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Küresel Ekonomi 

Ticaret savaşı endişeleri karşısında ABD ile Çin’in uzlaşmacı adımlar atması 
beklenirken tam aksi yönde gelişmeler yaşanıyor. ABD’nin aldığı ve almayı planladığı 
sert önlemlere Çin’den gelen misillemeler gerilimin tırmanmasına neden oldu. 
ABD’nin diğer önemli ticaret ortakları da korumacı politikalara benzer yöntemlerle 
tepki veriyor.  

Haziran ayının özellikle ikinci yarısı itibarıyla korumacı ticaret önlemleri küresel borsa 
endekslerini aşağı yönlü baskı altında bıraktı. Bu dönemde Çin başta olmak üzere 
gelişmekte olan ülke piyasalarındaki bozulma dikkat çekici oldu. 

Fed 12-13 Haziran’daki toplantısında politika faizini beklentiler paralelinde 25 baz 
puan artırarak %1,75-2,0 bandına yükseltti. Toplantının ardından yayımlanan 
makroekonomik projeksiyonlara göre Fed üyelerinin 2018 yılı için toplam faiz artırım 
beklentisi sayısı 3’ten 4’e çıktı. 

ECB Haziran ayı para politikası toplantısında Eylül ayına kadar aylık 30 milyar EUR 
olarak sürdürülecek olan varlık alım programının Eylül-Aralık 2018 döneminde 15 
milyar EUR’ya indirilerek yılsonu itibarıyla sonlandırılacağını açıkladı.  

ABD dolarının diğer gelişmiş ülke para birimleri karşısındaki değerini ölçen DXY 
endeksi gerek Fed gerekse ECB toplantısının ardından yükseliş eğilimi sergiledi. 
Dolardaki değer kazancı altın fiyatlarının hızlı düşmesine neden oldu.  

Petrol fiyatları 22-23 Haziran’da gerçekleşen OPEC toplantısı öncesinde dalgalı bir 
seyir izledi. Kesintilerin gevşetilmesi kararı alınan toplantı sonrasında üretim artışının 
arz verilerine hemen yansımayacağının vurgulanması fiyatları yukarı yönlü etkiledi. 

Türkiye Ekonomisi 

Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda %7,4 ile güçlü büyüme kaydetti. İç 
tüketim ve yatırımlar büyümeye önemli destek sağlarken, net ihracat büyümeyi aşağı 
yönlü etkiledi. 

Mart döneminde işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 1,6 puan 
gerileyerek  %10,1 seviyesinde gerçekleşti.  

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Nisan’da yıllık bazda %6,2 artış kaydetti. 

Dış ticaret açığı Mayıs’ta %5,7 oranında artarak 7,8 milyar USD olurken, Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan geçici verilere göre dış ticaret açığı Haziran’da 
%8,9 oranında daraldı. 

Cari açık Nisan’da yıllık bazda %45,9 artarak 5,4 milyar USD ile piyasa beklentilerinin 
hafif üzerinde gerçekleşti. 12 aylık kümülatif cari açık ise yıllık bazda 23 milyar USD 
artarak 57,1 milyar USD oldu. Mart 2014’ten bu yana en yüksek düzeye işaret eden 
bu rakam net enerji ve altın ticareti hariç tutulduğunda 7,8 milyar USD’ye geriliyor. 

Merkezi yönetim bütçesi Mayıs’ta 2,7 milyar TL fazla verdi. Bu dönemde faiz dışı fazla 
8,7 milyar TL oldu. Yılın ilk beş ayında ise bütçe açığı yıllık bazda %78,1 genişleyerek 
20,5 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. 

TÜFE Haziran ayında %2,61 ile beklentilerin oldukça üzerinde artış kaydetti. Böylece 
TÜFE’de yıllık enflasyon %15,39 düzeyinde gerçekleşti. Yİ-ÜFE’deki yıllık artış da bu 
dönemde yükselmeye devam ederek %23,71 oldu. 

TCMB, 7 Haziran’daki Para Politikası Kurulu toplantısında faiz oranlarında artırıma 
gitti. Kurul, 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranını piyasa beklentilerinin üzerinde 125 
baz puan artırarak %17,75 düzeyine çıkardı.  
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Küresel Ekonomi 

Ticaret savaşları...  

Ticari ilişkilerindeki dengesizlikleri bir süredir müzakere 
etmekte olan ABD ile Çin’in uzlaşmacı adımlar atması 
beklenirken tam aksi yönde gelişmeler yaşanıyor. 
Taraflardan art arda gelen olumlu sinyallerin ardından 
Mayıs ayının son haftasında ABD Çin’i 50 milyar USD’lik 
ithalata yönelik ek gümrük vergisi planını uygulamaya 
koymakla tehdit etmişti. Ardından Başkan Trump Çin’den 
çoğunluğu teknoloji ürünü olan 818 ürünün ithalatına 6 
Temmuz itibarıyla %25 ek gümrük vergisi uygulayacağını 
açıkladı. Çin’in ABD’ye misilleme yapması halinde söz 
konusu ek vergi kapsamına 100 milyar USD tutarında yeni 
ürünlerin ekleneceği ifade edildi. Bunun üzerine Çin soya 
fasulyesi, kırmızı et gibi tarımsal emtia dâhil ABD’den 
yapılan 545 ürünün ithalatına %25 ek vergi getirdi. Daha 
sonra Trump korumacı tedbir alanını genişleterek Çin’den 
yapılan 200 milyar USD’lik ithalata %10’luk ek vergi 
uygulayacaklarını duyurdu. Çin Ticaret Bakanlığı buna 
karşılık kapsamlı önlemler alacaklarını belirtti.  

