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Küresel Ekonomi 

Covid-19 vaka sayısındaki artış sürse de yayılma hızının birçok ülkede azalmasıyla 
birlikte dünya genelinde kısıtlayıcı önlemlerin gevşetilmeye başlandığı izleniyor. 
Normalleşme adımları, ikinci dalga riski önemini korumakla birlikte, iktisadi faaliyete 
ilişkin beklentileri olumlu etkiliyor. 

Avrupa Komisyonu salgın sonrası ekonomik aktiviteyi desteklemek amacıyla 750 
milyar EUR tutarında bir paket tasarladığını açıkladı. Japonya’da da 1,1 trilyon USD 
büyüklüğünde yeni bir teşvik paketi devreye alındı.  

Fitch yayımladığı Mayıs ayı ekonomik görünüm raporunda 2020 yılı için küresel 
ekonomik daralma tahminini Nisan ayında öngördüğü %3,9'dan %4,6’ya revize etti.  

PMI verileri Mayıs’ta küresel ölçekte iktisadi faaliyetteki daralmanın hız kestiğine 
işaret ediyor. Bu dönemde Çin’de imalat ve hizmetler PMI verileri 50 eşik seviyesinin 
üzerine çıktı. 

Petrol fiyatları küresel talebin toparlanma kaydedeceği ve üretim kesintilerinin 
uzatılacağı yönündeki beklentilerle yukarı yönlü bir seyir izledi.  

ABD ekonomisi revize edilen verilere göre 2020’nin ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış 
olarak çeyreklik bazda %5 daraldı. Ülkede son 10 haftada işsizlik maaşına 
başvuranların sayısı 40 milyonu aştı. 

ABD-Çin gerilimi ve ABD’deki protesto gösterileri son haftalarda risk algısını bir miktar 
baskı altında bıraksa da küresel piyasalar toparlanma eğilimini sürdürüyor. 

Uluslararası Finans Enstitüsü’nün (IIF) verilerine göre, Mayıs ayında gelişmekte olan 
ülkelere 4,1 milyar USD tutarında portföy girişi gerçekleşti.  

Türkiye Ekonomisi 

Salgının yayılmasındaki yavaşlamayla birlikte tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 
alınan önlemler Mayıs ayı içinde kademeli biçimde gevşetilmeye başlandı.  

Yurt içinde ekonomik aktivite yılın ilk çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine 
kıyasla %4,5 oranında genişledi. Bu dönemde, tüketim harcamaları büyümeye destek 
olurken, net ihracat büyümeyi sınırlandırdı. 

Mart ayında sanayi üretimi yıllık bazda %2 oranında daraldı. Böylece yılın ilk 
çeyreğinde sanayi üretimi, Ocak ve Şubat aylarındaki artışların etkisiyle geçen yılın 
aynı dönemine kıyasla %4,4 oranında genişleyerek GSYH büyümesine paralel bir 
performans sergilemiş oldu. Öte yandan, Nisan’da 33,4 düzeyine inen imalat PMI 
Mayıs’ta 40,9 düzeyinde gerçekleşti. 

Dış ticaret açığında yaşanan genişlemeye bağlı olarak,12 aylık kümülatif cari denge 
Mart ayında 1,5 milyar USD seviyesine indi.  

Virüs salgınının merkezi yönetim bütçe verilerine etkisi Nisan ayında sürdü. Bu 
dönemde merkezi yönetim bütçe açığı yıllık bazda %136 oranında genişleyerek 43,2 
milyar TL düzeyinde gerçekleşti.  

Mayıs ayında TÜFE aylık bazda %1,36 yükselirken, yıllık TÜFE enflasyonu %11,39 oldu. 
Bu dönemde yurt içi ÜFE artışı aylık %1,54, yıllık %5,53 düzeyinde gerçekleşti. 

Mayıs ayı toplantısında politika faizini 50 baz puan indiren TCMB, Katar Merkez 
Bankası ile önceden yapılmış olan swap anlaşmasının kapsamının 5 milyar USD’den 
15 milyar USD’ye yükseltildiğini açıkladı. 
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Küresel Ekonomi 

Dünya genelinde Covid-19 salgınına karşı alınan kısıtlayıcı 
önlemler gevşetilmeye başlandı.  

Küresel ölçekte toplam koronavirüs vaka sayısı 3 Haziran 
itibarıyla 6,3 milyonu, hayatını kaybedenlerin sayısı 380 
bin kişiyi aştı. ABD, Brezilya ve Rusya vaka sayısının en 
yüksek olduğu ülkeler olarak karşımıza çıkıyor. Vaka 
sayısındaki artış sürse de yayılma hızının birçok ülkede 
yavaşlaması ile birlikte dünya genelinde kısıtlayıcı 
önlemlerin gevşetilmeye başlandığı izleniyor. Atılan 
normalleşme adımları, ikinci dalga riski önemini 
korumakla birlikte, iktisadi faaliyete ilişkin beklentileri 
olumlu etkiliyor. 

Ekonomileri destekleyici yönde atılan adımlar... 

Avrupa Komisyonu salgın sonrası ekonomik aktiviteyi 
desteklemek amacıyla 750 milyar EUR tutarında bir paket 
tasarladığını açıkladı. Söz konusu tutarın 500 milyar 
EUR’luk kısmının hibe edilmesi planlanırken, 250 milyar 
EUR’luk kısmı ile düşük faizli kredi imkânı sağlanacak. 
Bölgede para politikası da salgının etkileriyle mücadelede 
aktif bir şekilde kullanılmaya devam ediliyor. Avrupa 
Merkez Bankası (ECB) 4 Haziran’daki toplantısında acil 
varlık alım programını 600 milyar EUR tutarında artırarak 
1.350 milyar EUR düzeyine yükseltti. 

Bu yılın ilk çeyreğinde dört buçuk yılın ardından ilk kez 
daralan Japonya ekonomisini desteklemek amacıyla 
Hükümet 1,1 trilyon USD büyüklüğünde yeni bir teşvik 
paketi hazırladığını açıkladı. Ülkede Nisan ayında 1 trilyon 
USD büyüklüğünde bir teşvik paketi devreye alınmıştı. 
Ayrıca, Japonya Merkez Bankası da 22 Mayıs’ta 
olağanüstü toplantı gerçekleştirerek küçük ve orta ölçekli 
firmalara yönelik 280 milyar USD’lik yeni bir kredi paketi 
açıkladı. 

Fitch dünya ekonomisinin 2020’de %4,6 daralacağını 
öngörüyor. 

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch 
yayımladığı Mayıs ayı ekonomik görünüm raporunda 
2020 yılı için küresel ekonomik daralma tahminini Nisan 
ayında öngördüğü %3,9'dan %4,6’ya revize etti. Fitch, bu 
dönemde Euro Alanı ve İngiltere’nin %8, Brezilya, Rusya 
ve Hindistan ekonomilerinin %5-6 civarında küçüleceğini 
tahmin ediyor. Türkiye ekonomisinin bu yıl %3 

daraldıktan sonra 2021 yılında %5 büyüyeceğini öngören 
Kuruluş, ABD’de ve Avrupa’da GSYH’nin virüs öncesi 
seviyelerine dönmesinin 2 yıldan fazla zaman 
alabileceğine işaret ediyor. 

PMI verileri Mayıs’ta küresel ölçekte iktisadi faaliyetteki 
daralmanın hız kestiğine işaret ediyor.  

Küresel ölçekte PMI verilerinde Mayıs ayında bir miktar 
toparlanma gözlense de endeks değerleri genel olarak 50 
olan eşik seviyesinin altında seyrederek iktisadi 
faaliyetteki bozulmanın sürdüğüne işaret etti. Bu 
dönemde ABD’de imalat PMI aylık bazda 3,7 puan 
yükselerek 39,8 düzeyinde açıklanırken, hizmetler PMI da 
normalleşme adımlarının kademeli olarak devreye 
girmeye başlamasıyla dip seviyelerden toparlandı. 
Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerin 
gevşetilmeye başlaması Euro Alanı’nda da PMI verilerine 
yansıdı. Bölgede imalat PMI verisi Nisan ayındaki 33,4 
düzeyinden Mayıs’ta 39,4’e çıkarken, hizmetler PMI bu 
dönemde 12’den 30,5’e yükseldi.  

Çin’de açıklanan PMI verileri ise beklentilerden olumlu bir 
görünüm sunuyor. Mayıs’ta imalat PMI 50 eşik değerinin 
üzerine çıkarken, ülkede hizmetler PMI 55 ile 2010’dan 
bu yana en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Öngörülerden 
güçlü verilere rağmen Çin’de ihracat talebinin hızlı bir 
şekilde daralmaya devam etmesi ve istihdamın azalması 
olumsuz bir gelişme olarak kayda geçti. 

