)

AKTİF TOPLAMI 1.370,7 1.732,4 1.994,3 2.357,4 2.731,0 2.866,0 2.889,3 5,8

  Krediler 794,8 1.047,4 1.240,7 1.485,0 1.734,3 1.830,3 1.857,8 7,1

     TP Krediler 588,4 752,7 881,0 1.013,4 1.131,4 1.214,0 1.251,2 10,6

        Pay (%) 74,0 71,9 71,0 68,2 65,2 66,3 67,3 -

     YP Krediler 206,4 294,7 359,7 471,5 602,9 616,3 606,6 0,6

        Pay (%) 26,0 28,1 29,0 31,8 34,8 33,7 32,7 -

    Takipteki Alacaklar (brüt) 23,4 29,6 36,4 47,5 58,2 60,8 61,4 5,6

    Takipteki Alacaklar Oranı (%) 2,9 2,8 2,9 3,1 3,2 3,2 3,2 -

  Menkul Değerler 270,0 286,7 302,3 329,7 351,6 365,9 365,1 3,9

PASİF TOPLAMI 1.370,7 1.732,4 1.994,3 2.357,4 2.731,0 2.866,0 2.889,3 5,8

  Mevduat 772,2 945,8 1.052,7 1.245,4 1.453,6 1.518,0 1.536,0 5,7

     TP Mevduat 520,4 594,1 661,3 715,4 845,1 842,2 848,9 0,5

        Pay (%) 67,4 62,8 62,8 57,4 58,1 55,5 55,3 -

     YP Mevduat 251,8 351,7 391,4 530,0 608,5 675,8 687,0 12,9

        Pay (%) 32,6 37,2 37,2 42,6 41,9 44,5 44,7 -

  İhraç Edilen Menkul Kıymetler 37,9 60,6 89,3 97,8 116,3 121,1 120,8 3,9

  Bankalara Borçlar 173,4 254,2 293,2 361,3 417,6 431,6 430,8 3,1

  Repodan Sağlanan Fonlar 79,9 119,1 137,4 156,7 137,8 96,3 91,1 -33,9

ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI 181,9 193,7 232,0 262,3 300,3 317,3 323,7 7,8

  Net Dönem Kârı/Zararı 23,5 24,7 24,6 26,1 37,5 13,2 17,5 -

RASYOLAR (%)

  Krediler/GSYH 50,6 57,9 60,7 63,5 67,0

  Krediler/Aktifler 58,0 60,5 62,2 63,0 63,5 63,9 64,3 -

  Menkul Kıymet/Aktifler 19,7 16,6 15,2 14,0 12,9 12,8 12,6 -

  Mevduat/Pasifler 56,3 54,6 52,8 52,8 53,2 53,0 53,2 -

  Krediler/Mevduat 102,9 110,7 117,9 119,2 119,3 120,6 121,0 -

  Sermaye Yeterliliği 17,9 15,3 16,3 14,6 15,6 16,1 16,4 -

(1) Yılsonuna göre % değişim

BDDK TARAFINDAN AÇIKLANAN AYLIK BÜLTEN VERİLERİNE GÖRE BANKACILIK SEKTÖRÜ



 

 

 

 

 

YASAL UYARI 

Bu rapor Bankamız uzmanları tarafından güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık kaynaklardan elde edilen 

bilgiler kullanılmak suretiyle, sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır ve hiçbir şekilde finansal 

enstrümanların alım veya satımı konusunda tavsiye veya finansal danışmanlık hizmeti sağlanması olarak 

yorumlanmamalıdır. Bu raporda yer verilen görüş ve değerlendirmeler, hiçbir şekilde Türkiye İş Bankası 

A.Ş.’nin kurumsal yaklaşımını yansıtmamakta olup, raporu kaleme alan uzmanların kişisel görüş ve 

değerlendirmeleridir. Türkiye İş Bankası A.Ş. bu raporda yer alan bilgi, görüş ve değerlendirmelerin doğru, 

değişmez ve eksiksiz olması konusunda herhangi bir şekilde garanti vermemektedir. Türkiye İş Bankası A.Ş. 

bu raporda yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu 

rapor ve içindeki bilgilerin kullanılması nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak oluşacak zararlardan Türkiye 

İş Bankası A.Ş. hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. 

İşbu rapor üzerinde Bankamızın telif hakkı olup, Bankamızın yazılı izni alınmaksızın herhangi bir kişi 

tarafından, herhangi bir amaçla, kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz veya yayımlanamaz. Tüm 

haklarımız saklıdır. 


