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Küresel Ekonomi 

Ağustos ayında aşılama uygulamaları küresel ölçekte hızla devam ederken, 
koronavirüs vaka sayılarının delta varyantının yayılmasıyla birlikte tekrar yükselişe 
geçmesi, salgının öngörülebilir bir vadede kontrol altına alınamayacağına ilişkin 
endişeleri arttırdı. 

Fed Başkanı Jerome Powell Jackson Hole toplantısında yaptığı konuşmada, istihdam 
piyasasındaki toparlanmanın devam etmesi durumunda varlık alımlarının 
azaltılmasına bu yıl başlanabileceğini açıklarken, faiz artırımı konusunda aceleci 
davranılmayacağının sinyalini verdi. 

ABD’de Temmuz ayında tüketici fiyatlarındaki artış hızı %5,4 ile yüksek düzeyde 
kalmaya devam ederken, yıllık ÜFE enflasyonu 10 yılı aşkın sürenin zirvesine ulaştı. 
Euro Alanı’nda Ağustos’ta TÜFE enflasyonu son 10 yılın en yüksek düzeyine çıkarken, 
Bölgede tarihi yüksek düzeyde seyreden üretici fiyatları enflasyonist baskıların 
süreceğine işaret ediyor. 

Ağustos ayına ilişkin PMI verileri ABD ve Euro Alanı’nda delta varyantının etkisiyle 
imalat ve hizmetler sektörlerinde büyümenin ivme kaybetmekle birlikte sürdüğüne 
işaret ederken, Çin’de Caixin imalat PMI’ın yanı sıra hizmetler PMI verisinin de 50 eşik 
düzeyinin altına gerilemesi söz konusu sektörlere ilişkin endişeleri artırdı.  

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, Haziran-Temmuz 
aylarında aylık bazda düşüş kaydeden gıda fiyatları Ağustos’ta %3,1 yükseldi. 

Türkiye Ekonomisi 

Türkiye ekonomisi zincirlenmiş hacim endeksine göre yılın ikinci çeyreğinde düşük 
bazın da etkisiyle yıllık bazda %21,7 oranında genişledi. Bu dönemde mevsim ve 
takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre iktisadi faaliyetteki artış yılın ilk 
çeyreğine kıyasla ivme kaybederek çeyreklik bazda %0,9 düzeyinde gerçekleşti. 

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Haziran’da yıllık bazda %23,9 arttı. 
Böylece, yılın ilk çeyreğinde endekste kaydedilen %12,5’lik yıllık genişleme, düşük baz 
etkisinin belirginleşmesiyle birlikte ikinci çeyrekte %41,1 düzeyine yükseldi.  

Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı Haziran’da bir önceki aya göre 2,5 puan 
azalarak %10,6, istihdam oranı 0,9 puan artarak %44,9 oldu. Bu dönemde atıl işgücü 
oranı da 4,7 puan düşüşle %22,4 seviyesinde gerçekleşti. 

Ağustos’ta imalat PMI 54,1 düzeyine çıkarak imalat sektöründe faaliyetin güçlü 
seyrini sürdürdüğüne işaret etti. 

Haziran ayında cari açık beklentiler paralelinde gerçekleşerek 1,13 milyar USD oldu. 
12 aylık kümülatif cari açık da gerilemeye devam ederek 29,7 milyar USD düzeyine 
indi. 

Merkezi yönetim bütçe açığı Temmuz ayında yıllık bazda %54,2 artarak 45,8 milyar TL 
oldu. Ocak-Temmuz dönemi itibarıyla bütçe açığı 78,3 milyar TL düzeyiyle 2021 
yılsonu tahmininin %39,2’si düzeyinde gerçekleşti. 

Yıllık TÜFE enflasyonu Ağustos ayında %19,25’e yükseldi. Yıllık Yİ-ÜFE enflasyonu da 
artış eğilimini sürdürerek %45,52 ile Eylül 2018’den bu yana en yüksek seviyesine 
çıktı. 

Dünya ve Türkiye  
Ekonomisindeki Gelişmeler 

Eylül 2021 

İktisadi Araştırmalar Bölümü 
 
İzlem Erdem  
Başekonomist 
izlem.erdem@isbank.com.tr 
 

Alper Gürler  
Birim Müdürü 
alper.gurler@isbank.com.tr 
 

Dilek Sarsın Kaya 
Müdür Yardımcısı 
dilek.kaya@isbank.com.tr 

 

İlker Şahin  
Uzman 
ilker.sahin@isbank.com.tr 
 

Gamze Can  
Uzman 
gamze.can@isbank.com.tr 
 
Kaan Tuncalı 
Uzman Yardımcısı 
kaan.tuncali@isbank.com.tr 
 
İlkim Bengisu Tuncer 
Uzman Yardımcısı 
bengisu.tuncer@isbank.com.tr 
 
Ahmet Berat Ocak 
Uzman Yardımcısı 
berat.ocak@isbank.com.tr 
 
Salih Zeki Atılgan 
Uzman Yardımcısı 
zeki.atilgan@isbank.com.tr 

 

Küresel Ekonomi   ………………………………………  2 

Türkiye Ekonomisi   ...…………………...……..….  4 

Finansal Piyasalar ve TCMB …….10 

Bankacılık Sektörü …..............................  11 

Genel Değerlendirme   ………..………..  12 

Grafikler    ..……………………………………..…………..……….13 

Özet Tablolar   ………………………………………………15 

https://ekonomi.isbank.com.tr/
https://twitter.com/ekonomi_isbank
mailto:dilek.kaya@isbank.com.tr


 ekonomi.isbank 

Eylül 2021  2 

 

 

Küresel Ekonomi 

 Kaynak: OurWorldInData, FAO, Datastream 

Delta varyantı küresel ekonomi üzerinde baskı 
oluşturmaya devam ediyor. 

Koronavirüs vaka sayılarının delta varyantının 
yayılmasıyla birlikte yeniden yükselişe geçmesi küresel 
ekonomi üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. 
Ağustos ayında ABD ve Asya ülkeleri başta olmak üzere 
dünyanın birçok ülkesinde koronavirüs vaka sayıları hızlı 
bir şekilde yükseldi. Ağustos sonu itibarıyla nüfusun 
yaklaşık %61,3’ünün en az 1 doz aşılandığı ABD'de, 
günlük koronavirüs vaka sayısı son 8 ayın zirvesine çıktı. 
Benzer şekilde vaka sayılarındaki yükselişe bağlı olarak 
bazı Asya ülkelerinde pandemi yasaklarının yeniden 
devreye alınması küresel risk iştahında dalgalanma 
yarattı. Ağustos ayında 1 milyar doza yakın aşılamanın 
yapıldığı dünya genelinde, koronavirüs vaka sayısı ay 
sonu itibarıyla 218 milyon kişiyi, vefat eden kişi sayısı da 
4,5 milyon kişiyi aştı. Öte yandan, ABD Gıda ve İlaç 
Kurumu (FDA), Pfizer ve Biontech'in ürettiği koronavirüs 
aşısına 16 yaş üzerindeki kişilerin kullanımı için tam onay 
vererek ilk defa bir koronavirüs aşısına tam onay vermiş 
oldu.  

Fed Başkanı Jerome Powell Jackson Hole’da konuşma 
yaptı. 

Fed Başkanı Jerome Powell Jackson Hole toplantısında 
yaptığı konuşmada, para politikasının geleceğine yönelik 
mesajlar verdi. İşgücü piyasasındaki iyileşmenin sürmesi 
durumunda varlık alımlarının azaltılmasına bu yıl 
başlanabileceğini belirten Powell, delta varyantının 
ekonomi üzerinde oluşturduğu aşağı yönlü risklerin bu 
sürecin gidişatını etkileyebileceğine işaret etti. Powell, 
enflasyondaki geçici artışlara karşı temkinli bir duruş 
sergileyeceklerini, özellikle istihdam üzerinde 
oluşabilecek potansiyel riskler dikkate alındığında faiz 
artırımı konusunda çok daha dikkatli davranılması 
gerektiğini ifade etti.  

ABD’de ÜFE Temmuz’da yıllık bazda %7,8 arttı.  