Petrol fiyatları Mayıs’ta %40 yükseldi. 

Petrol fiyatları küresel talebin toparlanma kaydedeceği 
yönündeki beklentilerle Mayıs ayında genel olarak yukarı 
yönlü bir seyir izledi. OPEC+ üyelerinin petrol 
üretimindeki mevcut kısıntıları önümüzdeki dönemde de 
devam ettirmeyi değerlendirdikleri haberleri Haziran 
ayının ilk günlerinde de fiyatları yukarı yönlü destekledi. 
Brent türü petrolün varil fiyatı Mayıs ayını %39,8 
oranında yükselerek 35,3 USD’den tamamlarken, son bir 
buçuk ayda kaydedilen yükseliş %80’i aştı. 

Küresel ölçekte enflasyondaki düşüş hız kazandı.  

Petrol başta olmak üzere emtia fiyatlarındaki düşüş ve 
tüketim talebindeki sert gerileme küresel ölçekte fiyat 
düzeyleri üzerinde aşağı yönlü baskı yaratmaya devam 
ediyor. Euro Alanı’nda açıklanan öncü verilere göre, TÜFE 
enflasyonu Mayıs ayında yıllık bazda %0,1 düzeyine 

 Kaynak: Datastream 
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Küresel Ekonomi 

 Kaynak: Datastream 

gerileyerek son 4 yılın en düşük seviyesine indi. ABD’de 
tüketici fiyatları Nisan’da aylık bazda %0,8 azalarak Aralık 
2008'den bu yana en yüksek aylık düşüşünü 
kaydederken, TÜFE’deki yıllık artış %0,3 oldu. Asya 
ülkelerinin genelinde de benzer bir tablo hâkim oluyor. 
Aynı dönemde Japonya’da çekirdek TÜFE enflasyonu 3 
yılın ardından ilk kez eksiye döndü. Çin’de de yıllık ÜFE 
enflasyonu -%3,1 ile Ağustos 2016’dan bu yana en düşük 
düzeyinde gerçekleşirken, yıllık TÜFE enflasyonu da          
%3,3’e geriledi. 

ABD ilk çeyrek daralması %5’e revize edildi.  

ABD ekonomisi revize edilen verilere göre 2020’nin ilk 
çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak çeyreklik bazda %5 
daraldı. Bu gelişmede kişisel tüketim ve yatırım 
harcamaları ile net ihracat kalemindeki düşüş belirleyici 
oldu. Öncü verilere göre ABD ekonomisinin %4,8 
oranında küçüldüğü açıklanmıştı.  

ABD ekonomisindeki daralmanın ikinci çeyrekte %30’u 
aşabileceği öngörülüyor. PMI verilerine ek olarak diğer 
öncü göstergeler de karamsar beklentileri destekliyor. 
Ülkede sanayi üretim endeksi Nisan ayında tarihindeki en 
hızlı aylık düşüşü kaydederek %11,2 oranında gerilerken, 
kapasite kullanım oranı %64,9 ile 2009’daki en düşük 
seviyesinin 1,8 puan altında gerçekleşti. Perakende 
satışlar da bu dönemde aylık bazda %16,4 oranında 
düşerek, verinin açıklanmaya başlandığı 1992 yılından 
beri görülen en hızlı gerilemeyi kaydetti. Nisan ayında 
dayanıklı mal siparişleri koronavirüs salgınının imalat 
sektörü üzerindeki etkisinin devam etmesi nedeniyle      
%17,2 gerileyerek Ağustos 2014’ten bu yana en hızlı 
düşüşünü kaydetti. Ülkede istihdam göstergelerindeki 
hızlı bozulma da sürüyor. 23 Mayıs ile biten haftada 
işsizlik maaşı başvuruları 2,1 milyon kişi olurken, Mart ayı 

ortasından bu yana işsizlik maaşına toplam başvuru sayısı 
40 milyon kişiyi aştı.  

ABD-Çin gerilimi… 

Çin’in Hong Kong’da ayrılıkçı eylemleri yasaklayan 
güvenlik yasasını kabul etmesinin ardından ABD Başkanı 
Trump’ın Hong Kong’un finans merkezi olmasını sağlayan 
ayrıcalıkların kaldırılabileceğini ve bazı Çinli yetkililere 
yaptırım uygulanabileceğini açıklaması iki ülke arasında 
gerilimin tırmanmasına neden oldu. Son birkaç yıldır 
süregelen ABD-Çin ticaret savaşı son olarak Şubat ayının 
ortasında uygulamaya konan bir anlaşmayla durulmuştu. 
Öte yandan, son gelişmeler taraflar arasında 
görüşmelerin yapıcı bir tonda devam etmeyebileceğine 
işaret ediyor. Haziran ayının ilk günlerinde Çin 
Hükümetinin kamu şirketlerinin ABD’den soya fasulyesi 
ve domuz ithalatı yapmamaları yönünde karar aldığına 
ilişkin haberler de bu yöndeki beklentilerin güçlenmesine 
neden oldu. 

Finansal piyasalarda toparlanma sürdü.  

Son dönemde salgının yayılma hızında görülen 
yavaşlamanın ardından atılmaya başlanan normalleşme 
adımlarının, küresel ekonomik aktivitede hızlı bir 
toparlanma sağlayabileceği yönündeki beklentilerle 
küresel piyasalarda genel olarak olumlu bir seyir izlendi. 
Öte yandan, ABD-Çin gerilimi ve ABD’deki protesto 
gösterileri son haftalarda risk algısını bir miktar baskı 
altında bıraktı. Küresel risk algısını ölçen VIX, 2 Haziran’da 
27,4 seviyesine inerek Şubat’ın son haftasından bu yana 
en düşük seviyesinde gerçekleşti. S&P 500 endeksi de 27 
Mayıs’ta kapanışta Mart’ın ilk haftasından bu yana ilk kez 
3.000 seviyesinin üzerine çıkarak salgın sürecindeki 
kayıplarının bir kısmını telafi etti. 2020 yılına %1,9 
seviyesinden başlayan ABD 10 yıllık Hazine tahvilinin faiz 
oranı 2 Haziran itibarıyla %0,6 düzeyinde bulunuyor. 

Gelişmekte olan ülkelere yönelik portföy akımları Mayıs’ta 
Nisan ayına kıyasla zayıfladı. 

Uluslararası Finans Enstitüsü’nün (IIF) verilerine göre, 
Mayıs ayında gelişmekte olan ülkelere 4,1 milyar USD 
tutarında portföy girişi gerçekleşti. Bu tutarın 3,5 milyar 
USD’si tahvil piyasalarına, 700 milyon USD’lik kısmı ise 
hisse senedi piyasalarına yönelik girişlerden kaynaklandı.  
Gelişmekte olan ülkelere portföy girişleri Nisan ayında 
18,6 milyar USD düzeyinde gerçekleşerek Mart ayındaki 
82,9 milyar USD’lik rekor çıkışın bir kısmını telafi etmişti. 
Son iki ayın ikisinde de verilere Çin hariç bakıldığında 
daha zayıf bir tablo izleniyor. Nisan ve Mayıs aylarında 
Çin hisse senedi piyasasına toplam yabancı sermaye girişi 
13 milyar USD düzeyinde gerçekleşti. 
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Türkiye Ekonomisi - Büyüme 

 Kaynak: Datastream, TÜİK 

Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %4,5 ile beklentilerin 
altında büyüdü. 

Türkiye ekonomisinde geçtiğimiz yılın ikinci yarısında 
izlenen toparlanma eğilimi bu yılın ilk çeyreğinde güç 
kaybederek de olsa sürdü. Mart ayının son iki haftası 
itibarıyla koronavirüs salgınının ekonomik aktivite 
üzerindeki ilk etkilerinin görülmeye başlaması büyüme 
oranının piyasa beklentilerinin altında kalmasında 
belirleyici oldu. Türkiye ekonomisi zincirlenmiş hacim 
endeksine göre yılın ilk çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı 
dönemine kıyasla %4,5 büyüdü. Piyasa beklentisi bu 
dönemde Türkiye ekonomisinin %5,5 civarında 
büyüyeceği yönündeydi. Mevsim ve takvim etkilerinden 
arındırılmış verilere göre de Türkiye ekonomisi yılın ilk 
çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla hız keserek %0,6 
oranında genişledi.  

2020 yılının ilk çeyreği itibarıyla yıllıklandırılmış bazda 
Türkiye ekonomisinin büyüklüğü cari fiyatlarla 4,4 trilyon 
TL düzeyine yükseldi. Bu dönemde USD cinsi 
yıllıklandırılmış GSYH 758 milyar USD oldu. 

Tüketim harcamaları büyümeyi destekledi. 