Ticaret savaşı sadece ABD ve Çin arasında yapılan 
hamlelerle sınırlı kalmıyor. ABD’nin; AB, Kanada ve 
Meksika'dan ithal edilen alüminyum ve çeliğe Haziran ayı 
itibarıyla ek gümrük vergisi getirmesinin ardından bu 
ülkelerden ABD’ye benzer yönde karşılıklar gelmişti. AB 
yönetimi 22 Haziran’dan itibaren ABD’den yapılan 3,2 
milyar USD tutarındaki ithalata %25 oranında vergi 
uygulayacağını duyurdu. Rusya da son dönemde ABD’ye 
karşı misillemede bulunacaklarına dair açıklamalar yaptı. 
Korumacı tedbirlerin misillemelerle etki alanının 
genişlemesi uzun vadede başta gelişmekte olan ülkeler 
olmak üzere küresel ekonomik büyüme üzerinde risklerin 
artacağına işaret ediyor.  

Haziran ayının üçüncü haftasında önde gelen merkez 
bankası başkanlarının buluştuğu zirveden yapılan 
açıklamalar da küresel ekonomi üzerinde beliren ticaret 
savaşı tehdidine dikkat çekti. Fed Başkanı Powell son 
gelişmelerin özellikle yatırımcı güvenini olumsuz 
etkilediğine dikkat çekerek, bazı yatırım kararlarının 
ertelenmesinin kaygı verici olduğunu belirtti. 

Küresel piyasalarda olumsuz seyir… 

Haziran ayının özellikle ikinci yarısı itibarıyla korumacı 
ticaret önlemleri küresel borsa endekslerinin aşağı yönlü 
bir seyir izlemesinde rol oynadı. 12 Haziran’da ABD 
Başkanı Trump ile Kuzey Kore Başkanı Kim Jong Un’un 
Singapur’daki tarihi buluşmasından gelen olumlu 
sinyallerin piyasalara sağladığı destek sınırlı düzeyde 
kalırken, 12-27 Haziran arasında MSCI gelişmekte olan 
ülke borsaları endeksindeki düşüş %7,8, dünya borsaları 
genelinde kaydedilen gerileme de %3,2 oldu. Ayın son 
günlerinde ise Trump’ın Çinli firmaların ABD’de 
yapacakları yatırımları kısıtlama konusunda daha ılımlı 
ifadeler kullanmasına ek olarak Çin’de yabancı yatırımlara 
uygulanan sınırlamaların gevşetildiğinin açıklanması 
piyasalara bir miktar destek sağladı.  

Bu süreçte özellikle Çin piyasaları yakından takip ediliyor. 
ABD ile tırmanan ticaret gerilimi ile birlikte yuanda hızlı 
değer kaybı gözlenirken, Çin borsaları sert düştü. Merkez 
Bankasının likiditeyi artırıcı yönde aldığı tedbirlerin de 
etkisiyle piyasalardaki oynaklık zaman zaman azalsa da 
borsa endekslerindeki ve yuandaki düşüş sürüyor. 
Yuandaki değer kaybı ticaret savaşlarını izlemesi 
muhtemel olan kur savaşlarını akıllara getiriyor.  

Çin’de ticaret savaşlarının neden olabileceği olumsuz 
koşullara karşılık olarak önümüzdeki dönemde maliye 
politikaları tarafında da özellikle orta gelirli kesime 
yönelik ücret artışı ve bazı vergi teşviklerinin devreye 
alınması planlanıyor. 

Fed Haziran’da faiz artırdı. 

Fed 12-13 Haziran’daki toplantısında politika faizini 
beklentiler paralelinde 25 baz puan artırarak %1,75-2,0 
bandına yükseltti. Toplantının ardından yayımlanan 
makroekonomik projeksiyonlarda Fed üyelerinin 2018 yılı 
için toplam faiz artırım beklentisi sayısının 3’ten 4’e 
çıktığı, 2019 yılı için ise 3 olarak korunduğu izlendi. Bu 
öngörülerle uyumlu olarak Fed 2018 yılına ilişkin 
enflasyon ve büyüme beklentilerini sırasıyla %1,9’dan     
%2,1’e ve %2,7’den %2,8’e yükseltti. Ayrıca, her üç ayda 
bir yapılan basın toplantılarının daha şeffaf ve kuvvetli bir 
iletişim gerçekleştirilebilmesi için her Fed toplantısından 
sonra yapılacağı açıklandı. 