ABD ekonomisi revize edilen verilere göre, 2021’in 2. 
çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak bir önceki çeyreğe 
kıyasla %6,6 büyüdü.  Büyümenin kompozisyonuna 
bakıldığında bu dönemde tüketim harcamalarının 
büyümeye 7,8 puan ile güçlü, yatırım harcamalarının 0,63 
puan ile sınırlı katkı verdiği, stok değişimi ve net ihracatın 
ise büyümeyi sınırlandırdığı görüldü. Ağustos ayına ilişkin 
PMI verileri ise delta varyantının hızla yayılmasının 
etkisiyle ekonomik aktivitenin Temmuz’a kıyasla bir 
miktar ivme kaybettiğini gösterdi. İmalat PMI 
Temmuz’daki 64,3 seviyesinden Ağustos’ta 61,1’e 
gerilerken, hizmetler PMI da aylık bazda 4,8 puan 
azalarak Ağustos’ta 55,1 seviyesinde gerçekleşti. Aylık 
bazda yavaşlamakla birlikte endekslerin 50 eşik 
seviyesinin üzerindeki seyrini sürdürmesi, imalat ve 
hizmetler sektörlerindeki büyümenin sürdüğüne işaret 
eti.    

ABD’de işsizlik oranı Ağustos ayında %5,2 seviyesine 
gerilemesine karşın, artan koronavirüs vaka sayılarının 
ekonomik faaliyet üzerindeki olumsuz etkisi işgücü 
piyasalarına baskı yapmaya devam etti. Bu dönemde 
tarım dışı istihdam 235 bin kişi artarak 733 bin olan 
piyasa beklentilerinin oldukça altında kaldı. Vaka 
sayılarındaki artışın devam etmesi durumunda, 
önümüzdeki dönemde başta hizmetler sektörü olmak 
üzere istihdamda göreli bir yavaşlama yaşanabileceği 
düşünülüyor. 

ABD’de Temmuz ayında tüketici fiyatlarındaki artış hızı 
yavaşlarken, üretici fiyatlarındaki yükselişin devam ettiği 
görüldü. Ülkede bu dönemde TÜFE aylık bazda  %0,5, 
yıllık bazda %5,4 ile beklentilere paralel arttı. Enerji ve 
gıda hariç çekirdek TÜFE’deki aylık artış ise   %0,3 ile 
beklentilerin altında gerçekleşti. Üretici fiyatlarında 
kaydedilen yükseliş ise TÜFE’yi aşarak aylık bazda %1, 
yıllık bazda %7,8 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. 
Böylece, yıllık ÜFE artışı 10 yılı aşkın sürenin en yüksek 
düzeyine ulaştı.  

Euro Alanı’nda PMI verileri Ağustos’ta aylık bazda geriledi. 

Yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla  
%13,6 büyüyen Euro Alanı’nda PMI verileri Ağustos’ta 
aylık bazda gerilemesine karşın güçlü seyrini korudu. Bu 
dönemde bölgede imalat PMI verisi 61,4, hizmetler PMI 
verisi 59,0 düzeyinde gerçekleşti.  

Euro Alanı’nda TÜFE Ağustos’ta aylık bazda %0,4 ile 
beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Buna bağlı olarak,   
%3 ile son 10 yılın en yüksek düzeyinde gerçekleşen yıllık 
TÜFE enflasyonu da %2,7 düzeyindeki beklentileri aştı. 
Pandemi kaynaklı kısıtlamaların hafifletilmesiyle 
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Küresel Ekonomi 

 Kaynak: Datastream 

desteklenen talebin yanı sıra özellikle hizmetler 
sektöründe oluşan maliyet baskısının enflasyondaki hızlı 
artışta etkili olduğu izleniyor. Temmuz ayında yıllık ÜFE 
enflasyonu da %12,1’e ulaşarak tarihi yüksek düzeyde 
gerçekleşti. 

Çin ekonomisinde ivme kaybı devam ediyor.  

Çin’de sanayi üretimi ve perakende satışlar Temmuz 
ayında öngörülerin altında artarak ekonomik aktivitenin 
ivme kaybettiğine yönelik endişeleri arttırdı. Bu dönemde 
sanayi üretimi %7,8’lik piyasa beklentilerine karşın yıllık 
bazda %6,4 genişlerken, perakende satışlar %8,5 ile        
%11,5 olan piyasa öngörülerinin altında yükseldi. 

Ülkede Ağustos ayı Caixin imalat PMI 50,3’ten 49,2’ye, 
hizmetler PMI da 54,9 seviyesinden 46,7'ye gerileyerek 
imalat sanayii ve hizmetler sektörlerinde daralmaya 
işaret etti. Son dönemde koronavirüs kaynaklı risklerin 
küresel ölçekte artmasının, kısıtlayıcı önlemlerin yeniden 
yaygınlaşması halinde küresel dış ticaret hacmi ile emtia 
fiyatları üzerinde baskı oluşturabileceği düşünülüyor. Bu 
durum Çin’de ekonomik büyümenin yılın son çeyreğinde 
yavaşlaması riskini gündeme getiriyor.  

Emtia fiyatları… 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından 
açıklanan ve gıda fiyatlarındaki aylık değişimleri gösteren 
dünya gıda fiyatları endeksi, Haziran ve Temmuz 
aylarında gerilemesinin ardından Ağustos ayında aylık 
bazda 3,9 puan artışla 127,4 değerine ulaştı. Ağustos’ta 
tahıl, bitkisel yağ, şeker ve et fiyatlarında artış yaşanırken, 
uluslararası kota uygulamaları ve mevsimsel etkiler 

nedeniyle süt ürünleri fiyat endeksinde düşüş gözlendi. 
Söz konusu yükseliş enflasyonist baskıların küresel 
ölçekte yaygınlık kazanmasına neden oluyor. 

Ağustos ayı başında OPEC+ ülkelerinin petrol üretiminin 
artırılması yönündeki kararının ardından petrol 
fiyatlarında gözlenen hafif gerileme, delta varyantının 
küresel ekonomik toparlanmanın seyrine yönelik kaygıları 
arttırmasının etkisiyle ilerleyen günlerde derinleşti. Brent 
türü ham petrolün varil fiyatı Ağustos’un son haftasında 
talebe ilişkin olumlu beklentilerle kayıplarını bir miktar 
toparlasa da genelinde Temmuz sonuna kıyasla %4,4 
azalarak ayı 73 USD düzeyinde tamamladı. Ağustos 
ayında önemli endüstriyel metallerden biri olan bakır 
fiyatları da Asya ve Avrupa’da fabrika faaliyetlerinin ivme 
kaybetmesiyle birlikte geriledi. Bu dönemde aylık bazda 
%3 azalan bakır fiyatları, Ağustos sonu itibarıyla 9.462 
USD/ton seviyesinde gerçekleşti. Altın fiyatları ise 
Ağustos’ta aylık bazda önemli bir değişim kaydetmeyerek 
ayı 1.814 USD/ons düzeyinde tamamladı. 
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Türkiye Ekonomisi - Büyüme 

 Kaynak: Datastream 

Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte %21,7 büyüdü. 

Türkiye ekonomisi zincirlenmiş hacim endeksine göre 
2021’in 2. çeyreğinde düşük baz etkisiyle piyasa 
öngörülerine paralel olarak yıllık bazda %21,7 büyüdü. 
Daha önce %7,0 seviyesinde açıklanan ilk çeyrek 
büyümesi %7,2’ye, 2020’nin son çeyrek büyümesi de      
%5,9’dan %6,2’ye revize edildi. Türkiye ekonomisi 
pandeminin ekonomi üzerindeki etkilerinin yoğun bir 
şekilde hissedildiği geçtiğimiz yılın 2. çeyreğinde yıllık 
bazda %10,4 daralmıştı. 

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış veriler ise 
ikinci çeyrekte iktisadi faaliyetteki artışın bir önceki 
çeyreğe göre ivme kaybettiğini gösterdi. Yılın ilk 
çeyreğinde çeyreklik bazda %2,2 genişleyen Türkiye 
ekonomisi 2. çeyrekte %0,9 büyüdü.  

2021 yılının ikinci çeyreği itibarıyla son bir yıllık dönemde 
Türkiye ekonomisinin GSYH büyüklüğü TL bazında 5,9 
trilyon TL, USD bazında 765,1 milyar USD oldu. 2020 
sonunda USD bazında GSYH büyüklüğü 716,9 milyar USD 
düzeyindeydi. 

Özel tüketim ve ihracatın katkısı öne çıktı. 

Zincirlenmiş hacim endeksine göre, tüketim 
harcamalarının büyümeye katkısı yılın ikinci çeyreğinde 
14,4 puan düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu katkının 
13,8 puanı özel tüketim harcamalarından, 0,7 puanı 
kamu tüketim harcamalarından sağlandı. Yatırım 
harcamaları büyümeye 5,4 puan katkı sağlarken, söz 
konusu katkının 3,7 puanı makine ve teçhizat 

yatırımlarından 1,5 puanı inşaat yatırımlarından 
kaynaklandı.  

İhracattaki güçlü performans büyümeye ikinci çeyrekte 
önemli destek sağladı. Bu dönemde %21,7’lik büyümenin 
10,8 puanı ihracattan sağlandı. İthalat ise büyümeyi 3,8 
puan sınırlandırdı. Böylece, net ihracatın büyümeye 
katkısı 6,9 puan düzeyinde gerçekleşti.  