Tüketim harcamaları büyümeye yılın ilk çeyreğinde 4 
puan katkı sağladı. Söz konusu katkının 3 puanı özel 
tüketimden, 0,9 puanı da kamu tarafından yapılan 
tüketim harcamalarından kaynaklandı. Hanehalkının 
tüketim harcamalarının detaylarına bakıldığında 
büyümeye en yüksek katkıyı hizmetler kaleminin yaptığı, 
bu kalemi dayanıklı tüketim harcamalarının izlediği 
görüldü. Bu dönemde stok değişimi de 5,3 puanlık katkı 
ile büyüme performansında önemli rol oynadı.  

Net ihracat büyümeyi aşağı çekti. 

2019 yılının ikinci yarısından itibaren ekonomik 
aktivitedeki toparlanmayla birlikte ithalat hacminde 
yaşanan yükselişe bağlı olarak net ihracatın büyüme 
üzerinde gözlenen sınırlandırıcı etkisi bu yılın ilk 
çeyreğinde de devam etti. Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde 
büyümeyi 5,8 puan sınırlayan ithalat hacmi artışı bu yılın 
ilk çeyreğinde büyümeyi 4,1 puan aşağı çekti. Bu 
dönemde ihracat da 2016 yılının üçüncü çeyreğinden bu 
yana ilk kez büyümeyi düşürdü. Bu dönemde, ihracat 
hacmindeki reel düşüş yıllık bazda %1 ile sınırlı kalırken, 
bu düşüşün GSYH üzerindeki etkisi -0,2 puan düzeyinde 
gerçekleşti.  

Yatırım harcamalarındaki düşüş eğilimi sürdü. 

2020 yılının ilk çeyreği ile birlikte yatırım 
harcamalarındaki yıllık bazda reel gerileme art arda 7 
çeyrek devam etti. 2019’un son çeyreğinde yıllık bazda   
%0,6 düşen yatırım harcamaları bu yılın ilk çeyreğinde    
%1,4 oranında daraldı. Bu dönemde yatırım harcamaları 
GSYH büyümesini 0,4 puan düşürdü. Yatırım 
harcamalarını aşağı çeken temel faktör inşaat 
harcamaları olmaya devam ediyor. Cari fiyatlarla yatırım 
harcamaları içerisinde %50 paya sahip olan inşaat 
harcamalarındaki yıllık reel düşüş ilk çeyrekte %10,2 oldu. 
Öte yandan, %40’lık paya sahip makine ve teçhizat 
yatırımlarının bir önceki çeyrekte sergilediği güçlü yıllık 
artışın ardından bu yılın ilk çeyreğinde de %8,4 artması 
olumlu bir gelişme olarak kayda geçti.  

Harcamalar Yöntemiyle Büyümeye Katkı lar (2009 zincirlenmiş hacim endeksi) (% puan)

2017 2020

Yıl l ık      Ç1       Ç2       Ç3       Ç4 Yı l l ık      Ç1       Ç2       Ç3       Ç4 Yı l l ık      Ç1

Tüketim 4,5 4,4 2,9 1,2 -3 ,9 0,9 -2 ,2 -0 ,1 1,8 4,3 1,1 4,0

   Özel 3,8 3,7 1,6 0,4 -4,7 0,0 -3,1 -0,6 1,1 3,9 0,4 3,0

   Kamu 0,7 0,7 1,3 0,8 0,8 0,9 0,9 0,5 0,7 0,4 0,6 0,9

Yatırım 2,4 3,0 1,9 -1 ,3 -3 ,5 -0 ,2 -3 ,7 -7 ,1 -3 ,5 -0 ,2 -3 ,6 -0 ,4

Stok Değişimi 0,4 3,4 -0 ,1 -4 ,4 -3 ,9 -1 ,5 -5 ,8 -0 ,1 2,9 6,5 1,1 5,3

Net İhracat 0,1 -3 ,4 1,0 6,8 8,4 3,6 9,4 5,7 -0 ,2 -4 ,7 2,3 -4 ,3

   İhracat 2,5 0,2 1,0 3,1 2,2 1,7 1,9 1,8 1,2 1,0 1,5 -0,2

   İthalat -2,4 -3,6 0,0 3,7 6,2 1,9 7,5 3,9 -1,5 -5,8 0,8 -4,1

GSYH 7,5 7,4 5,6 2,3 -2 ,8 2,8 -2 ,3 -1 ,6 1,0 6,0 0,9 4,5

2018 2019

2018 Ç1 7,3 1,3

2018 Ç2 5,9 0,0

2018 Ç3 2,7 -1,3

2018 Ç4 -3,0 -2,9

2019 Ç1 -2,0 2,1

2019 Ç2 -1,5 1,1

2019 Ç3 0,6 0,7

2019 Ç4 6,0 1,9

2020 Ç1 4,2 0,6
(*) Bir önceki yılın aynı dönemine göre değişim
(**) Bir önceki döneme göre değişim

G SY H ( 2009 z inci rlenm iş  hacim  endeks i )

Dönem
Takvim etkisinden 

arındırılmış* (%)

Mevsim ve takvim 

etkisinden 

arındırılmış** (%)
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Türkiye Ekonomisi - Büyüme 

 Kaynak: Datastream, TÜİK 

*: Vergi ve sübvansiyonlar hesaplamaya dahil edilmemiştir. 

Üretim yöntemiyle GSYH’ye katkılar... 

Üretim yöntemine göre GSYH verileri incelendiğinde yılın 
ilk çeyreğinde inşaat haricindeki tüm ana sektörlerin 
büyümeyi desteklediği görüldü. Bu dönemde hizmetler 
sektörü büyümeye 2,2 puan ile en fazla katkı sağlayan 
sektör oldu. Sanayi sektörünün yaptığı katkı 1,3 puan ile 
2018’in ilk çeyreğinden bu yana en yüksek düzeyde 
gerçekleşti. İnşaat sektörü ise büyüme üzerindeki negatif 
etkisini art arda 7. çeyreğine taşıyarak bu dönemde 
büyümeyi 0,1 puan sınırlandırdı.  

Beklentiler…  

İlk çeyrek büyümesinin öngörülerin altında kalması ikinci 
çeyrekte Covid-19 salgınının etkisine ilişkin karamsar 
beklentileri destekledi. Bu paralelde, yıllık daralmanın 
ikinci çeyrekte çift haneli oranlarda gerçekleşebileceği 
tahmin ediliyor. Yılın ikinci yarısında ise ekonomik 
aktiviteyi destekleyici yönde alınan önlemlerin ve 
normalleşme adımlarının etkisiyle büyümenin 
toparlanma kaydetmesini bekliyoruz. Olumsuz dış talep 
koşullarına karşılık petrol başta olmak üzere emtia 
fiyatlarındaki düşüş net ihracat performansı üzerindeki 
risklerin görece dengeli olabileceği sinyalini veriyor. 
Bütün dünyada kısıtlayıcı tedbirlerin gevşetilmeye 
başlanması ve salgının seyrine ilişkin belirsizliklerin 
sürmesi yurt içinde de önümüzdeki dönemde iktisadi 
faaliyeti etkileyebilecek önemli faktörler olacak. 

7 ,4

5 ,6

2 ,3

-2 ,8 -2 ,3 -1 ,6

1 ,0

6 ,0
4 ,5

Ç1-18 Ç2-18 Ç3-18 Ç4-18 Ç1-19 Ç2-19 Ç3-19 Ç4-19 Ç1-20

Üretim Yöntemiyle GSYH'ye Katkı*
(yıllık, % puan)

Hizmetler

İnşaat

Tarım

Sanayi

GSYH (yıllık % değişim)
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İşsizlik oranı Şubat döneminde %13,6 oldu. 

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Şubat döneminde 
işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine kıyasla 1,1 puan 
azalarak %13,6 seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde, 
istihdam edilen kişi sayısındaki 602 binlik azalışa karşın 
işgücünün 1,1 milyon kişi gerilemesi işsizlik oranındaki 
düşüşte belirleyici oldu. Söz konusu gelişmeye bağlı 
olarak, Şubat döneminde işgücüne katılım oranı %49,9’a 
gerileyerek Mart 2014’ten bu yana en düşük seviyesine 
indi. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise bir 
önceki aya göre değişmeyerek %12,7 düzeyinde 
gerçekleşti.  

Sanayi üretimi ilk çeyrekte yıllık bazda %4,4 arttı. 

Virüs salgınının sanayi üretimine etkisi Mart ayıyla birlikte 
rakamlara yansımaya başladı. Takvim etkisinden 
arındırılmış sanayi üretimi Mart ayında geçen yılın aynı 
ayına göre %2 oranında geriledi. Bu dönemde dayanıklı 
tüketim malı imalatındaki %16,6’lık gerileme dikkat çekti. 
İmalat sanayiinde en hızlı daralma %20,3 ile motorlu kara 
taşıtlarında olurken, bunu %16,5 ile giyim eşyası, %15,3 
ile diğer ulaşım araçları izledi. Aynı dönemde artan 
talebin etkisiyle gıda, kağıt ürünleri ve kimyasal ürünlerin 
imalatında ise %5’in üzerinde artışlar kaydedildi. Sanayi 
üretimi ilk iki ayda kaydedilen yüksek oranlı artışların 
etkisiyle yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine 
kıyasla %4,4 genişledi.  