ECB varlık alım programını Aralık’ta sonlandıracak. 

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Haziran ayı para politikası 
toplantısında Eylül ayına kadar aylık 30 milyar EUR olarak 
sürdürülecek olan varlık alım programının Eylül-Aralık 
2018 döneminde 15 milyar EUR’ya indirilerek yılsonu 
itibarıyla sonlandırılacağını açıkladı. Öte yandan, toplantı 
sonrasında konuşan ECB Başkanı Draghi’nin faizlerin 2019 
yaz dönemine kadar mevcut seviyesini koruyacağına 
işaret etmesi, para politikasında sıkılaştırmaya gidilmesi 
konusunda aceleci hareket edilmeyeceğine işaret ederek 
euronun küresel piyasalarda değer kaybetmesine neden 
oldu. 
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ABD dolarında güçlenme eğilimi... 

ABD dolarının diğer gelişmiş ülke para birimleri 
karşısındaki değerini ölçen DXY endeksi gerek Fed 
gerekse de ECB toplantısının ardından yükseliş eğilimi 
sergiledi. Endeks, 28 Haziran’da gün içinde 95,531 ile 
yaklaşık son bir yılın en yüksek düzeyine çıktı. Dolardaki 
değer kazancı altın fiyatlarının hızlı düşmesine neden 
oldu. Yaz aylarıyla birlikte küresel ölçekte artan altın 
talebine rağmen altının ons fiyatı 1.245 USD ile yılın en 
düşük düzeyine indi.  

ABD’de enflasyon göstergeleri para politikasındaki 
normalleşme adımlarını destekliyor.  

ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde nihai verilere göre %2 
ile beklentilerin bir miktar altında büyüse de kurumlar 
vergisi indiriminin de etkisiyle yatırımların ivme kazandığı 
görüldü. Ülkede iktisadi faaliyet ikinci çeyrekte de olumlu 
seyretti. Bu dönemde PMI verileri güçlü bir performansa 
işaret ederken, Haziran’da ISM ve Chicago imalat 
endeksleri tahminleri aştı. Mayıs ayında perakende 
satışlar beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Güven 
endeksleri de yüksek düzeylerdeki seyrini sürdürüyor. 

Fed’in yakından takip ettiği enflasyon göstergeleri de 
normalleşme adımlarını destekliyor. Mayıs’ta çekirdek 
kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki yıllık artış   
%2 ile Fed’in hedefiyle uyumlu düzeyde gerçekleşti. 

Euro Alanı ekonomisinde sınırlı ivme kaybı...  

Son dönemde Euro Alanı ekonomisine ilişkin açıklanan 
veriler ekonomideki güç kaybının sınırlı boyutlarda 
kalabileceği sinyalini veriyor. Enflasyon tarafında Mayıs’ta 
ECB’nin hedefiyle uyumlu bir seviye izlendi. Bu dönemde 
yıllık enflasyon %1,9 ile tahminleri aştı. Nisan’da yıllık 
enflasyon %1,2 düzeyindeydi. Enflasyondaki yukarı yönlü 
harekette enerji fiyatlarındaki yükseliş önemli rol oynadı. 

Bölgedeki işsizlik oranı Mayıs’ta %8,4’e geriledi. Haziran 
ayında Euro Alanı genelinde imalat sanayi ile hizmet 
sektörünün sergilediği performans ayrıştı. İmalat PMI 
verileri yüksek seviyelerde kalmakla birlikte genel olarak 
beklentilerin altında kalırken, hizmetler PMI verileri 
tahminlerin üzerinde bir ivmelenmeye işaret etti. Öte 
yandan, güven göstergelerinde zayıf bir görünüm 
izlenmeye devam ediyor. 

Japonya’da enflasyon hedefe uzak kalmaya devam ediyor. 

ABD’de ve Euro Alanı’ndaki tablonun aksine Japonya’da 
enflasyon Merkez Bankasının hedefinden uzakta kalmaya 
devam ediyor. Ülkede yıllık çekirdek enflasyon Mayıs’ta   
%0,7 ile %2’lik enflasyon hedefinin oldukça altında 
kalmayı sürdürdü. Nisan’da da benzer bir performans 
gözlenmişti.  

BoE’nin Ağustos’ta faiz artırma ihtimali %50’nin üzerinde... 

İngiltere Merkez Bankası (BoE) geçtiğimiz haftaki 
toplantısında politika faizini %0,5, varlık alım programının 
büyüklüğünü 435 milyar sterlinde bıraktı. Önceki 
toplantılara kıyasla bir üye daha faiz artırımı yönünde oy 
kullandı. Böylece karar üçe karşı altı oyla alındı. BoE, 
varlık alım programı ile aldığı tahvillerden faiz oranı            
%1,5’e çıkana kadar satış yapılmayacağını belirtti. 
Piyasalara göre BoE’nin Ağustos toplantısında faiz 
artırması ihtimali %50’nin üzerinde seyrediyor.  