İstatistiki hatayı da içeren stok değişimi kalemi yılın ikinci 
çeyreğinde büyümeyi 5 puan aşağı çekti. Stok değişimi 
önceki iki çeyrekte de büyümeyi aşağı yönlü etkilemişti. 

Sanayinin GSYH içindeki payı %26,5 ile 23 yılın en 
yükseğinde... 

Yılın ikinci çeyreğinde tüm ana sektörlerin yıllık büyümeyi 
desteklediği görüldü. Hizmetler sektörü büyümeye 12,9 
puan ile en fazla katkı sağlayan sektör oldu. GSYH 
içerisindeki payı %26,5 ile 23 yılın en yüksek düzeyine 
çıkan sanayi sektörü de GSYH artışını 7,5 puan destekledi.  
Tarım ve inşaat sektörleri büyümeye sırasıyla 0,1 ve 0,2 
puan ile sınırlı düzeyde katkı verdi. 

Sektörlerin mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış 
olarak çeyreklik performanslarına bakıldığında imalat 
sanayiinin bu dönemde %0,8 daralması dikkat çekerken, 
hizmetler sektörünün alt detayları bilgi ve iletişim 
sektöründe çeyreklik büyümenin %6,9 ile rekor yüksek 
hızda gerçekleştiğini gösterdi. 

Beklentiler…  

2021 yılının ilk yarısında %14,3 ile hızlı bir büyüme 
kaydeden Türkiye ekonomisinin yılın ikinci yarısında 
yüksek bazın da etkisiyle ılımlı bir büyüme sergilemesi 
bekleniyor. TCMB’nin sıkı para politikası duruşunu 
koruması yanında son dönemde ağırlık verilen 
makroihtiyati önlemlerin de büyümeye sınırlandırıcı 
yönde etki edebileceği öngörülüyor. Ayrıca önümüzdeki 
dönemde önde gelen merkez bankalarının para 
politikaları ile salgının seyri iktisadi faaliyet açısından 
belirleyici olmaya devam edecek.  

  

 

(% puan)

Ç1 Ç2 Ç3 Ç4 Ç1 Ç2 6 Ay

Tüketim 3,4 -5,5 5,2 5,1 4,3 14,4 9,2

   Özel 3,0 -5,4 5,0 4,5 4,2 13,8 8,9

   Kamu 0,4 0,0 0,3 0,6 0,1 0,7 0,4

Yatı rım -0,1 -1,5 5,2 2,9 3,1 5,4 4,2

Stok Değ iş im i 5,4 4,2 4,8 -1,3 -1,3 -5,0 -3,1

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

   İhracat -0,3 -9,2 -5,7 0,1 0,7 10,8 5,6

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

G SYH (yıllık, %) 4,4 -10,4 6,3 6,2 7,2 21,7 14,3
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 Kaynak: Datastream, Markit, TÜİK, TCMB, HMB 

Türkiye Ekonomisi - Arz ve Talep Göstergeleri 

İşsizlik oranı Haziran’da %10,6 oldu. 

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Haziran ayında 
mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki 
aya göre 2,5 puan azalarak %10,6, istihdam oranı 0,9 
puan artarak %44,9 oldu. Haziran’da istihdam edilenlerin 
sayısının 602 bin kişi artması işsizlik oranındaki düşüşte 
belirleyici oldu. Bu dönemde istihdam tüm sektörlerde 
artış kaydederken, sanayi sektöründeki 296 bin kişilik 
istihdam artışı öne çıktı. Zamana bağlı eksik istihdam, 
işsizler ve potansiyel işgücü toplamının işgücü ve 
potansiyel işgücünün toplamına oranını ifade eden atıl 
işgücü oranı da Haziran ayında bir önceki aya göre 4,7 
puan azalarak %22,4 seviyesinde gerçekleşti.  

Sanayi üretimi ikinci çeyrekte yıllık bazda %41,1 genişledi.  

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Haziran’da 
yıllık bazda %23,9 arttı. Böylece, yılın ilk çeyreğinde 
endekste kaydedilen %12,5’lik yıllık genişleme, düşük baz 
etkisinin belirginleşmesiyle birlikte ikinci çeyrekte %41,1 
düzeyine yükseldi. Mevsim ve takvim etkilerinden 
arındırılmış verilere göre de sanayi üretim endeksi 
Haziran’da aylık bazda %2,3 oranında artarak son 10 ayın 
en olumlu performansını sergiledi. Mevsim ve takvim 
etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ikinci çeyrekte bir 
önceki çeyreğe göre %1,6 artış kaydetti.  

İmalat PMI Ağustos ayında 54,1’e yükseldi. 

Temmuz’da 54,0 seviyesine yükselen imalat PMI, Ağustos 
ayında 54,1 düzeyine çıkarak imalat sektöründe faaliyetin 
güçlü seyrini sürdürdüğüne işaret etti. Endeksin alt 
kalemleri incelendiğinde, salgına yönelik uygulanan 
kısıtlamaların gevşetilmesiyle birlikte iyileşen talep 
koşullarının yanı sıra ihracattaki güçlü büyümenin yeni 
siparişleri ve üretimi desteklediği gözlendi. Öte yandan, 
Ağustos ayında tedarik zincirlerinde süregelen 
gecikmeler, girdi maliyetleri ve nihai ürün fiyatlarında 
artışlara neden olmayı sürdürdü.   

Güven endeksleri karışık görünüm sergiledi.  

Mevsim etkilerinden arındırılmış reel kesim güven 
endeksi Ağustos’ta aylık bazda 0,1 puan artarak 112,2 
düzeyinde gerçekleşti. Alt endeksler itibarıyla 
bakıldığında genel gidişata ve gelecek 3 aya ilişkin ihracat 
siparişlerine yönelik beklentilerin reel kesim güvenindeki 
yükselişi sınırlandırdığı görüldü. Ağustos’ta sektörel 
güven endeksleri de yükselirken, tüketici güven endeksi 

bir önceki aya göre %1,6 oranında gerileyerek 78,2 
düzeyine indi. Arz tarafında yaşanan iyileşmelerin 
etkisiyle ekonomik güven endeksi Ağustos’ta aylık bazda 
%0,7 oranında artarak 100,8 ile Mayıs 2018’den bu yana 
en yüksek düzeyinde gerçekleşti. 

Konut satışlarındaki daralma hızlandı. 

Haziran ayında yıllık bazda %29,1 daralan konut satışları 
Temmuz’da %53 oranında geriledi. Bu dönemde toplam 
satışların %19,1’ini oluşturan ipotekli satışlar geçtiğimiz 
yıla kıyasla yükselen faizlerin etkisiyle yıllık bazda %84,3 
düştü. Temmuz’da ilk defa satılan konutlar yıllık bazda    
%51,9 azalışla 33 bin adet olurken, ikinci el konut satışları 
aynı dönemde %53,5 daralarak 75 bin adet oldu. Böylece, 
bu yılın ilk 7 ayında toplam satışlardaki düşüş 2020’nin 
aynı dönemine kıyasla %22,7 düzeyinde gerçekleşti. Diğer 
taraftan, Haziran’da konut fiyatlarındaki artış trendi 
sürdü. Bu dönemde konut fiyatları bir önceki aya göre    
%2,7 artarken, konut fiyatlarındaki yıllık reel yükseliş       
%9,9 düzeyinde gerçekleşti. 

Beyaz eşya satışları yüksek baz etkisiyle Temmuz’da yıllık 
bazda geriledi. 

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği’nin verilerine 
göre, yurt içinde beyaz eşya satışları Temmuz ayında 
geçen yılın aynı döneminin yarattığı yüksek baz etkisiyle 
yıllık bazda %31 oranında geriledi. Aynı dönemde ihracat 
hacmi de %16 oranında daraldı. Ocak-Temmuz 
döneminde ise yurt içi satışlar yıllık bazda %15, ihracat   
%35 arttı.  

Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre, Ağustos 
ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı %5 daralarak 
58.454 adet oldu. Bu dönemde otomobil pazarı %0,9 
artarken, hafif ticari araç pazarı %20,2 daraldı. Yılın ilk 8 
aylık döneminde ise otomotiv pazarı yıllık bazda %24,3 
oranında genişledi. Diğer taraftan, 13 Ağustos tarihinde 
binek otomotivlerin ÖTV matrahı limitlerinde yapılan 
değişikliğin söz konusu otomobil fiyatlarını bir miktar 
aşağı çekmesinin satışlara olumlu yansıması bekleniyor.  
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Kaynak: Datastream, TCMB, TÜİK 

Türkiye Ekonomisi - Dış Ticaret ve Ödemeler Dengesi 

Dış ticaret açığı Temmuz’da hızlı genişledi.  