İmalat PMI Mayıs’ta 40,9’a yükseldi. 

Salgının etkilerinin en belirgin biçimde hissedildiği Nisan 
ayında 33,4 düzeyine gerileyen imalat PMI, Mayıs ayında 
40,9’a yükseldi. Sektördeki daralmanın sürdüğüne işaret 
eden endeksin alt kalemleri kademeli bir iyileşmeye 
işaret ediyor. Mayıs ayında işletmelerin bir kısmının 
üretime yeniden başlamasıyla üretim alt endeksi Nisan 
ayındaki 16,9 seviyesinden 32,4’e yükseldi. Mayıs ayında 
yeni siparişler alt kalemi de Nisan’a göre bir miktar 
toparlanmakla birlikte daralmayı sürdürdü. Diğer 
taraftan, kur gelişmelerine bağlı olarak girdi maliyetleri 
son bir yılın en hızlı artışını kaydetti. 

Gıda dışı perakende satışlar Mart’ta hızlı geriledi. 

Salgının etkisiyle tüketim talebinde yaşanan düşüş gıda 
dışı perakende satışların Mart ayında hızlı biçimde 
gerilemesine neden oldu. Takvim etkisinden arındırılmış 
verilere göre perakende satışlar yıllık bazda %0,2 
oranında gerilerken, aynı dönemde gıda dışı perakende 

satışlar (akaryakıt hariç) %8,7 azaldı. Başlıca harcama 
gruplarından tekstil, giyim ve ayakkabı grubunda 
perakende satışların yıllık bazda %28,5 ile sert biçimde 
gerilediği görüldü. Öte yandan, karantina uygulaması 
nedeniyle gıda harcamaları Mart’ta yıllık bazda %17 ile 
hızlı artarken, eczacılık ürünleri harcamaları %7,4 
oranında genişledi.  

Konut satışları Nisan’da hızlı geriledi. 

Türkiye’de konut satışları Nisan ayında virüs salgınının 
etkisiyle yıllık bazda %55,5 oranında azalarak 42.783 adet 
oldu. Faiz oranlarındaki düşüşe karşın ipotekli satışlar 
yıllık bazda %23,9 azalırken, diğer satışlar %65,1 oranında 
geriledi. Yılın ilk 4 aylık döneminde ise, ipotekli konut 
satışlarının yıllık bazda %141,4 yükselmesiyle toplam 
konut satışları %8,9 oranında artış kaydetti.  

Güven endeksleri Mayıs’ta bir miktar toparlandı. 

Mayıs ayıyla birlikte açıklanan normalleşme adımları 
güven endekslerine olumlu yansıdı. Bu dönemde reel 
kesim güven endeksi bir önceki aya göre 10,1 puan 
artarak 76,9 seviyesinde gerçekleşti. Son üç ayın toplam 
sipariş miktarındaki olumsuzluklara rağmen, gelecek üç 
aylık döneme ilişkin ihracat siparişleri ve üretim hacmine 
ilişkin beklentiler reel kesimin güvenindeki iyileşmede rol 
oynadı. Tüketici güven endeksi de Nisan ayındaki sert 
düşüşünün ardından Mayıs'ta 4,6 puan artarak 59,5 
değerini aldı. Nisan ayında endeks 54,9 düzeyiyle verinin 
yayımlanmaya başladığı 2004 yılından bu yana en düşük 
seviyeye inmişti.  

 Kaynak: Datastream, Markit, TÜİK, TCMB 

Türkiye Ekonomisi - Arz ve Talep Göstergeleri 
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Dış ticaret açığı Nisan’da %67 genişledi.  

TÜİK verilerine göre Nisan ayında ihracat hacmi geçen 
yılın aynı ayına kıyasla %41,4 azalarak 9 milyar USD 
olurken, ithalat %25 daralarak 13,6 milyar USD düzeyinde 
gerçekleşti. Böylece, dış ticaret açığı %67 genişleyerek 4,6 
milyar USD’ye yükseldi. Dış ticaret açığındaki genişleme 
Ocak-Nisan 2020 döneminde %102,3 oldu. Bu dönemde 
ihracatın ithalatı karşılama oranı 2019’daki %87,4 
seviyesinden %74,7'ye geriledi. 

Cari açık Mart ayında 4,92 milyar USD oldu. 

Cari açık Mart ayında 4,92 milyar USD ile 4 milyar USD 
civarındaki piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. 
Geçtiğimiz yılın aynı ayında cari işlemler açığı 120 milyon 
USD seviyesindeydi. Cari açıktaki bu hızlı genişlemede dış 
ticaret açığının yıllık bazda yaklaşık 6 katına çıkmasının 
yanı sıra virüs salgını nedeniyle hizmet gelirlerinde 
yaşanan düşüş de önemli rol oynadı. Bu dönemde, 
kısıtlamaların etkisiyle net seyahat gelirlerindeki 529 
milyon USD’lik (%50,7) azalış hizmet gelirlerindeki kayıpta 
öne çıktı. 

Geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde ekonomik aktivitedeki 
zayıflığa bağlı olarak sınırlı düzeyde gerçekleşen cari açık, 
Mart ayında yaşanan belirgin artışın da etkisiyle bu yılın 
aynı döneminde 7,6 milyar USD oldu. Bu gelişmede 
ihracat hacmi üzerinde oluşan baskıya ek olarak, ithalat 
hacminde özellikle yılın ilk iki ayında kaydedilen yükselişin 
rol oynadığı görülüyor. 12 aylık cari fazla da azalarak Mart 
ayında  1,5 milyar USD oldu.  

Portföy yatırımlarında güçlü sermaye çıkışı... 

Yurt dışı yerleşikler Mart ayında Türkiye’de 974 milyon 
USD net doğrudan yatırım gerçekleştirdi. Gayrimenkul 
yatırımlarının doğrudan yatırımlar içindeki ağırlığını 
koruduğu izlenirken, sermaye yatırımlarının geçtiğimiz 
yıla kıyasla gerilediği görüldü.  

Virüs salgınının küresel ölçekte risk iştahını azaltmasının 
etkisiyle  Mart ayında portföy yatırımları kaleminde 5,5 
milyar USD’lik tarihi yüksek düzeyde sermaye çıkışı 
gerçekleşti. Bu dönemde yurt dışı yerleşiklerin hisse 
senedi ve DİBS piyasalarında sırasıyla 1,1 milyar USD ve 
2,1 milyar USD net satış yaptığı görüldü. Aynı dönemde 
yurt içi yerleşikler kaynaklı sermaye çıkışı da 2,2 milyar 
USD düzeyinde gerçekleşti. Böylece, ilgili kalemde 12 
aylık dönemde yaşanan sermaye çıkışı 8,2 milyar USD ile 
tarihi düzeye yükseldi.  

Diğer yatırımlar kaleminde de Mart ayında 3 milyar USD 
net sermaye çıkışı yaşandı. Bu gelişmede, yurt dışı 
bankaların yurt içindeki mevduatında yaşanan 2,6 milyar 
USD’lik düşüş belirleyici oldu. Mart ayında, genel 
hükümetin, bankaların ve diğer sektörlerin net kredi 
ödeyicisi oldukları izlendi. 12 aylık kümülatif verilere 
göre, Mart ayı itibarıyla bankacılık sektörünün uzun 
vadeli borç çevirme oranı %74 olurken, söz konusu oran 
diğer sektörlerde %84 düzeyine indi. 

 

 

 
Kaynak: Datastream, TCMB 

Türkiye Ekonomisi - Dış Ticaret ve Ödemeler Dengesi 
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Aylık Cari Denge 
(milyar USD)

Türkiye'ye Net Sermaye Hareketleri

Aral ık  2019 Mart 2020 Aralık  2019 Mart 2020
Cari  İşlemler Dengesi 8.691 1.463 61,1 7,2
Sermaye ve Finans Hesabı Net Giriş 2.789 -16.539 - -
    -Doğrudan Yatırımlar 5.507 5.547 38,7 27,3
    -Portföy Yatırımları -1.246 -16.286 - -
    -Diğer Yatırımlar -1.506 -5.797 - -
    -Diğer 34 -3 0,2 -
Net Hata ve Noksan -8.168 -9.798 - -

Rezervler( 1 ) -6 .324 13.282 - 65,5
Not: Rakamlar yuvarlamadan ötürü toplamı vermeyebilir.