OPEC üretim kısıntılarını gevşetme kararı aldı. 

Haziran ayında petrol fiyatları dalgalı bir seyir izledi. 
Petrol ihraç eden ülkeler arasında son dönemde 
gündeme gelen fikir ayrılıkları nedeniyle 22-23 
Haziran’daki OPEC toplantısında ne yönde bir karar 
alınacağına ilişkin belirsizlikler bulunuyordu. Toplantıda 
OPEC üyeleri ve Rusya, İran’ın güçlü muhalefetine 
rağmen üretim kısıntılarını günlük 1 milyon varil 
gevşetme kararı aldı.  

OPEC kararının öncesinde baskı altında kalan petrol 
fiyatları, sonrasında artışın tamamının arza hemen 
yansımayacağının vurgulanmasından destek buldu. Buna 
ek olarak, ABD’de ham petrol stoklarının son iki yılın en 
hızlı haftalık düşüşünü kaydetmesi ve ABD’nin İran’a 
yönelik yaptırımları yeniden devreye alacak olması da 
ayın son günlerinde petrol fiyatlarının yükselmesinde 
etkili oldu. OPEC toplantısı öncesinde 72,6 USD/varil 
seviyesine kadar inen Brent türü ham petrolün varil fiyatı 
ayı 77,5 USD/varil düzeyinden tamamladı. Temmuz ayının 
ilk günlerinde Trump’ın Twitter aracılığıyla Suudi 
Arabistan’dan petrol arzını artırmasını istemesi ise 
fiyatlardaki yükselişi sınırlandırdı. 

Küresel Ekonomi 
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Türkiye ekonomisi 2018’in ilk çeyreğinde %7,4 büyüdü. 

Türkiye ekonomisi büyüme hızını yılın ilk çeyreğinde 
korudu. Zincirlenmiş hacim endeksine göre GSYH bir 
önceki yılın aynı dönemine kıyasla %7,4 ile beklentilerin 
üzerinde büyüdü. Böylece, yılın ilk çeyreği itibarıyla 
Türkiye ekonomisinin büyüklüğü 3,25 trilyon TL civarına 
yükseldi. USD cinsi GSYH yıllık bazda %5,1 oranında 
genişleyerek 883 milyar USD düzeyinde gerçekleşti.  

Harcamalar yöntemine göre GSYH incelendiğinde özel 
tüketim harcamalarının büyümeye 6,7 puan ile 2011’den 
bu yana en yüksek katkıyı sağladığı görüldü. Bu katkının 
5,9 puanlık kısmının dayanıksız mallar ile hizmetlere 
yönelik özel tüketim harcamalarından kaynaklandığı 
görüldü.  Hanehalkının dayanıklı tüketim malı talebindeki 
ivme kaybı ise yılın ilk çeyreğinde sürdü. Yatırım 
harcamaları 2,8 puan ile özel tüketimin ardından 
büyümeye en fazla katkı veren kalem oldu. İnşaat 
harcamalarının bu yılın ilk çeyreğinde yeniden 
toparlanması bu gelişmede etkili oldu.  

Üretim yöntemine göre GSYH verileri incelendiğinde tüm 
ana alt sektörlerin yılın ilk çeyreğinde büyümeyi 
desteklediği görülüyor. Öte yandan, GSYH içinde önemli 
paya sahip olan hizmetlerin büyümeye verdiği katkı yılın 
ilk çeyreğinde 4,2 puan düzeyine gerilerken, sanayi 
sektörünün katkısı 1,9 puana çıktı.  

İşsizlik oranı Mart döneminde %10,1 oldu.   

TÜİK verilerine göre Mart döneminde işsiz sayısı yıllık 
bazda 432 bin kişi azalarak 3,2 milyon düzeyinde 
gerçekleşirken, işsizlik oranı geçen seneye kıyasla 1,6 
puan gerileyerek %10,1 oldu. Mevsimsellikten 

arındırılmış işsizlik oranı ise Şubat dönemine göre 0,1 
puan artarak %9,9 oldu. Bu gelişmede, Mart döneminde 
istihdam sayısının Aralık 2016’dan bu yana ilk defa düşüş 
kaydetmesi rol oynadı. Arındırılmış verilere göre Mart 
döneminde istihdam artışı yaşanan tek sektörün 
hizmetler olduğu görülüyor. 

Sanayi üretiminde ivme kaybı...  

Takvim etkisinden arındırılmış verilere göre sanayi 
üretimi Nisan ayında yıllık bazda %6,2 artış kaydetti. 
Böylece, sanayi üretiminin yıllık artış hızında Aralık 
ayından bu yana gözlenen yavaşlama Nisan ayında da 
sürmüş oldu. Nisan ayında dayanıklı tüketim malı ile 
sermaye malı imalatının yıllık bazda düşüş kaydetmesi 
ekonomik aktivite açısından olumsuz bir gelişme olarak 
not edildi. Öte yandan, yüksek teknoloji ürün üretiminin 
yıllık bazda %16,8 ile hızlı daralması dikkat çekerken, bu 
gelişmede baz etkisinin belirleyici olduğu görüldü. 