TÜİK verilerine göre Temmuz ayında ihracat yıllık bazda        
%10,2 artarak 16,4 milyar USD, ithalat %16,8 genişleyerek 
20,7 milyar USD oldu. Böylece, Temmuz’da dış ticaret açığı 
yıllık bazda %51,3 ile son 8 ayın en yüksek artışını 
kaydederek 4,3 milyar USD seviyesine ulaştı. Yılın ilk 7 
ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı dönemine kıyasla  
%4,7 azalarak 25,5 milyar USD seviyesine geriledi. Ocak-
Temmuz 2020 döneminde %77,1 düzeyinde bulunan 
ihracatın ithalatı karşılama oranı bu yılın aynı döneminde 
%82,6 düzeyine yükseldi. 

Cari açık Haziran’da 1,13 milyar USD düzeyinde...  

Haziran ayında cari açık beklentiler paralelinde 
gerçekleşerek 1,13 milyar USD oldu. Cari açığın Haziran 
2020’ye göre 1,95 milyar USD gerilemesinde, net altın 
ithalatındaki düşüş paralelinde dış ticaret açığında 
gözlenen 462 milyon USD’lik daralma ve net taşımacılık ile 
net seyahat gelirlerinde gözlenen artışların etkisiyle 
hizmetler dengesinde gözlenen 1,9 milyar USD’lik artış 
etkili oldu. Yılın ilk yarısında cari açık 13,6 milyar USD 
düzeyinde gerçekleşirken, 12 aylık kümülatif açık 
düşüşünü sürdürerek 29,7 milyar USD düzeyine indi.  

Doğrudan yatırımlar bu yılın en yüksek seviyesine ulaştı. 

Net doğrudan yatırımlar Haziran ayında 796  milyon USD 
ile 2021’in en yüksek düzeyine yükseldi. Bu dönemde 
sermaye yatırımları 460 milyon USD, gayrimenkul 
yatırımları 454 milyon USD oldu. Haziran ayında doğrudan 

yatırımların sektörlere göre dağılımı incelendiğinde, bilgi 
ve iletişim sektörüne yönelik yatırımların öne çıktığı 
görüldü. 2021 yılının ilk yarısında net doğrudan yatırımlar 
2,5 milyar USD, 12 aylık kümülatif net doğrudan yatırımlar 
da 4,9 milyar USD düzeyine ulaştı. 

Portföy yatırımlarında hızlı giriş kaydedildi.  

Haziran ayında 2,8 milyar USD’lik net sermaye girişi 
kaydedilen portföy yatırımlarında Ocak ayından bu yana 
en hızlı aylık giriş kaydedilmiş oldu. Bu dönemde yurt dışı 
yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 28 milyon USD, DİBS 
piyasasında da 237 milyon USD net alım yaptığı görüldü. 
Haziran ayında bankalar, genel hükümet ve diğer sektörler 
yurt dışında sırasıyla 620 milyon USD, 1,5 milyar USD ve 
790 milyon USD net tahvil ihracı gerçekleştirdi.  

Haziran’da diğer yatırımlarda net sermaye girişi 3,4 milyar 
USD ile güçlü seyretti. Bu dönemde yurt içi bankaların yurt 
dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1,25 
milyar USD azaldı. Bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 400 
milyon USD ve 393 milyon USD net kredi ödemesi 
gerçekleştirirken, 12 aylık kümülatif verilere göre uzun 
vadeli borç çevirme oranı bankacılık sektöründe %90,4 
diğer sektörlerde %111,3 düzeyinde gerçekleşti. Ayrıca, 
TCMB nezdinde tutulan kısa vadeli efektif ve mevduat 
varlıklarındaki 3,5 milyar USD tutarındaki yükseliş dikkat 
çekti. Söz konusu gelişmede, TCMB’nin kısa vadeli 
borçlarındaki para takası kaynaklı olduğu düşünülen artış 
etkili oldu.  
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Kaynak: TCMB, Ticaret Bakanlığı, Datastream 

Türkiye Ekonomisi - Dış Ticaret ve Ödemeler Dengesi 

Rezerv varlıklar Haziran’da 8,8 milyar USD arttı.  

Rezerv varlıklar Haziran’da 8,8 milyar USD ile hızlı artış 
kaydetti. Böylece, 12 aylık kümülatif verilere göre rezerv 
varlıklar 5,5 milyar USD ile 2020’nin Şubat ayından bu yana 
ilk kez artış kaydetmiş oldu. Yaklaşık 3 milyar USD 
tutarında hızlı sermaye girişi kaydedilen net hata ve 
noksan kaleminde de, yılın ilk yarısındaki sermaye girişi 8,7 
milyar USD’ye ulaştı.  

Beklentiler…  

Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan öncü dış ticaret 
verilerine göre, Ağustos’ta yıllık bazda %51,8 artan ihracat 
hacmi, 18,9 milyar USD’ye çıkarak en yüksek Ağustos ayı 
ihracat değerine ulaştı. Bu dönemde, ithalat hacmi de       
%23,8 artarak 23,2 milyar USD oldu. Böylece, Ağustos 
ayında dış ticaret açığı %31,7 azalarak 4,3 milyar USD 
seviyesinde gerçekleşti. İhracattaki güçlü artış eğiliminin 
sürmesi, net altın ithalatının tarihsel ortalamasının 
altındaki seyri ve delta varyantının etkisiyle küresel ölçekte 
vaka sayılarında gözlenen artışa karşın turizm 
faaliyetlerindeki canlanma cari dengedeki olumlu 
görünümün önümüzdeki dönemde süreceği beklentisini 
destekliyor. 
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Ö demeler Dengesi (milyon USD)

Haziran % 12 Ayl ık

2021 2020 2021 Değişim Kümülatif
Cari  İşlemler Dengesi -1 .127 -21.226 -13.601 -35,9 -29.679
    Dış Ticaret Dengesi -1.599 -18.266 -13.366 -26,8 -32.981
    Hizmetler Dengesi 1.511 2.603 5.628 116,2 12.179
        Seyahat (net) 1.026 2.723 4.087 50,1 10.544
    Birincil Gelir Dengesi -1.021 -5.172 -6.475 25,2 -9.999
    İkincil Gelir Dengesi -18 -391 612 - 1.122
Sermaye Hesabı -1 -20 -19 -5 ,0 -38
Finans Hesabı 1.820 -23.124 -4 .904 -78,8 -20.732
    Doğrudan Yatırımlar (net) -796 -2.240 -2.522 12,6 -4.872
    Portföy Yatırımları (net) -2.823 12.701 -1.919 - -9.135
        Net Varlık Edinimi 327 -1.117 -139 -87,6 1.227
        Net Yükümlülük Oluşumu 3.150 -13.818 1.780 - 10.362
            Hisse Senetleri 28 -3.970 -1.808 -54,5 -2.093
            Borç Senetleri 3.122 -9.848 3.588 - 12.455
    Diğer Yatırımlar (net) -3.401 -3.467 -7.727 122,9 -12.245
        Efektif ve Mevduatlar -4.533 -10.924 -6.292 -42,4 -14.251
            Net Varlık Edinimi -1.320 1.708 4.634 171,3 1.890
            Net Yükümlülük Oluşumu 3.213 12.632 10.926 -13,5 16.141
                Merkez Bankası 3.473 11.213 4.788 -57,3 6.236
                Bankalar -260 1.419 6.138 332,6 9.905
                    Yurt Dışı Bankalar -125 437 4.758 988,8 10.349
                        Yabancı Para 214 -2.015 3.705 - 7.585
                        Türk Lirası -339 2.452 1.053 -57,1 2.764
                    Yurt Dışı Kişiler -135 982 1.380 40,5 -444
        Krediler 756 7.165 -1.505 - -503
            Net Varlık Edinimi 47 -160 604 - -517
            Net Yükümlülük Oluşumu -709 -7.325 2.109 - -14
                Bankacılık Sektörü -400 -3.805 -1.627 -57,2 -2.895
                Bankacılık Dışı Sektörler -393 -3.114 3.999 - 3.151
        Ticari Krediler 380 299 75 -74,9 2.509
        Diğer Varlıklar ve Yükümlülükler -4 -7 -5 -28,6 0
    Rezerv Varlıklar (net) 8.840 -30.118 7.264 - 5.520
Net Hata ve Noksan 2.948 -1 .878 8.716 - 8 .985

O cak - Haziran
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 Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Datastream  

Türkiye Ekonomisi - Bütçe Dengesi 

Merkezi yönetim bütçesi Temmuz’da 45,8 milyar TL açık verdi.  