12 aylık kümülatif veriler       Finansmandaki Payı (%)

(1) Rezervler, toplam net sermaye girişleri ile cari denge arasındaki fark olup (-) değer rezerv artışını, (+) değer rezerv azalışını gösterir.
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Rezerv varlıklar 16,6 milyar USD azaldı. 

Mart ayında yaşanan güçlü sermaye çıkışı cari açığın 
finansmanında rezerv varlıkların kullanılmasına neden 
oldu. Bu dönemde rezerv varlıklar 16,6 milyar USD ile 
tarihi yüksek düzeyde azaldı. Net hata ve noksan 
kaleminde de 4 milyar USD tutarında sermaye çıkışı 
yaşandı.  

 

Beklentiler…  

Koronavirüs salgınının yarattığı olumsuzluklar nedeniyle 
ihracatta Mart’ta başlayan düşüş Nisan ve Mayıs 
aylarında belirginleşerek devam etti. Ticaret Bakanlığı 
tarafından açıklanan öncü verilere göre, Mayıs’ta ihracat 
yıllık bazda %40,9 gerilerken, dış ticaret açığı %104,2 
genişledi. Dünya genelinde salgına karşı alınan önlemlerin 
gevşetilmesine yönelik normalleşme adımlarının 
gündemde olmasına rağmen, kısa vadede dış ticaret ve 
turizm gelirlerinin cari denge üzerinde baskı yaratmaya 
devam edeceğini tahmin ediyoruz. Özellikle turizm 
sektörünün salgın öncesindeki performansına tamamen 
kavuşmasının zaman alabileceğini değerlendiriyoruz. 

 

 

 

 
Kaynak: Datastream, TCMB 

Türkiye Ekonomisi - Dış Ticaret ve Ödemeler Dengesi 
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Pozitif değerler cari açığın finansmanına katkıyı gösteriyor.

Ö demeler Dengesi (milyon USD)

Mart % 12 Ayl ık

2020 2019 2020 Değişim Kümülatif
Cari  İşlemler Dengesi -4 .923 -416 -7 .644 1.737,5 1.463
    Dış Ticaret Dengesi -4.289 -2.718 -9.492 249,2 -23.416
    Hizmetler Dengesi 735 4.436 4.256 -4,1 36.701
        Seyahat (net) 514 2.845 2.694 -5,3 25.568
    Birincil Gelir Dengesi -1.172 -2.307 -2.234 -3,2 -12.449
    İkincil Gelir Dengesi -197 173 -174 - 627
Sermaye Hesabı -3 26 -13 - -5
Finans Hesabı -8 .913 -1 .633 -10.530 544,8 -8 .340
    Doğrudan Yatırımlar (net) -796 -1.997 -2.037 2,0 -5.547
    Portföy Yatırımları (net) 5.498 -8.702 6.338 - 16.286
        Net Varlık Edinimi 2.192 -138 3.386 - 8.178
        Net Yükümlülük Oluşumu -3.306 8.564 -2.952 - -8.108
            Hisse Senetleri -1.063 882 -2.083 - -2.559
            Borç Senetleri -2.243 7.682 -869 - -5.549
    Diğer Yatırımlar (net) 2.974 5.983 1.692 -71,7 -5.797
        Efektif ve Mevduatlar 2.846 6.720 -1.733 - -12.955
            Net Varlık Edinimi 281 9.561 -545 - -2.281
            Net Yükümlülük Oluşumu -2.565 2.841 1.188 -58,2 10.674
                Merkez Bankası -5 -32 -8 -75,0 2.519
                Bankalar -2.560 2.873 1.196 -58,4 8.155
                    Yurt Dışı Bankalar -2.565 1.807 614 -66,0 5.041
                        Yabancı Para -2.354 528 -1.285 - 3.988
                        Türk Lirası -211 1.279 1.899 48,5 1.053
                    Yurt Dışı Kişiler 5 1.066 582 -45,4 3.114
        Krediler 715 3.475 2.907 -16,3 15.793
            Net Varlık Edinimi 143 139 25 -82,0 254
            Net Yükümlülük Oluşumu -572 -3.336 -2.882 -13,6 -15.539
                Bankacılık Sektörü -460 -3.121 -2.261 -27,6 -10.470
                Bankacılık Dışı Sektörler -3 -92 -554 502,2 -4.149
        Ticari Krediler -586 -4.204 512 - -8.689
        Diğer Varlıklar ve Yükümlülükler -1 -8 6 - 54
    Rezerv Varlıklar (net) -16.589 3.083 -16.523 - -13.282
Net Hata ve Noksan -3 .987 -1 .243 -2 .873 131,1 -9 .798

O cak - Mart
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Merkezi yönetim bütçesi Nisan’da 43,2 milyar TL açık verdi.   

Koronavirüs salgınının ekonomik etkileriyle mücadele 
kapsamında alınan önlemlerin bütçe göstergeleri üzerinde 
Mart ayında gözlenmeye başlanan etkileri Nisan’da da 
devam etti. Merkezi yönetim bütçe açığı Nisan’da yıllık 
bazda %136 genişleyerek 43,2 milyar TL düzeyinde 
gerçekleşti. Mart ayında bütçe açığı 43,7 milyar TL 
olmuştu. Nisan’da faiz dışı bütçe açığı da geçtiğimiz yıla 
kıyasla yaklaşık 2 katına çıkarak 26,2 milyar TL’ye ulaştı.   

Nisan’da bütçe gelirleri yıllık bazda %13,1 artarak 65,2 
milyar TL olurken, bütçe harcamaları %42,7’lik yükselişle 
108,4 milyar TL’ye çıktı. Yılın ilk dört ayında ise bütçe 
gelirlerinde ve harcamalarında kaydedilen artışlar sırasıyla 
%16,3 ve %19,2 oldu. Aynı dönemde 72,8 milyar TL olan 
bütçe açığı 2020 yılı için sene başında belirlenmiş olan açık 
tahmininin %50’sini aştı. 

Vergi gelirleri Nisan 2019’a kıyasla yatay seyretti.  

Geçtiğimiz yılın Nisan ayında 48,8 milyar TL olan vergi 
gelirleri bu yılın aynı döneminde 49,1 milyar TL düzeyinde 
gerçekleşti. Tahsilat ötelemeleri ve iade mekanizmasının 
etkisiyle Mart ayında eksi seviyeye inen dâhilde alınan 
katma değer vergisi gelirleri Nisan ayında 9,1 milyar TL ile 
geçtiğimiz yıla kıyasla %100’ün üzerinde artış sergiledi. Bu 
dönemde özel tüketim vergisi (ÖTV) gelirleri de %22,7 
artarak 12,9 milyar TL oldu. ÖTV gelirleri içerisinde %41 ile 
en yüksek paya sahip olan tütün mamulleri kaleminde      
%63,9’luk güçlü artış kaydedilirken, %10’luk paya sahip 
motorlu taşıtlar kalemi de vergi indirimlerinin olduğu 
geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla 1,5 katına çıktı. 
Dayanıklı mallar ve diğer mallardan alınan ÖTV de bu 
dönemde düşük bazın da etkisiyle hızlı arttı.  

Nisan’da ithalde alınan katma değer, gelir ve kurumlar 
vergilerine bağlı gelirler ise yıllık bazda gerileyerek vergi 
gelirlerindeki zayıf performansta belirleyici oldu.  

Nisan’da Hazine yardımları 36,5 milyar TL... 

Nisan’da bütçe harcamalarındaki yükselişte cari transferler 
kalemindeki artış belirleyici oldu. Cari transferlerde yer 
alan Hazine yardımları alt kalemi yıllık bazda 18,3 milyar TL 
artarak 36,5 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde 
Hazine yardımlarının yaklaşık %90’ını sağlık, emeklilik ve 
sosyal yardım giderleri oluşturdu. 

Faiz giderlerinde hızlı artış… 

Geçtiğimiz yılın ikinci yarısından itibaren faiz oranlarında 
izlenen aşağı yönlü harekete rağmen borçlanma 
ihtiyacının artmasının etkisiyle faiz giderleri Nisan’da 
geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %235 artarak 17 
milyar TL oldu. Bu tutarın %80’i iç borç faiz 
ödemelerinden, %16’sı dış borç faiz ödemelerinden 
oluştu.  

Beklentiler…  

Salgın nedeniyle arz ve talep koşullarındaki zayıflama 
eğiliminin yanı sıra ekonomiyi desteklemek amacıyla kamu 
maliyesi tarafında alınan önlemler çerçevesinde vergi 
tahsilatlarının ötelenmesi vergi gelirlerinin Mart ve Nisan 
aylarında zayıf bir görünüm sunmasına neden oldu. Aynı 
zamanda kamu harcamalarında yaşanan hızlı artış da 
bütçe dengesini olumsuz etkiledi. Bütçe görünümünün 
atılan normalleşme adımlarının yanı sıra salgının etkisinin 
azalacağı varsayımıyla yılın ikinci yarısında toparlanma 
kaydedeceğini, ancak yılsonunda bütçe açığı hedefinin 
aşılacağını öngörüyoruz. 