İmalat PMI  son 3 aydır eşik seviyenin altında... 

İmalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Nisan 
ve Mayıs’ın ardından Haziran ayında da sektörde 
yavaşlamaya işaret etti. Mayıs’ta 46,4 ile son 9 yılın en 
düşük seviyesine inen endeks, Haziran’da bir miktar 
toparlanarak 46,8’e yükselmiş olsa da zayıf görünümünü 
korudu. Endeksin alt kalemleri incelendiğinde üretim ve 
yeni siparişlerdeki düşüşün Haziran ayında bir miktar 
ivme kaybetmekle birlikte sürdüğü görüldü. Ayrıca, 
enflasyonist gelişmelerin maliyet kanalı üzerinden 
sektörün aktivitesine olumsuz yansıdığı izleniyor.  

Sektörel güven göstergelerinde bozulma sürüyor. 

Sektörel güven endeksleri 2018 yılı başından bu yana 
gerilemeye devam ediyor. Tüm sektörlerin gelecek üç 
aylık döneme ilişkin satış ve ciro beklentilerinin Mayıs 
ayında belirgin biçimde bozulduğu izleniyor. Ekonomik 
büyümenin seyrinde önemli rol oynayan hizmetler 
sektöründe son 3 aylık döneme yönelik iş durumundaki 
bozulmanın Mayıs ayında Nisan’a kıyasla hızlanması, 
ikinci çeyrekte sektörün büyümeye katkısının azalacağına 
işaret ederek büyümedeki ivme kaybı beklentilerini 
destekliyor. Benzer biçimde inşaat sektöründeki kayıtlı 
siparişlerin Mayıs ayında önemli ölçüde gerilemesi de 
yılın ikinci çeyreğinde ekonomik aktivitenin gücüne ilişkin 
endişe yaratıyor. 

 
Kaynak: Datastream, Markit, TÜİK 
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Otomotiv pazarı daralıyor. 

Yurt içi otomotiv pazarında yılın ikinci çeyreğinde 
yaşanan daralma Haziran ayıyla birlikte hız kazandı. İlk 
çeyrekte geçtiğimiz yıla kıyasla %1,5 oranında büyüyen 
otomobil ve hafif ticari araç pazarı, yılın ikinci çeyreğinde 
bir önceki yılın aynı dönemine göre %20,5 daraldı. Bu 
dönemde hafif ticari araç segmentinde satışların %24,9 
azalması dikkat çekerken, otomobil satışlarının da %19,2 
oranında gerilediği görüldü. Kurlarda yaşanan artışla 
birlikte otomotiv fiyatlarındaki yükselişin de iç satışlara 
olumsuz yansıdığı görülüyor. Böylece, pazarda yılın ilk 
yarısındaki daralma %11,9 düzeyinde gerçekleşti.  

 

Merkezi yönetim bütçesi Mayıs’ta fazla verdi. 

Merkezi yönetim bütçesi Mayıs’ta 2,7 milyar TL fazla 
verdi. Bu dönemde bütçe gelirleri yıllık bazda %21,8 
oranında artarak 70 milyar TL’ye yükseldi. Bütçe giderleri 
ise %31,7 oranında genişleyerek 67,3 milyar TL oldu.  

Yılın ilk beş aylık dönemine bakıldığında merkezi yönetim 
bütçe performansının bir önceki yılın aynı dönemine göre 
bozulduğu izleniyor. Bütçe gelirleri bu dönemde %18,3 
oranında genişlerken, bütçe giderleri %20,9 oranında 
arttı. Böylece, bütçe açığı 2017’nin ilk beş ayına kıyasla  9 
milyar TL (%78,1) genişleyerek 20,5 milyar TL oldu. 
Finansman maliyetlerindeki yükselişin faiz giderlerini 
yukarı çekmesiyle faiz dışı fazlanın %23 oranında 
daralarak 11 milyar TL olduğu görülüyor. 

Mayıs’ta vergi gelirleri yıllık bazda %20,2 oranında 
artarken bu gelişmede 3,9 milyar TL (%31,2) genişleyen 
geçici kurumlar vergisi ile dış ticaret işlemlerinden alınan 

vergilerdeki 2,8 milyar TL’lik (%32,2) yükseliş etkili oldu. 

Diğer taraftan, özel tüketim vergisindeki artışın bu 
dönemde nispeten düşük kaldığı görüldü. 

Mayıs ayında özelleştirme gelirleri de bütçe 
performansını olumlu etkileyen unsurlardan oldu. 
Özelleştirme gelirleri bütçe gelirlerindeki artışa 2,5 puan 
ile vergi gelirlerinin (17,9 puan) ardından en yüksek 
katkıyı sağladı. 

Dış ticaret... 