Merkezi yönetim bütçe açığı Temmuz ayında yıllık bazda %54,2 
oranında artarak 45,8 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. Bütçe 
açığındaki hızlı artışta iç borç ödeme takviminde Temmuz 
ayındaki yoğunlaşma nedeniyle faiz harcamalarının yıllık bazda 
yaklaşık üç katına çıkarak 23,6 milyar TL’ye ulaşması etkili oldu. 
Bu dönemde bütçe gelirleri yılın ilk yarısına kıyasla zayıf 
performans sergiledi. Temmuz ayında bütçe gelirleri yıllık bazda 
%10,1 artarak 95,3 milyar TL olurken, faiz hariç bütçe 
harcamaları %9’luk artışla 117,4 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. 
2020’nin Temmuz ayında 21,2 milyar TL düzeyinde olan faiz dışı 
bütçe açığı, bu yılın aynı döneminde önemli bir değişim 
göstermeyerek 22,2 milyar TL oldu.  

Yılın ilk 7 ayına bakıldığında, vergi gelirlerindeki güçlü artışın ve 
bütçe harcamaları tarafında görece ihtiyatlı bir duruş 
sergilenmesinin etkisiyle merkezi yönetim bütçe açığının yıllık 
bazda %43,7 daralarak 78,3 milyar TL seviyesinde gerçekleştiği 
görülüyor. Söz konusu görünüme paralel olarak geçtiğimiz yılın 
Ocak-Temmuz döneminde 59,4 milyar TL açık veren faiz dışı 
denge, bu yılın aynı döneminde 36,2 milyar TL fazla verdi. 

Vergi gelirlerindeki artış Temmuz ayında ivme kaybetti. 

Yılın ilk yarısında yıllık bazda %50’ye yakın artış kaydeden vergi 
gelirlerinde Temmuz ayında yaşanan artış %11,5 oldu. Söz 
konusu ivme kaybında Temmuz ayında vergi gelirlerinin beşte 
birini oluşturan özel tüketim vergisi (ÖTV) gelirlerinin Temmuz 
2020’ye kıyasla %15,4 gerilemesi etkili oldu. Bu dönemde petrol 
ve doğalgaz ürünlerinden elde edilen ÖTV gelirleri yıllık bazda 3,7 
milyar TL azaldı. Öte yandan, iç talepteki güçlü seyre ve TL’deki 
değer kaybına bağlı olarak ithalde alınan katma değer vergisi 
(KDV) gelirlerindeki yıllık bazda %37,5 düzeyindeki hızlı artışın 
vergi gelirlerine destek sağlamaya devam ettiği izleniyor. 
Temmuz’da dâhilde alınan KDV gelirleri de geçen yılın aynı ayına 
kıyasla %40’a yakın artış sergiledi.  

Ocak-Temmuz döneminde vergi gelirleri yıllık bazda %41,2 artış 
sergileyerek 581,7 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. Temmuz 
ayında yıllık bazda önemli bir değişim kaydetmeyen vergi dışı 
gelirler, Ocak-Temmuz döneminde %11,1 genişleyerek 144,4 
milyar TL oldu. 

Faiz dışı harcamalardaki artışta personel ve sermaye giderleri öne 
çıktı. 

Temmuz’da faiz dışı bütçe harcamalarındaki artışta personel ve 
sermaye giderleri rol oynadı. Bu dönemde personel giderleri yıllık 
bazda %19 artarken, sermaye giderleri, gayrimenkul sermaye ve 
üretim giderleri kalemindeki hızlı yükselişin etkisiyle geçen yılın 
aynı dönemine kıyasla %60,7 oranında genişledi. Temmuz’da 
bütçe harcamalarının yaklaşık %40’ını oluşturan cari transferler 
kalemi ise yıllık bazda yaklaşık %1 gerileyerek 58,4 milyar TL 
düzeyinde gerçekleşti.  

Faiz giderleri Temmuz’da 18,7 milyar TL’lik iç borç faiz 
ödemesinin etkisiyle yıllık bazda yaklaşık üç katına yükseldi. Dış 
borç faiz ödemeleri bu dönemde 2,8 milyar TL oldu. Yılın ilk 7 
ayına bakıldığında, faiz dışı harcamaların yıllık bazda %14,7 ile 
enflasyon oranının altında artış kaydettiği izlenirken, faiz 
giderlerindeki yükselişin %43,6 olduğu görülüyor.  

Beklentiler… 

Temmuz’da faiz harcamalarındaki hızlı yükselişin de etkisiyle 
merkezi yönetim bütçesinin tarihi yüksek seviyede açık 
vermesine karşın, yılbaşından bu yana bakıldığında bütçe 
göstergeleri görece olumlu bir tablo çizmeye devam ediyor. Ocak
-Temmuz dönemi itibarıyla bütçe açığı Mayıs ayında güncellenen 
2021 yılsonu tahmininin %39,2’si düzeyinde bulunuyor. Öte 
yandan, yılın geri kalanında pandeminin ve iç talebin seyri bütçe 
görünümü üzerinde risk oluşturmaya devam ediyor. 
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12,6
23,6

58,4

4,8

Personel
Giderleri

Sermaye
Giderleri

Faiz
Giderleri

Cari
Transferler

SGK Devlet
Primleri

Bütçe Harcamaları
(milyar TL)

Temmuz 2020
Temmuz 2021

Merkezi Yönetim Bütçesi (milyar TL)
% % 2021 Bütçe 2021 Gerç./2021

2020 2021 Değişim 2020 2021 Değişim Hedefi Tahmini* Tahmini* (%)

Harcamalar 116,2 141,1 21,4 681,1 804,4 18,1 1.346,1 1.454,5 55,3
  Faiz Harcamaları 8,5 23,6 179,5 79,7 114,5 43,6 179,5 179,6 63,8
  Faiz Dışı Harcamalar 107,8 117,4 9,0 601,4 689,9 14,7 1.166,6 1.274,9 54,1
Gelirler 86,5 95,3 10,1 541,9 726,1 34,0 1.101,1 1.254,6 57,9
  Vergi Gelirleri 76,0 84,7 11,5 412,0 581,7 41,2 922,7 1.051,1 55,3
  Diğer Gelirler 10,5 10,5 0,1 130,0 144,4 11,1 178,4 203,6 70,9
Bütçe Dengesi -29,7 -45,8 54,2 -139,1 -78,3 -43,7 -245,0 -199,9 39,2
Faiz Dışı Denge -21,2 -22,2 4,4 -59,4 36,2 - -65,5 -20,3 -
Not: Rakamlar yuvarlamalardan ötürü toplamı vermeyebilir.

(*) Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Mayıs ayında yayımladığı Kamu Maliyesi Raporu'nda yer alan tahminlerdir.

Temmuz Ocak-Temmuz
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Türkiye Ekonomisi - Enflasyon 

 Kaynak: TÜİK, Datastream  

TÜFE Ağustos’ta beklentilerin üzerinde gerçekleşti. 

Ağustos’ta TÜFE bir önceki aya göre %1,12 artarak piyasa 
beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Piyasa beklentisi 
TÜFE’deki aylık artışın %0,6 seviyesinde olacağı yönündeydi. 
Aynı dönemde Yİ-ÜFE aylık bazda %2,77 artarak hızlı yükseliş 
eğilimini devam ettirdi.  

Yıllık TÜFE enflasyonu Ağustos’ta %19,25’e yükseldi. 

Yıllık TÜFE enflasyonu Ağustos ayında %19,25 ile 28 ayın en 
yüksek seviyesinde gerçekleşti. Yıllık Yİ-ÜFE enflasyonu da 
yukarı yönlü eğilimini sürdürerek %45,52 ile Eylül 2018’den 
bu yana en yüksek seviyesine çıktı.  

TÜFE enflasyonunda gıda grubu fiyatlarındaki artış öne çıktı. 

Ağustos ayında 12 ana harcama grubundan 10’unda fiyatlar 
bir önceki aya kıyasla yükseldi. Uluslararası gıda fiyatlarındaki 
artış ve yaşanan kuraklıkların etkisiyle fiyatların aylık bazda    
%3,18 ile en hızlı arttığı gıda ve alkolsüz içecekler grubu aylık 
TÜFE enflasyonunu 84 baz puan yukarı çekti. Harcama 
grupları içinde yüksek paya sahip olan konut grubu bu 
dönemde aylık TÜFE enflasyonuna 15 baz puan ile ikinci en 
yüksek katkıyı yapan grup oldu. Fiyatların aylık bazda %2,27 
ile ikinci en hızlı yükseldiği lokanta ve oteller grubu da aylık 
TÜFE enflasyonuna 14 baz puan yukarı yönlü etkiledi. Ağustos 
ayında ulaştırmanın yanı sıra mevsimsel faktörlere bağlı 
olarak giyim ile ayakkabı grubunda gerileyen fiyatlar TÜFE 
enflasyonu üzerinde toplamda 29 baz puanlık düşürücü 
yönde etkide bulundu. 