 
Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Datastream  

Türkiye Ekonomisi - Bütçe Dengesi 
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% % 2020 Bütçe Gerç ./  Bütçe

2019 2020 Değişim 2019 2020 Değişim Hedefi Hedefi  (%)

Harcamalar 76,0 108,4 42,7 330,4 393,8 19,2 1.095,5 35,9

  Faiz Harcamaları 5,1 17,0 235,4 38,4 55,3 43,8 138,9 39,8

  Faiz Dışı Harcamalar 70,9 91,4 28,9 292,0 338,5 15,9 956,5 35,4

Gelirler 57,7 65,2 13,1 276,0 321,0 16,3 956,6 33,6

  Vergi Gelirleri 48,8 49,1 0,7 203,0 225,2 10,9 784,6 28,7

  Diğer Gelirler 8,9 16,1 81,2 72,9 95,8 31,3 172,0 55,7

Bütçe Dengesi -18,3 -43,2 135,8 -54,5 -72,8 33,6 -138,9 52,4

Faiz Dışı  Denge -13,2 -26,2 97,6 -16,0 -17,5 9,1 0,1 -
Not: Rakamlar yuvarlamalardan ötürü toplamı vermeyebilir.

Nisan Ocak-Nisan
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Türkiye Ekonomisi - Enflasyon 

 Kaynak: TÜİK, Datastream  

Mayıs’ta yıllık TÜFE %11,39’a yükseldi. 

Mayıs ayında TÜFE bir önceki aya göre %1,36 ile piyasa 
beklentilerinin üzerinde arttı. Reuters anketine göre 
TÜFE’nin Mayıs’ta %0,95 artması bekleniyordu. Bu 
dönemde yurt içi ÜFE (Yİ-ÜFE) artışı %1,54 düzeyinde 
gerçekleşti. Mart ve Nisan ayında gerileyen yılık tüketici 
enflasyonu Mayıs ayında %11,39 düzeyine yükseldi. Öte 
yandan, yıllık Yİ-ÜFE enflasyonundaki düşüş eğilimi Mayıs 
ayında da devam ederek %5,53 oldu.  

Giyim grubunda fiyatlar hızlı arttı. 

Mayıs ayında tüketici fiyatlarının 12 ana harcama 
grubunun tümünde arttığı izlendi. Giyim ve ayakkabı grubu 
tüketici fiyatlarının bir önceki aya kıyasla %6,85 ile en hızlı 
yükseldiği ana harcama grubu olurken, söz konusu 
yükselişte çocuk kıyafetlerinde yaşanan mevsimsel fiyat 
artışları önemli rol oynadı. Giyim ve ayakkabı grubu aylık 
TÜFE enflasyonunu Mayıs ayında 43 baz puan yukarı çekti. 
Virüs salgını nedeniyle petrol fiyatlarının küresel ölçekte 
baskı altında kalmasıyla önceki aylarda enflasyonun 
gerilemesine katkı sağlayan ulaştırma grubu, Mayıs’ta 
petrol fiyatlarındaki artışla birlikte aylık TÜFE 
enflasyonunun artmasına neden oldu.   Normalleşme 
adımlarına bağlı olarak akaryakıt fiyatlarında yaşanan 
yükselişin desteğiyle fiyatların aylık bazda %3,3 oranında 
arttığı ulaştırma grubu aylık TÜFE artışına 48 baz puan ile 
en fazla katkı sağlayan kalem oldu.   

Mayıs ayı itibarıyla yıllık bazda fiyatların en fazla arttığı 
harcama grubu %21,4 ile alkollü içecekler ve tütün 
olurken, ilgili kalem yıllık TÜFE artışını 101 baz puan yukarı 
çekti. Diğer taraftan, fiyatların %12,9 yükseldiği gıda grubu, 
harcama sepeti içerisinde en fazla ağırlığa sahip olmasının 
etkisiyle yıllık TÜFE enflasyonuna 311 baz puan katkı verdi. 

Çekirdek enflasyon göstergeleri...  

TCMB tarafından yakından takip edilen B (işlenmemiş gıda 
ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE) 
ve C (enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile 
tütün ve altın hariç TÜFE) çekirdek enflasyon 
göstergelerindeki yıllık artışlar sırasıyla %11,21 ve %10,32 
düzeyinde gerçekleşti. 

 

Gıda grubu Yİ-ÜFE’yi yukarı çekti. 

Mayıs’ta Yİ-ÜFE’deki aylık artışa gıda ürünleri alt sektörü 
32 baz puan ile en yüksek katkıyı verdi. Tekstil ile kok ve 
rafine petrol ürünleri de aylık Yİ-ÜFE enflasyonunu toplam 
39 baz puan yukarı çekti. Öte yandan, ham petrol ve 
doğalgaz alt sektörü Mayıs ayında Yİ-ÜFE artışını 
sınırlandırmaya  devam etti.  

Beklentiler…  

Virüs salgınının yayılma hızında kaydedilen yavaşlama 
küresel ölçekte normalleşme adımlarının atılmasını 
sağlıyor. Böylece, ekonomik aktivitenin kademeli olarak 
toparlanması hedefleniyor. Söz konusu durumun ilk etapta 
emtia fiyatlarına yansıdığı izleniyor. Buna bağlı olarak 
maliyet kanalıyla enflasyonda yukarı yönlü bir etkinin 
oluşacağı anlaşılıyor. Ayrıca, bu süreçte döviz kuru 
gelişmelerinin de fiyatlar genel seviyesini etkilemesi 
bekleniyor.  
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Yıllık 18,71 11,39 28,71 5,53

Yıllık Ortalama 19,91 12,10 32,85 9,14
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Küresel piyasalardaki olumlu seyir yurt içine de yansıdı. 

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerin Mayıs 
ayında kademeli olarak kaldırılmaya başlanması ay 
boyunca küresel piyasaları destekledi. Diğer taraftan, 
salgında muhtemel ikinci dalga kaygılarının yanı sıra 
küresel ekonomik görünüme ilişkin öne çıkan olumsuz 
haberler piyasalardaki yükselişi sınırlandırdı. Ayrıca, ABD 
ile Çin arasındaki gerilimin ay boyunca farklı gerekçelerle 
yükselmesi de risk iştahındaki artışı baskıladı.  

Küresel piyasalarda yaşanan toparlanma paralelinde 
Türkiye’ye yönelik risk algısının da iyileştiği görüldü. 
Türkiye’nin 5 yıl vadeli CDS primi Mayıs’ta 20 baz puan 
azalarak ay sonunda 550 düzeyine indi. 

BIST-100 yükseliş trendini korudu. 

Ekonomik aktiviteye ilişkin toparlanma beklentilerinin 
desteklediği borsa endeksleri küresel ölçekte yükseliş 
kaydederken, BIST-100 endeksi de söz konusu olumlu 
havanın etkisiyle Mayıs ayını %4,4 oranında artışla 
tamamladı. 

TCMB’den faiz indirimi ve swap anlaşması… 

TCMB Para Politikası Kurulu Mayıs ayı toplantısında 
politika faizini beklentiler paralelinde 50 baz puan 
indirerek %8,75’ten %8,25’e çekti. Kurul böylece,  2020 
yılı başından bu yana politika faizini toplamda 375 baz 
puan indirmiş oldu.   

Ayrıca TCMB, 20 Mayıs’ta yaptığı açıklamayla Katar 
Merkez Bankası ile olan swap anlaşmasının tutarını 5 
milyar USD karşılığından 15 milyar USD karşılığına 
yükselttiğini duyurdu. Hazine ve Maliye Bakanlığı 
yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda diğer ülkelerin 
yetkili kurumları ile swap anlaşmaları için gerçekleştirilen 

görüşmelerin devam ettiği, anlaşmaların imzalandıkça 
kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi. 

Swap anlaşmasının desteklediği TL, Mayıs’ta değer 
kazandı. 

TCMB rezervlerine ilişkin artan kaygılara bağlı olarak 
Nisan ayında diğer gelişmekte olan ülke para 
birimlerinden olumsuz yönde ayrışan TL, Mayıs ayının ilk 
günlerinde değer kaybetmeye devam etti. 7 Mayıs’ta 
7,2685 ile tarihi yüksek seviyeye çıkan USD/TL kuru, 
Katar’la yapılan swap anlaşmasının yanı sıra yeni 
anlaşmalar yapılabileceğine işaret eden açıklamaların 
sağladığı rahatlamayla ayın geri kalanında aşağı yönlü bir 
seyir izledi. Bu gelişmelerle Mayıs ayını %2,4 düşüşle 
tamamlayan USD/TL kuru 29 Mayıs itibarıyla 6,8215 oldu. 
EUR/TL kuru ise Euro’nun uluslararası piyasalarda 
değerlenmesinin de etkisiyle  sınırlı oranda geriledi.   