Mayıs ayında dış ticaret göstergeleri önceki aylara kıyasla 
daha dengeli bir görünüm sergiledi. İhracat %5,3, ithalat 
%5,5 artarak sırasıyla 14,3 milyar USD ve 22,1 milyar USD 
oldu. Bu dönemde dış ticaret açığı %5,7 oranında 
genişleyerek 7,8 milyar USD düzeyinde gerçekleşti. 
İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yıllık bazda önemli 
bir değişim kaydetmeyerek %64,8 düzeyinde gerçekleşti.  

Mayıs’ta enerji ithalatı güçlü seyrederken, temel mal 
gruplarına göre bakıldığında ara malı ithalatı ivme 
kaybetti. Tüketim malı ithalatının Nisan ayının ardından 
Mayıs’ta da gerilemesi dikkat çeken bir gelişme oldu. 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan geçici 
dış ticaret istatistiklerine göre Haziran’da ihracat ve 
ithalatta düşüş izlendi. İhracat yıllık bazda %1,2 oranında 
azalarak 13 milyar USD olurken, ithalat %3,6 azalarak 
18,5 milyar USD düzeyinde gerçekleşti. Dış ticaret açığı 
bu dönemde %8,9 oranında daraldı. Yılın ilk yarısında ise 
ihracat yıllık bazda %6,3, ithalat %13,5  artış kaydetti. Bu 
dönemde dış ticaret açığı %31,6 oranında genişledi. 

12 aylık kümülatif cari açık 57,1 milyar USD...  

Cari açık Nisan’da yıllık bazda %45,9 oranında artarak 5,4 
milyar USD ile piyasa beklentilerinin hafif üzerinde 
gerçekleşti. Petrol fiyatları ve net altın ticaretindeki seyir 
son bir yıllık dönemde olduğu gibi cari dengedeki 
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Kaynak: TÜİK, Datastream, TCMB, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
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kötüleşme eğiliminde etkili olmaya devam etti. Nisan’da 
parasal olmayan net altın ithalatı geçtiğimiz yılın aynı 
ayına kıyasla 728 milyon USD artış kaydederken, dış 
ticaret açığındaki genişleme 1,8 milyar USD oldu. Turizm 
gelirlerindeki toparlanma ise cari dengedeki bozulmayı 
sınırlandırıyor. Net turizm gelirleri yıllık bazda %48,4 
oranında arttı.  

12 aylık kümülatif cari açık Nisan’da yıllık bazda 23 milyar 
USD artarak 57,1 milyar USD oldu. Mart 2014’ten bu 
yana en yüksek düzeye işaret eden bu rakam net enerji 
ve altın ticareti hariç tutulduğunda 7,8 milyar USD’ye 
geriliyor. Ancak net enerji ve altın ticareti hariç cari 
dengede de son sekiz aydır bozulma eğilimi gözleniyor. 

Nisan’da cari açığın finansmanında diğer yatırımlar 
kalemi belirleyici oldu. Söz konusu başlık altında 
kaydedilen yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki 
efektif ve mevduatı 1,9 milyar USD net düşüş sergilerken, 
yurt dışı bankaların yurt içindeki efektif ve mevduatı 2 
milyar USD arttı. Buna ek olarak yine diğer yatırımların 
altında izlenen bankacılık ve bankacılık dışı sektörler 
tarafından yurt dışından sağlanan krediler de cari açığın 
finansmanına önemli katkıda bulundu.  

Nisan’da yurt dışından temin edilen kredilerin detayına 
bakıldığında bankacılık ve bankacılık dışı sektörlerin gerek 
kısa vadede gerekse uzun vadede net kredi kullanıcısı 
oldukları görülüyor. Bankacılık sektörü 4,3 milyar USD’lik 
uzun vadeli borçlanmasıyla öne çıkarken, diğer sektörler 
de bu dönemde uzun vadede yurt dışından 1,6 milyar 
USD kredi kullanımı gerçekleştirdi. İlgili sektörlerin Nisan 
ayında 12 aylık kümülatif verilere göre uzun vadeli borç 
çevirme oranları sırasıyla %105 ve %128 oldu. 

TÜFE Haziran ayında beklentilerin üzerinde gerçekleşti. 

Haziran’da TÜFE’deki aylık artış %2,61 ile Ekim 2011’den 
bu yana en yüksek değerine çıkarak piyasa beklentilerin 
oldukça üzerinde gerçekleşti. Reuters anketine göre 
TÜFE’deki aylık artışın %1,4 olması bekleniyordu. Mart 
ayından bu yana yüksek seyreden Yurt içi ÜFE’deki (Yİ-
ÜFE) aylık artış da Haziran’da %3,03 seviyesinde 
gerçekleşerek bu eğilimini sürdürdü.  

TÜFE’deki yıllık enflasyon Haziran ayında hızlı bir artış 
kaydederek %15,39 düzeyinde gerçekleşti. Yİ-ÜFE’deki 
yıllık artış da Haziran ayında %23,71’e ulaştı. Böylece, 
TÜFE ve Yİ-ÜFE’deki artış oranları 2003 bazlı serinin en 
yüksek seviyesine çıkmış oldu.  