Ana harcama gruplarının yıllık tüketici enflasyonu üzerindeki 
etkilere bakıldığında, fiyatların yıllık bazda %29 ile en hızlı 
artışı kaydettiği gıda grubunun 705 baz puan ile TÜFE 
enflasyonu üzerinde en yüksek etkiye sahip olduğu izleniyor. 
Fiyatların yıllık bazda %21,8 arttığı ulaştırma grubu enflasyon 
üzerinde 334 baz puan etkide bulunurken, aynı dönemde 
fiyatların %19,3 yükseldiği konut grubunun 294 baz puan 
etkiye sahip olduğu görülüyor. 

Çekirdek enflasyon göstergeleri... 

Mevsimselliğin enflasyonu aşağı yönlü etkilemesi beklenen 

Ağustos ayında mevsimlik ürünler hariç TÜFE’deki aylık artış     
%0,95 düzeyinde gerçekleşerek ilgili kalemin manşet 
enflasyonun üzerindeki seyrini 3 ayın ardından sonlandırdı. 
Aynı dönemde 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 aylık artışlar da sırasıyla %0,74 ve %0,38 ile 
manşet enflasyonun altında kaldı. Bu dönemde B ve C 
endekslerindeki yıllık artışlar gerileyerek sırasıyla %18,46 ve  
%16,76 oldu. 

 

Elektrik, gaz üretim ve dağıtımı ile ana metallerdeki artışlar Yİ-
ÜFE enflasyonunda belirleyici oldu. 

Sektörler itibarıyla bakıldığında Ağustos ayında aylık bazda en 
yüksek fiyat artışları %19,53 ve %6,61 ile sırasıyla elektrik, gaz 
üretim ve dağıtımı ile ağaç ürünleri imalatında gerçekleştiği 
görüldü. Bu dönemde, Yİ-ÜFE enflasyonuna en fazla yukarı 
yönlü etkide bulunan sektörler 158 baz puan ile elektrik ve 
gaz üretimi ve 29 baz puan ile ana metaller oldu. Gıda 
grubundaki fiyat artışlarının da Ağustos ayında aylık Yİ-ÜFE 
artışını  21 baz puan yukarı çektiği izlendi. 

Yıllık bazda bakıldığında ana metaller ile kok ve rafine petrol 
ürünleri sektörlerinde fiyat artışlarının sırasıyla %100,3 ve         
%92,2 ile yüksek düzeylerde gerçekleştiği görülüyor. Bu 
dönemde %45,52 düzeyindeki yıllık Yİ-ÜFE enflasyonuna en 
yüksek etkiyi 826 baz puanla ana metal ürünleri yaparken, 
gıda grubunun etkisi 757 baz puan oldu düzeyinde 
gerçekleşti. 

Beklentiler… 

Enflasyon göstergelerindeki yukarı yönlü eğilimin devam ettiği 
Ağustos ayında yıllık TÜFE enflasyonu TCMB’nin %19 
düzeyinde bulunan politika faiz oranının üzerine çıktı. Eylül 
itibarıyla sanayi ve elektrik üretim amaçlı doğalgaz tarifesinde 
yapılan artışların TÜFE enflasyonunu dolaylı etkiler de 
düşünüldüğünde 0,2 puana yakın artırabileceği tahmin 
ediliyor. Son dönemde gıda fiyatlarında görülen yüksek seyir 
TCMB’nin yılsonu için %15 düzeyinde beklediği gıda 
enflasyonu tahmini üzerinde yukarı yönlü riskler oluşturuyor. 
Ayrıca, açıklanan GSYH verileri sonrası yıl geneline ilişkin 
yukarı yönlü revize edilen büyüme tahminlerinin enflasyon 
üzerinde talep kaynaklı yukarı yönlü baskını sürebileceğine 
işaret ediyor.  

Ağustos

(değişim %) 2020 2021 2020 2021

Aylık 0,86 1,12 2,35 2,77

Yılsonuna Göre 7,29 11,65 10,52 28,51

Yıllık 11,77 19,25 11,53 45,52

Yıllık Ortalama 11,27 15,78 6,71 31,34

     Yurt İçi ÜFETÜFE
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Kaynak: Datastream, Reuters, TCMB 

Finansal Piyasalar ve TCMB 

Türk lirası Ağustos’ta değer kazandı. 

Ağustos ayında dünya genelinde açıklanan veriler iktisadi 
faaliyete ilişkin karışık görünüm sunarken, hızlı yayılan delta 
varyantının küresel ekonomik aktivitenin seyri üzerinde 
yarattığı belirsizlik küresel risk iştahını sınırlandırdı. Fed 
yetkililerince önümüzdeki dönemde uygulanacak para 
politikasına ilişkin ay boyunca yapılan çeşitli açıklamalar 
hisse senedi piyasalarında oynaklığa neden oldu. Fed 
Başkanı Powell’ın 27 Ağustos’ta Jackson Hole toplantısındaki 
konuşmasında ılımlı mesajlar vermesi küresel piyasaları 
destekledi.  

Geçtiğimiz ay boyunca küresel piyasalardaki gelişmelerin 
etkisiyle yurt içi piyasalarda da dalgalı bir seyir izlendi. Diğer 
gelişmekte olan ülke borsalarının genelindeki olumlu seyre 
paralel olarak BIST-100 endeksi Ağustos ayını %5,7 artışla 
tamamladı. Türkiye’nin 5 yıl vadeli CDS risk primi ay sonunda 
361 baz puan ile yaklaşık son 5 ayın en düşük seviyesinde 
gerçekleşti. ABD dolarının küresel piyasalardaki seyrine bağlı 
olarak Ağustos ayının ilk yarısında yükselen USD/TL kuru, 
ayın ikinci yarısında gerileyerek 31 Ağustos’ta 8,31 ile Mayıs 
ayından bu yana en düşük düzeyine indi.  

TCMB politika faizini %19 seviyesinde tuttu. 

TCMB 12 Ağustos’ta gerçekleştirdiği toplantısında, politika 
faizini piyasa beklentisi paralelinde %19 seviyesinde tuttu. 
Toplantı sonrasında yapılan açıklamada, iktisadi faaliyetin 
yılın üçüncü çeyreğinde dış talebin de desteğiyle güçlü 
seyrettiği belirtilirken, cari işlemler dengesinde görülen 
iyileşme eğiliminin fiyat istikrarı hedefi için önem arz ettiği 
ifade edildi. TCMB Başkanı Kavcıoğlu Eylül ayı başında 
gerçekleştirilen yatırımcı toplantısında, enflasyonun yılın son 
çeyreğinde düşüş eğilimine gireceği yönündeki beklentilerini 
koruduklarını belirtti. 

 

TCMB dış borç verilerinde uluslararası standartlara uyum 
amacıyla revizyon yaptı. 

TCMB kısa vadeli dış borç istatistikleri, uluslararası yatırım 
pozisyonu, finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve 
yükümlülükleri ile menkul kıymet istatistiklerinde 
uluslararası uyum çerçevesinde yöntem revizyonu yaptı. 
Revizyon öncesinde Mayıs sonu itibarıyla 144,9 milyar USD 
olan kısa vadeli dış borç stoku, revizyon sonrasında özellikle 
ithalat borçları kalemindeki 25,1 milyar USD’lik azalışın 
etkisiyle 119,2 milyar USD düzeyine geriledi. Revize verilere 
göre, kısa vadeli dış borç stoku Haziran sonu itibarıyla 2020 
yılsonuna göre %6,5 oranında artarak 121,7 milyar USD 
oldu.  

TCMB 12 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 
Güney Kore Merkez Bankası swap anlaşması imzaladı. Swap 
anlaşmasının, iki merkez bankası arasında azami 17,5 milyar 
TL veya 2,3 trilyon Kore wonu değerinde yerel para birimi 
takasına imkân sağlayacağı açıklandı. IMF’nin salgın 
nedeniyle üye ülkelere destek vermek amacıyla kotaları 
oranında belirlediği SDR tahsisatı çerçevesinde Türkiye’ye 
6,3 milyar USD tutarında SDR tahsisi 23 Ağustos 2021 
tarihinde gerçekleşti. 