TL DİBS’lerin reel getirisi negatif seviyede. 

2 yıl vadeli gösterge tahvilin bileşik faiz oranı 29 Mayıs 
itibarıyla Nisan ayı sonuna kıyasla 26 baz puan yükselerek 
%9,17 düzeyinde gerçekleşti. TCMB’nin faiz indirim 
kararına karşın, Mayıs ayı içinde yurt dışı yerleşiklerin 
DİBS portföyündeki gerilemenin devam etmesinin yanı 
sıra Hazine’nin yüklü ihraçları da piyasa faizlerindeki 
yükselişte rol oynadı. Mayıs’ta, 12 aylık TL DİBS’lerin 
getirisi TCMB beklenti anketine göre aynı dönem için 
beklenen enflasyonla kıyaslandığında reel anlamda 2013 
yılından bu yana ilk defa eksi seviyeye indi.  

 Kaynak: TCMB, HMB, Datastream, Reuters 

Finansal Piyasalar ve TCMB 
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Finansal işlemlere yeni düzenlemeler… 

BDDK 5 Mayıs’ta duyurduğu düzenlemeyle virüs salgını 
nedeniyle oluşan olağanüstü koşullar ortadan kalkıncaya 
kadar uygulanmak üzere bankaların yurt dışında yerleşik 
finansal kuruluşlara yapacağı TL plasman, TL depo, TL 
repo ve TL kredi işlemlerinin toplamını bankaların yasal 
özkaynaklarının %0,5’ini geçmeyecek şekilde 
sınırlandırıldı.  Mayıs ayında ayrıca finansal işlemlere 
yönelik çeşitli düzenlemelere gidildi. Gerçek ve tüzel 
kişilerin günlük 100 gr ve üzerinde altın alım işlemlerine 
bir gün valör uygulaması getirilirken, bankalardaki vadesiz 
hesaplardan fiziki teslimat olmaksızın yapılan altın ve 
diğer kıymetli maden alımının kambiyo işlemleri 
kapsamında değerlendirilerek Banka ve Sigorta 
Muameleleri Vergisi’ne (BSMV) tabi tutulması 
kararlaştırıldı. Kambiyo işlemlerinden alınan BSMV oranı 
%0,2'den %1'e çıkartıldı. Ayrıca, finansman bonolarından 
sağlanan gelirler üzerindeki stopaj oranı da %10'dan        
%15'e yükseltildi. 

TP mevduatta hızlı yükseliş sürüyor. 

BDDK tarafından yayımlanan Haftalık Bülten verilerine 
göre TP mevduat artışı güçlenerek sürüyor. 22 Mayıs 
itibarıyla yıllık bazda %41,3 ile 2006 yılından bu yana en 
hızlı artışlarından birini kaydeden TP mevduat hacmi 
1.459 milyar TL düzeyine ulaştı. Diğer taraftan, Mart ayı 
başında 228,7 milyar USD ile tarihi yüksek düzeye ulaşan 
USD cinsi YP mevduat hacmi son 2 aylık süreçte 5,3 milyar 
USD azalarak 22 Mayıs itibarıyla 223,4 milyar USD 
seviyesine indi. Böylece, 22 Mayıs itibarıyla toplam 
mevduat hacmi geçen yılın aynı dönemine kıyasla %28 
oranında genişleyerek 2,97 trilyon TL düzeyine yükseldi. 
Kur etkisinden arındırılmış verilere göre mevduat 
hacmindeki yıllık artış %21,1 oldu. 

Faiz oranları 10 yıldan uzun sürenin en düşüğünde... 

TCMB’nin açıkladığı verilere göre ihtiyaç, konut ve taşıt 
kredilerini kapsayan tüketici kredi faiz oranları 24 Nisan 
haftasında yıllık %8,45 ile verinin açıklanmaya başladığı 
2002’den bu yana en düşük düzeye indi. 15 Mayıs 
itibarıyla söz konusu faiz oranı geçtiğimiz yılın aynı 
dönemine kıyasla 16,9 puan gerileyerek %10,9 oldu. Bu 
dönemde, ticari kredilerin faiz oranı da 15,7 puan düşerek 
%9,7 oldu. 

TP kredi hacmi yıllık bazda %33,4 oranında genişledi. 

22 Mayıs itibarıyla %33,4 ile 2011’den bu yana en hızlı 
yıllık yükselişini kaydeden TP kredi hacmi 2 trilyon TL oldu. 
2019 yılı başından bu yana yıllık bazda daralan USD cinsi 
YP kredi hacmi ise söz konusu görünümünü korudu.        
YP kredi hacmi 22 Mayıs itibarıyla 167,2 milyar USD 
düzeyinde gerçekleşti. Kur etkisinden arındırılmış toplam 
kredi hacmindeki yıllık yükseliş 22 Mayıs itibarıyla %16,6 
oldu. 

Karantina uygulaması nedeniyle Mart ayından bu yana 
bireysel kredi kartı kullanımının gerilediği görülüyor. 22 
Mayıs itibarıyla tüketici kredi hacmi yılsonuna kıyasla       
%15,8 oranında genişlerken, bireysel kredi kartı bakiyesi 
aynı dönemde %10,5 oranında azaldı.   

Takipteki alacaklar oranı %4,59 düzeyinde…  

22 Mayıs haftasında takipteki alacaklar oranı %4,59 
seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde sektörün takipteki 
alacaklar oranı ticari kredilerde %5 olurken, bireysel 
kredilerde %2,92 düzeyine geriledi.  

 
Kaynak: TCMB, BDDK Haftalık Bülten 

Türkiye Ekonomisi - Bankacılık Sektörü 
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Dünya ekonomisi Covid-19 salgınıyla mücadelesinde 
altıncı ayına girerken birçok alanda normalleşme 
yönünde adımlar atılıyor. Salgının yayılma hızının birçok 
ülkede yavaşlamış olması politika yapıcılara bu yönde 
cesaret vermekle birlikte yeni dalgaların yaşanma riski 
normalleşme sürecine temkinli yaklaşılmasına neden 
oluyor. Ekonomik veri akışı en kötüsünün geride kalmakta 
olduğu sinyalini verse de küresel ticaretin ve turizmin kriz 
öncesi performansına yaklaşmasının beklenenden daha 
uzun bir zaman alabileceği düşünülüyor.   

Küresel ölçekte ekonomik ve sosyal hayatı kısıtlayıcı idari 
önlemlerden kademeli olarak vazgeçilirken, maliye ve 
para politikası tarafında destekleyici adımlara yenileri 
ekleniyor. Avrupa ülkelerinin salgın sonrası toparlanmayı 
sağlamaya yönelik olarak gelecek yıl devreye alınması 
planlanan destek paketi üzerinde anlaşmaya varması 
olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Fed, sınırsız 
tahvil alım programıyla aktif büyüklüğünü rekor 
seviyelere taşımaya devam ederken, Japonya Merkez 
Bankası’nın ardından ECB de 4 Haziran’daki toplantısında 
genişleyici yönde yeni adım attı.  

Yurt içinde Mayıs ayının sonunda açıklanan ilk çeyrek 
büyümesi salgının ekonomik etkilerinin beklentilerin 
üzerinde gerçekleşebileceği sinyalini verdi. Mayıs ayı 
itibarıyla ikinci çeyrekte güven göstergelerinde bir miktar 
toparlanma olsa da, üretim ve ticaret verileri iktisadi 
faaliyetteki daralmanın sürdüğünü gösteriyor. İmalat PMI 
Mayıs ayında sektörde daralmanın hız keserek de olsa 
devam ettiğine işaret ederken, Ticaret Bakanlığı’nın 
verilerine göre ihracatın aynı dönemde yıllık bazda          
%40’ın üzerinde düştüğü izlendi. Önümüzdeki dönemde 
enflasyondaki düşüş eğiliminin sürmesi halinde yurt 
içinde para politikasının destekleyici duruşunu 
sürdürmesi ve iç talebin hareketlenmesi paralelinde yılın 
ikinci yarısında ekonominin toparlanma kaydedeceğini 
öngörüyoruz.   