Haziran’da giyim ve ayakkabı hariç tüm ana harcama 
gruplarında fiyatlar aylık bazda artış kaydederken, gıda ve 
alkolsüz içecekler grubu enflasyonun seyrinde etkili 
olmayı sürdürdü. Bu dönemde söz konusu kalem aylık 
bazda %5,98 oranında artarak ana harcama grupları 
arasında Haziran ayı enflasyonuna 139 baz puan ile en 
fazla katkı yapan grup oldu. Gıda grubundaki hızlı 
yükselişte taze meyve ve sebze başta olmak üzere 
işlenmemiş gıda fiyatlarındaki artışın etkili olduğu 
görülüyor. Döviz kuru gelişmelerine ek olarak petrol 
fiyatlarındaki seyrin etkilediği ulaştırma grubu da 47 baz 
puan ile aylık TÜFE artışına en yüksek katkıyı sağlayan 
ikinci kalem oldu. Ev eşyası ve haberleşme grupları da 
enflasyon artışında öne çıktı.  

TCMB tarafından yakından takip edilen B ve C çekirdek 
enflasyon göstergelerindeki bozulma Haziran’da da 
devam etti. B ve C endeksindeki yıllık artış bu dönemde 
sırasıyla %14,58 ve %14,60 seviyesinde gerçekleşerek 
2003 bazlı serinin en yüksek değerini aldı. Enerji ve gıda 
hariç çekirdek göstergelerdeki bozulmanın devam etmesi 
fiyatlama davranışındaki bozulmanın uzun süreli 
olabileceğine işaret ediyor. 
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 Kaynak: Datastream, TCMB, Reuters 
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Gelişmekte olan ülkelere yönelik risk algısında bozulma...  

Son dönemde küresel ticaret savaşlarına ilişkin kaygıları 
besleyen gelişmeler özellikle gelişmekte olan piyasalar 
üzerinde baskı yaratıyor. Haziran toplantısında Fed 
üyelerinin bu yıl için toplam dört kez faiz artırımına 
gidileceğini öngörmeleri ABD dolarına destek olurken, 
küresel risk iştahına olumsuz yansıyor. 

Seçimler öncesinde ekonomi politikalarına ilişkin yapılan 
açıklamaların yanı sıra enflasyonun yüksek seyri ve cari 
dengedeki bozulmanın sürmesi, dış finansman ihtiyacı 
yüksek seviyede olan Türkiye’nin risk primlerine ve TL 
cinsi varlık fiyatlarına olumsuz yansıdı. Seçimlerin 
ardından, yurt içi piyasalara dönük negatif algının bir 
miktar hafiflediği ve TL cinsi varlıkların toparlanma eğilimi 
sergiledikleri görülüyor. 19 Haziran’da gün içinde 340 baz 
puan ile 2012’den bu yana en yüksek düzeyine çıkan 
Türkiye’nin 5 yıllık CDS primi, izleyen günlerde yönünü 
aşağı çevirerek Haziran ayını 296 baz puan düzeyinde 
tamamladı. Hisse senedi piyasasında ise Mart ayının 
sonundan bu yana özellikle yurt dışı yerleşiklerin 
satışlarının yoğunlaşması BIST-100 endeksinin 19 
Haziran’da bir yıldan uzun sürenin en düşüğüne 
gerilemesine neden oldu. İzleyen dönemde nispeten 
olumlu bir performans sergileyen endeks, Haziran 
ayındaki kayıplarının bir kısmını telafi etti. Böylece BIST-
100 endeksi Haziran ayını %4,1 kayıpla 96.520 
seviyesinden tamamladı. 

TCMB politika faizini yükseltti. 

Enflasyondaki bozulma ve TL’de yaşanan değer kaybıyla 
mücadele etmek adına son dönemde aktif bir görüntü 
çizen TCMB, 7 Haziran’daki Para Politikası Kurulu 
toplantısında faiz oranlarında artırıma gitti. Kurul, 1 hafta 
vadeli repo ihale faiz oranını piyasa beklentilerinin 

üzerinde 125 baz puan artırarak %17,75 düzeyine çıkardı. 
TCMB’nin son kararıyla birlikte ağırlıklı ortalama fonlama 
maliyeti yılbaşından bu yana 500 baz puan artmış oldu. 

TCMB’nin beklentilerin üzerindeki faiz artırımının yurt içi 
piyasalardaki olumsuz görünümü bir miktar sınırlandırdığı 
görüldü. Ayrıca, seçimlerden sonra siyasi belirsizliğin sona 
ermesi de TL’ye destek oldu. Küresel piyasalarda risk 
algısındaki bozulma ise TL’deki iyileşmeyi sınırlandırdı. 
Böylece TL, Haziran ayını ABD doları ve euro karşısında    
%1 kayıpla tamamladı. 

Borçlanma maliyetlerinde yükseliş sürüyor. 