Yurt dışı yerleşiklerin menkul kıymet portföyü…  

TCMB tarafından açıklanan menkul kıymet istatistiklerine 
göre, 27 Ağustos itibarıyla yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi 
portföyü fiyat ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak 
Temmuz sonundan bu yana net 515 milyon USD, DİBS 
portföyü net 375 milyon USD arttı. Yılbaşından bu yana ise 
hisse senedi piyasasından net 1,4 milyar USD çıkış 
gözlenirken, tahvil piyasasına net 2,2 milyar USD tutarında 
yabancı sermaye girişi gerçekleşti.  

2022-2024 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program 
yayımlandı. 

Türkiye ekonomisinin temel büyüklüklerine ilişkin hedef ve 
politikaların yer aldığı 2022-2024 dönemini kapsayan Orta 
Vadeli Program, 5 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazete'de 
yayımlandı. Programa göre, 2021’de %9 oranında büyümesi 
beklenen Türkiye ekonomisi için 2022 yılı büyüme tahmini  
%5 olurken, söz konusu oran 2023 ve 2024 için %5,5 olarak 
belirlendi. Bir önceki programda %8 olarak öngörülen 2021 
yılsonuna ilişkin TÜFE enflasyonunun mevcut programda    
%16,2 düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor. 2022 yılsonunda 
%9,8 ile tek haneye inmesi beklenen TÜFE’nin 2023 ve 2024 
yıllarında sırasıyla %8 ve %7,6 olacağı tahmin ediliyor. Öte 
yandan, cari açığın GSYH’ye oranının 2022’de %2,2 
seviyesinde gerçekleşmesinin ardından, 2023’te %1,5’e ve 
2024’te %1’e gerileyeceği öngörülüyor. 

30.Tem 31.Ağu

5-Y CDS Primi (baz puan) 378 361 -17 bp  ▼

2-Y Gösterge Tahvil Faizi %18,73 %18,64 -9 bp  ▼

BIST-100 1.393 1.472 %5,7  ▲

USD/TL 8,4220 8,3145 -%1,3  ▼

EUR/TL 9,9868 9,8149 -%1,7  ▼

Döviz Sepeti* 9,2044 9,0647 -%1,5  ▼
(*) (0,5 USD/TL + 0,5 EUR/TL)
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yerel para birimlerinde değer kaybı

(31.12.20-31.08.21, % değişim)

2021 (GT) 2022 (P)

GSYH Büyümesi 9,0 5,0

İşsizl ik Oranı 12,6 12,0

Cari  İşlemler Dengesi/GSYH -2,6 -2,2

TÜFE (yı l  sonu) 16,2 9,8

Orta Vadeli Program Tahminleri (%)

(*) milyar USD, (GT) Gerçekleşme Tahmini, (P) Program
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Kaynak: BDDK Haftalık Bülten 

Türkiye Ekonomisi - Bankacılık Sektörü 

Mevduat hacmi 3.938 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. 

BDDK tarafından yayımlanan Haftalık Bülten verilerine 
göre, 27 Ağustos haftası itibarıyla toplam mevduat hacmi 
geçen yılın aynı dönemine kıyasla %18,7, 2020 sonuna 
kıyasla da  %14 artarak 3.938 milyar TL düzeyine çıktı. 
Toplam mevduat hacmindeki yıllık artışın döviz kuru 
gelişmelerine bağlı olarak YP mevduattaki ivme kaybı 
nedeniyle gerilediği gözlendi. Bu dönemde USD cinsi YP 
mevduat hacmindeki yıllık artış %6,9 düzeyinde 
gerçekleşti. Toplam mevduat hacmindeki artış kur 
etkisinden arındırıldığında yıllık bazda %10,7 oldu.  

Kredi hacmi yıllık bazda %12,4 genişledi. 

2020 yılının sonunda %35,1 olan yıllık kredi artışı 27 
Ağustos haftası itibarıyla %12,4’e gerilerken, bu 
dönemde kredi hacmi 3.903 milyar TL oldu. 27 Ağustos 
itibarıyla TP kredi hacmindeki yükseliş yıllık bazda %12,4 
oranında gerçekleşirken, USD bazında YP kredi hacmi 
aynı dönemde %1,6 azalarak 164 milyar USD düzeyine 
indi. Son iki ayda YP kredi hacmindeki düşüş yaklaşık 4 
milyar USD düzeyinde gerçekleşti. Kur etkisinden 
arındırıldığında toplam kredi hacmindeki yıllık artışın 27 
Ağustos itibarıyla %7,5 ile ivme kaybettiği görülüyor. 
Yılsonuna göre toplam kredi hacmindeki artış 27 Ağustos 
itibarıyla %9,2 düzeyinde bulunuyor.  

Tüketici kredilerindeki yıllık artış %10,3 düzeyine geriledi. 

Faiz oranlarındaki yüksek seyrin yanı sıra Temmuz ayı 
başında açıklanan makroihtiyati tedbirlerin etkisiyle 
tüketici kredilerindeki yıllık artış oranı 27 Ağustos 
itibarıyla %10,3 düzeyine indi. Bu dönemde yıllık artış 
hızlarının tüm kredi türlerinde yavaşladığı izleniyor. Yıllık 
konut kredileri artışı %2,1 ile Kasım 2019’dan bu yana en 

düşük düzeyine gerilerken, ihtiyaç kredileri yıllık bazda   
%15,3 oranında genişledi. Taşıt kredilerindeki artış da 
ivme kaybederek %43,6 ile 2020 yılı ortalarındaki 
seviyelerine indi. 27 Ağustos itibarıyla bireysel kredi 
kartları bakiyesindeki yıllık artış ise tüketim harcamaları 
içerisinde online harcamaların payındaki hızlı artışın da 
etkisiyle %40,6 seviyesinde bulunuyor.  

Takipteki alacaklar oranı %3,69 oldu.  

Mayıs ayından bu yana büyük bir değişim göstermeyen 
takipteki alacaklar oranı, 27 Ağustos itibarıyla %3,69 
düzeyinde gerçekleşti. İlgili oran kamu bankalarında        
%2,53 iken, özel bankalarda %4,75 düzeyinde bulunuyor. 
Kredi türlerine göre bakıldığında, bu dönemde sektörün 
takipteki alacaklar oranı ticari kredilerde %4,15, bireysel 
kredilerde    %2,15 düzeyinde bulunuyor. 

Yabancı para net genel pozisyonu…  

Yabancı para net genel pozisyonu 27 Ağustos itibarıyla 
bilanço içi kalemlerde (-) 52.778 milyon USD, bilanço 
dışında ise (+) 59.436 milyon USD oldu. Böylece, 
bankacılık sektörünün yabancı para net genel pozisyonu 
(+) 6.657 milyon USD düzeyinde gerçekleşti. 
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Küresel aşılama uygulamalarının hızla yaygınlaşmasına 
karşın delta varyantının etkisiyle vaka sayılarında 
gözlenen artış küresel ekonomik aktivitenin seyrine ilişkin 
belirsizlikleri beraberinde getiriyor. Öncü veriler nüfusun 
önemli kısmının aşılandığı ABD ve Euro Alanı’nda 
toparlanmanın ivme kaybetmekle birlikte devam ettiğine 
işaret ediyor. Salgının başlangıcından bu yana dünyanın 
geri kalanına kıyasla kontrol altında olduğu Çin'de ise 
Ağustos ayında yeni vakaların görülmesiyle birlikte 
iktisadi faaliyetin olumsuz etkilendiği gözleniyor. 

Söz konusu ortamda salgının yarattığı tedarik sıkıntıları 
emtia fiyatlarının ve enflasyon beklentilerinin artmasına 
neden olurken,  önde gelen merkez bankalarının 
önümüzdeki dönem politikalarına ilişkin açıklamaları 
yakından takip ediliyor. Bu çerçevede, Fed Başkanı 
Jerome Powell’ın Jackson Hole toplantısında yaptığı 
konuşmada faiz artırımına ilişkin aceleci olunmayacağı 
yönünde verdiği mesaj piyasalarca olumlu karşılandı.   

Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde düşük bazın 
etkisiyle yıllık bazda %21,7 ile beklentiler paralelinde 
büyüdü. Tüketim harcamalarının yanı sıra yatırım 
harcamaları ve net ihracat kalemleri büyümeye yüksek 
katkı sağladı. Üçüncü çeyreğe ilişkin öncü göstergeler 
ekonomik aktivitedeki canlı seyrin bu dönemde de 
sürdüğüne işaret ediyor. Ağustos’ta imalat sanayii PMI 

verisi salgın tedbirlerinin gevşetilmesinin ardından 
sektördeki canlanmanın sürdüğünü gösterirken, ihracat 
hacminde en yüksek Ağustos değerine ulaşıldı. Bu 
dönemde yıllık TÜFE enflasyonunun %19,25 ile TCMB’nin 
politika faizinin üzerine çıkması ve ÜFE ile TÜFE 
enflasyonu arasındaki makasın genişlemeyi sürdürmesi 
enflasyon endişelerini gündemde tutmaya devam etti. 
Öte yandan, Ağustos ayında küresel piyasalara paralel 
olarak yurt içi piyasalarda da ılımlı bir seyir hâkim 
olurken, TL’nin USD karşısında bir miktar değerlendiği 
görüldü.  