Genel Değerlendirme 
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16 (TEA) Takvim etkisinden arındırılmış Kaynak: Datastream, TCMB, TÜİK  

Türkiye Ekonomisi - Makroekonomik Göstergeler 

Büyüme 

Öncü Göstergeler 

İşgücü Piyasaları 
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Türkiye Ekonomisi - Makroekonomik Göstergeler 

Enflasyon  Göstergeleri 

Döviz ve Tahvil Piyasaları 

(G) Gerçekleşme Kaynak: BIST, Datastream, Reuters, TCMB, TÜİK  
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16 Aralık 2017  Kaynak: Datastream, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Reuters, TCMB, TÜİK  

Türkiye Ekonomisi - Makroekonomik Göstergeler 

Büyüm e 2015 2016 2017 2018 2019 19-Ç1 19-Ç2 20-Ç1

  GSYH (milyar USD) 862 863 853 789 754 172 175 176

  GSYH (milyar TL) 2.339 2.609 3.111 3.724 4.280 922 1.024 1.071

  Büyüme Oranı (%) 6,1 3,2 7,5 2,8 0,9 -2,3 -1,6 4,5

Enf lasyon ( %) Mar.20 Nis .20 May.20

  TÜFE (yıllık) 8,81 8,53 11,92 20,30 11,84 11,86 10,94 11,39

  Yurt İçi ÜFE (yıllık) 5,71 9,94 15,47 33,64 7,36 8,50 6,71 5,53

Ara .19 Oca .20 Şub.20

  İşsizlik Oranı (%) 10,2 12,0 9,9 12,8 13,0 13,00 12,70 12,70

  İşgücüne Katılım Oranı (%) 51,7 52,4 53,1 53,0 52,2 52,20 51,70 50,70

Mar.20 Nis .20 May.20

  TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru 99,2 93,6 86,3 76,4 76,1 72,9 68,9 68,60

  USD/TL 2,92 3,52 3,79 5,32 5,95 6,59 6,99 6,82

  EUR/TL 3,17 3,71 4,55 6,08 6,68 7,23 7,66 7,59

  Döviz Sepeti (0,5*EUR+0,5*USD) 3,04 3,61 4,17 5,70 6,32 6,91 7,32 7,20

Şub.20 Mar.20 Nis .20

  İhracat 151,0 149,2 164,5 177,2 180,8 181,7 182,0 179,1

  İthalat 213,6 202,2 238,7 231,2 210,3 213,4 215,0 215,5

  Dı ş  T i caret Denges i -62,6 -52,9 -74,2 -54,0 -29,5 -31,7 -33,0 -36,5

  Karşılama Oranı (%) 70,7 73,8 68,9 76,6 86,0 85,1 84,7 83,1

Oca .20 Şub.20 Mar.20

  Cari  İş lem ler Deng es i -27,3 -26,8 -40,6 -20,7 8,7 7,3 6,3 1,5

  F inans  Hesabı -21,2 -21,7 -46,8 -10,9 0,6 1,4 -1,0 -8,3

     Doğrudan Yatırımlar (net) -14,2 -10,8 -8,4 -9,4 -5,5 -5,6 -5,6 -5,5

     Portföy Yatırımları (net) 15,3 -6,4 -24,1 3,1 1,2 8,6 10,0 16,3

     Diğer Yatırımlar (net) -10,6 -5,3 -6,2 5,7 -1,5 -1,7 -5,6 -5,8

     Rezerv Varlıklar (net) -11,8 0,8 -8,2 -10,4 6,3 0,1 0,2 -13,3

  Net Hata  ve Noksan 6,1 5,1 -6,3 9,8 -8,2 -5,9 -7,0 -9,6

  Cari  İş lem ler Açığ ı /G SYH ( %) -3,2 -3,1 -4,8 -2,6 1,2 - - -

Şub.20 Mar.20 Nis .20

  Harcam alar 506,3 584,1 678,3 830,5 999,5 194,2 285,3 393,8

     Faiz Harcamaları 53,0 50,2 56,7 74,0 99,9 26,9 38,2 55,3

     Faiz Dışı Harcamalar 453,3 533,8 621,6 756,5 899,5 167,3 247,1 338,5

  G el i rler 482,8 554,1 630,5 757,8 875,8 208,3 255,7 321,0

     Vergi Gelirleri 407,8 459,0 536,6 621,3 673,3 139,1 176,1 225,2

  Bütçe Denges i -23,5 -29,9 -47,8 -72,6 -123,7 14,1 -29,6 -72,8

  F a i z  Dı ş ı  Denge 29,5 20,3 8,9 1,1 -23,8 41,0 8,7 -17,5

  Bütçe Denges i /G SY H ( %) -1,0 -1,1 -1,5 -1,9 -2,9 - - -

Şub.20 Mar.20 Nis .20

  İç Borç Stoku 440,1 468,6 535,4 586,1 755,1 786,0 808,8 879,0

  Dış Borç Stoku 238,1 291,3 341,0 481,0 573,7 623,5 653,3 696,6

  Toplam  Borç Stoku 678,2 760,0 876,5 1067,1 1.328,8 1.409,5 1.462,0 1.575,6

(1) 12 aylık kümülatif

(2) Yılbaşından itibaren kümülatif

(3) Veriler Merkezi Yönetim Bütçesi’ne göredir.

Merkez i  Yönetim  Toplam  Borç Stoku ( m i lyar TL)

Mevs im sel l i kten Arındı rı lm ış  İşg ücü Piyasas ı  Veri leri

Dövi z  Kurla rı

Dı ş  T i caret Deng es i
(1 )

 ( m i l yar USD)

Ödem eler Denges i
(1 )

 ( m i l yar U SD)

Bütçe G erçekleşm eleri (2 )(3 ) ( m i lyar TL)
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16 Aralık 2017 

 Kaynak: BDDK, TÜİK  

Türkiye Ekonomisi - Bankacılık Genel Görünümü 

Bütün yayınlarımıza https://ekonomi.isbank.com.tr adresinden erişebilirsiniz. 

YASAL UYARI 

Bu rapor Bankamız uzmanları tarafından güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık kaynaklardan elde edilen bilgiler kullanılmak suretiyle, sadece bilgilendirme amacıyla hazırlan-
mıştır 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 değerlendirmeleri-
dir. 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, dağıtıla-
maz veya yayımlanamaz. Tüm haklarımız saklıdır. 

(milyar TL) 2015 2016 2017 2018 2019 Mar.20 Nis .20 Değ iş im
(1 )

AKTİF  TOPLAMI 2.357 2.731 3.258 3.867 4.492 4.873 5.227 16,4

  Kredi ler 1.485 1.734 2.098 2.395 2.657 2.897 3.104 16,8

     TP Krediler 1.013 1.131 1.414 1.439 1.642 1.799 1.940 18,2

        Pay (%) 68,2 65,2 67,4 60,1 61,8 62,1 62,5 -

     YP Krediler 472 603 684 956 1.015 1.098 1.164 14,7

        Pay (%) 31,8 34,8 32,6 39,9 38,2 37,9 37,5 -

    Takipteki Alacaklar (brüt) 47,5 58,2 64,0 96,6 150,1 151,5 151,6 1,0

    Takipteki Alacaklar Oranı (%) 3,1 3,2 3,0 3,9 5,3 5,0 4,7 -

  Menkul  Değerler 330 352 402 478 661 748 842 27,4

PASİF  TOPLAMI 2.357 2.731 3.258 3.867 4.492 4.873 5.227 16,4

  Mevduat 1.245 1.454 1.711 2.036 2.567 2.796 2.987 16,4

     TP Mevduat 715 845 955 1.042 1.259 1.351 1.463 16,2

        Pay (%) 57,4 58,1 55,8 51,2 49,0 48,3 49,0 -

     YP Mevduat 530 609 756 994 1.308 1.445 1.524 16,5

        Pay (%) 42,6 41,9 44,2 48,8 51,0 51,7 51,0 -

  İhraç Edi len Menkul  Kıym etler 98 116 145 174 194 210 221 14,0

  Banka lara  Borçlar 361 418 475 563 533 561 587 10,0

  Repodan Sağ lanan F onlar 157 138 99 97 154 194 230 49,9

ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 262 300 359 421 492 500 511 3,8

  Net Dönem Kârı/Zararı 26,1 37,5 49,1 53,5 49,8 15,8 19,7 -

RASYOLAR ( %)

  Krediler/GSYH 63,5 66,5 67,6 64,7 62,1

  Krediler/Aktifler 63,0 63,5 64,4 61,9 59,1 59,4 59,4 -

  Menkul Kıymet/Aktifler 14,0 12,9 12,3 12,4 14,7 15,4 16,1 -

  Mevduat/Pasifler 52,8 53,2 52,5 52,6 57,1 57,4 57,1 -

  Krediler/Mevduat 119,2 119,3 122,6 117,6 103,5 103,6 103,9 -

  Sermaye Yeterliliği 15,6 15,6 16,9 17,3 18,4 17,9 18,7 -

(1) Yılsonuna göre % değişim

BDDK Tarafından Aç ık lanan Ayl ık  Bülten Veri lerine Göre Bankac ı l ık  Sektörü
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