Türkiye ekonomisinin temel büyüklüklerine ilişkin hedef 
ve politikaların yer aldığı 2022-2024 dönemini kapsayan 
ve Eylül ayı başında açıklanan Orta Vadeli Program’a göre 
2021’de %9 oranında büyümesi beklenen Türkiye 
ekonomisi için 2022 yılı büyüme tahmini %5 düzeyinde 
bulunuyor. Programa göre, 2021 yılsonunda %16,2 
düzeyinde gerçekleşmesi beklenen TÜFE’nin 2022 yılının 
sonunda %9,8’e inmesi bekleniyor.  

Genel Değerlendirme 

https://ekonomi.isbank.com.tr/
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Türkiye Ekonomisi - Makroekonomik Göstergeler 

(TEA) Takvim etkisinden arındırılmış Kaynak: Datastream, TCMB, TÜİK  
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Türkiye Ekonomisi - Makroekonomik Göstergeler 

16 

Enflasyon  Göstergeleri 

Döviz ve Tahvil Piyasaları 

(G) Gerçekleşme Kaynak: BIST, Datastream, Reuters, TCMB, TÜİK  
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Türkiye Ekonomisi - Makroekonomik Göstergeler 

 Kaynak: Datastream, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Reuters, TCMB, TÜİK  

Büyüme 2016 2017 2018 2019 2020 Ç2-20 Ç1-21 Ç2-21

  GSYH (milyar USD) 869 859 797 761 717 152 188 189

  GSYH (milyar TL) 2.627 3.134 3.758 4.318 5.047 1.036 1.389 1.581

  Büyüme Oranı (%) 3,3 7,5 3,0 0,9 1,8 -10,3 7,2 21,7

Enflasyon (%) Haz.21 Tem.21 Ağu.21

  TÜFE (yıllık) 8,53 11,92 20,30 11,84 14,60 17,53 18,95 19,25

  Yurt İçi ÜFE (yıllık) 9,94 15,47 33,64 7,36 25,15 42,89 44,92 45,52

Nis.21 May.21 Haz.21

  İşsizlik Oranı (%) 12,1 9,9 12,8 13,3 13,80 13,10 10,60

  İşgücüne Katılım Oranı (%) 52,4 53,1 53,0 52,3 51,20 50,70 50,20

Haz.21 Tem.21 Ağu.21

  TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru 93,5 86,3 76,4 76,2 62,2 59,7 61,3 62,9

  USD/TL 3,52 3,79 5,32 5,95 7,43 8,7 8,42 8,31

  EUR/TL 3,71 4,55 6,08 6,68 9,09 10,3 9,99 9,81

  Döviz Sepeti (0,5*EUR+0,5*USD) 3,61 4,17 5,70 6,32 8,26 9,5 9,20 9,06

May.21 Haz.21 Tem.21

  İhracat 149,2 164,5 177,2 180,8 169,7 193,2 199,5 201,0

  İthalat 202,2 238,7 231,2 210,3 219,5 240,4 246,7 249,6

  Dış Ticaret Dengesi -52,9 -74,2 -54,0 -29,5 -49,8 -47,2 -47,2 -48,6

  Karşılama Oranı (%) 73,8 68,9 76,6 86,0 77,3 80,4 80,9 80,5

Nis.21 May.21 Haz.21

  Cari İşlemler Dengesi -27,0 -40,8 -21,7 6,8 -36,7 -32,4 -31,6 -29,7

  Finans Hesabı -21,7 -47,0 -10,9 1,3 -40,0 -26,5 -24,6 -20,7

     Doğrudan Yatırımlar (net) -10,7 -8,3 -9,2 -6,3 -4,6 -3,9 -4,1 -4,9

     Portföy Yatırımları (net) -6,6 -24,3 3,1 1,4 5,5 -1,5 -4,9 -9,1

     Diğer Yatırımlar (net) -5,3 -6,2 5,6 -0,1 -9,0 -11,5 -4,6 -12,2

     Rezerv Varlıklar (net) 0,8 -8,2 -10,4 6,3 -31,9 -9,6 -11,0 5,5

  Net Hata ve Noksan 5,3 -6,2 10,8 -5,5 -3,3 6,0 7,1 9,0

  Cari İşlemler Açığı/GSYH (%) -3,1 -5,1 -2,9 0,9 -5,1 - - -

May.21 Haz.21 Tem.21

  Harcamalar 584,1 678,3 830,5 999,5 1202,2 550,0 663,4 804,4

     Faiz Harcamaları 50,2 56,7 74,0 99,9 134,0 81,5 90,9 114,5

     Faiz Dışı Harcamalar 533,8 621,6 756,5 899,5 1068,3 468,5 572,5 689,9

  Gelirler 554,1 630,5 757,8 875,8 1029,5 542,5 630,8 726,1

     Vergi Gelirleri 459,0 536,6 621,3 673,3 833,1 423,7 496,9 581,7

  Bütçe Dengesi -29,9 -47,8 -72,8 -123,7 -172,7 -7,5 -32,5 -78,3

  Faiz Dışı Denge 20,3 8,9 1,3 -23,8 -38,8 73,9 58,3 36,2

  Bütçe Dengesi/GSYH (%) -1,1 -1,5 -1,9 -2,9 - - - -

May.21 Haz.21 Tem.21

  İç Borç Stoku 468,6 535,4 586,1 755,1 1.060,4 1.133,3 1.135,4 1.152,4

  Dış Borç Stoku 291,3 341,0 481,0 574,0 752,5 868,1 908,5 879,9

  Toplam Borç Stoku 760,0 876,5 1.067,1 1.329,1 1.812,8 2.001,4 2.043,9 2.032,3

(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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Türkiye Ekonomisi - Bankacılık Genel Görünümü 

 Kaynak: BDDK, TÜİK  

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) 2016 2017 2018 2019 2020 Haz.21 Tem.21 Değişim (1)

AKTİF TOPLAMI 2.731 3.258 3.867 4.492 6.106 6.730 6.712 9,9

  Krediler 1.734 2.098 2.395 2.657 3.576 3.917 3.883 8,6

     TP Krediler 1.131 1.414 1.439 1.642 2.353 2.482 2.493 6,0

        Pay (%) 65,2 67,4 60,1 61,8 65,8 63 64,2 -

     YP Krediler 603 684 956 1.015 1.224 1.435 1.390 13,6

        Pay (%) 34,8 32,6 39,9 38,2 34,2 37 35,8 -

    Takipteki Alacaklar (brüt) 58,2 64,0 96,6 150,1 152,6 149 150,0 -1,7

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

  Menkul Değerler 352 402 478 661 1.023 1.138 1.143 11,8

PASİF TOPLAMI 2.731 3.258 3.867 4.492 6.106 6.730 6.712 9,9

  Mevduat 1.454 1.711 2.036 2.567 3.455 3.870 3.916 13,3

     TP Mevduat 845 955 1.042 1.259 1.546 1.722 1.772 14,6

        Pay (%) 58,1 55,8 51,2 49,0 44,7 44 45,2 -

     YP Mevduat 609 756 994 1.308 1.909 2.148 2.144 12,3

        Pay (%) 41,9 44,2 48,8 51,0 55,3 56 54,8 -

  İhraç Edilen Menkul K ıymetler 116 145 174 194 224 239 230 2,8

  Bankalara Borçlar 418 475 563 533 658 725 713 8,4

  Repodan Sağlanan Fonlar 138 99 97 154 255 382 372 45,9

ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI 300 359 421 492 600 631 637 6,2

  Net Dönem Kârı/Zararı 37,5 49,1 53,5 49,8 58,5 33,8 40,2 -

RASYOLAR (%)

  Krediler/GSYH 66,5 67,6 64,7 61,5

  Krediler/Aktifler 63,5 64,4 61,9 59,1 58,6 58,2 57,8 -

  Menkul Kıymet/Aktifler 12,9 12,3 12,4 14,7 16,7 16,9 17,0 -

  Mevduat/Pasifler 53,2 52,5 52,6 57,1 56,6 57,5 58,3 -

  Krediler/Mevduat 119,3 122,6 117,6 103,5 103,5 101,2 99,1 -

  Sermaye Yeterliliği 15,6 16,9 17,3 18,4 18,7 17,8 17,5 -

(1) Yılsonuna göre % değişim

BDDK Tarafından Açıklanan Aylık Bülten Verilerine Göre Bankacılık  Sektörü
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