Türkiye’ye özgü gelişmelerin yanına küresel piyasalardaki 
bozulmanın eklenmesiyle borçlanma maliyetlerindeki 
yükseliş Haziran ayının ilk yarısında güçlü biçimde sürdü. 
Enflasyon beklentilerindeki bozulmanın yanı sıra seçim 
sonrasında para politikasının bağımsızlığına ilişkin 
endişelerin sürmesi maliyetlerdeki yükselişin devam 
etmesine neden oldu. Ayrıca, ihale/itfa takviminin yoğun 
olması da bu dönemde faizlerdeki yükselişe destek oldu. 
19 Haziran’da Hazine’nin gerçekleştirdiği ihalelerde 
oluşan ortalama bileşik faiz iki yıl vadeli gösterge tahvilin 
yeniden ihracında %19,35’e, 10 yıllık gösterge tahvilin 
yeniden ihracında ise %16,94’e çıktı. 15 Mayıs’ta yapılan 
2 yıl vadeli gösterge tahvilin yeniden ihracında faiz            
%16,61 olmuştu. Seçimlerin ardından ise borçlanma 
maliyetlerinde yatay bir görünüm izlendi. 2 yıl vadeli 
gösterge tahvilin bileşik faizi Haziran ayını 178 baz puan 
yükselişle %19,25 düzeyinden tamamladı. 

 
Kaynak: Datastream, Reuters, Borsa İstanbul, TCMB 
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Mevduat hacmi 2.059 milyar TL oldu.  

BDDK tarafından yayımlanan Haftalık Bülten verilerine 
göre, 22 Haziran itibarıyla toplam mevduat hacmi 2017 
sonuna göre %14,3 oranında genişleyerek 2.059 milyar 
TL oldu. Kur etkisinden arındırıldığında ise mevduat 
hacmi artışı aynı dönem itibarıyla %3,3 oranında 
gerçekleşti. Bu dönemde TP mevduat hacmi %6,2 
oranında artarak 1.038 milyar TL olurken, USD bazında YP 
mevduat hacmi %0,1 oranında daralarak 218 milyar USD 
seviyesine indi.   

Yıllık artış hızına bakıldığında toplam mevduat hacminin 
%22,5 oranında genişlediği görülüyor. Bu dönemde TP 
mevduat hacmi %13,6 oranında artarken, USD bazında 
YP mevduat hacmi %0,9 oranında düştü.  

Kredi hacminin yıllık büyüme hızı %25,3 oldu.  

22 Haziran 2018 itibarıyla toplam kredi hacmi yılsonuna 
göre %13,6 oranında genişleyerek 2.425 milyar TL oldu. 
Kur etkisinden arındırıldığında kredi hacmindeki artışın    
%5,4’e gerilediği görülüyor. Bu dönemde TP krediler %6,8 
oranında genişlerken, USD bazında YP krediler %2,7 
oranında arttı. 

Yıllık kredi hacmi artışı 22 Haziran 2018 itibarıyla %25,3 
düzeyinde bulunuyor. Kur etkisinden arındırıldığında söz 
konusu oran %13,4’e geriliyor. TP kredilerin yıllık artış 
hızında yılbaşından beri görülen gerileme eğilimi devam 
ediyor. Söz konusu kalemdeki artış oranı %16,6 ile Mart 
2017’den bu yana en düşük seviyesinde bulunuyor. USD 
bazında YP krediler ise bu dönemde %6,8 oranında arttı.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tüketici kredilerindeki ivme kaybı sürüyor.  

Tüketici kredilerinin yıllık artışında gerileme eğilimi 
devam ediyor. 2017’nin son çeyreğine %20’nin 
üzerindeki bir yıllık artış hızıyla giren tüketici 
kredilerindeki yıllık büyüme 22 Haziran 2018 itibarıyla      
%13,6 düzeyine geriledi. Faiz indirim kampanyalarının 
etkisiyle konut kredilerinin Haziran’da bir miktar arttığı 
gözleniyor. Bu dönemde, konut, ihtiyaç ve taşıt kredileri 
yıllık bazda sırasıyla %10,2, %17,2 ve %9,2 oranında artış 
kaydetti. 

Takipteki alacaklar oranı %2,78... 

2017 yılı boyunca gerileme eğilimindeki takipteki 
alacaklar oranı 22 Haziran haftasında %2,78 düzeyinde 
gerçekleşti. Aynı tarih itibarıyla takipteki alacaklar oranı 
bireysel kredilerde %3,4, ticari kredilerde %2,7 olarak 
kaydedildi. 

Yabancı para net genel pozisyonu… 

Yabancı para net genel pozisyonu 22 Haziran 2018 
itibarıyla bilanço içi kalemlerde (-)51.344 milyon USD, 
bilanço dışında ise (+)51.936 milyon USD oldu. Böylece, 
bankacılık sektörü yabancı para net genel pozisyonu       
(+)592 milyon USD düzeyinde gerçekleşti. 

 
 
 

 
Kaynak: BDDK Haftalık Bülten 

Türkiye Ekonomisi - Bankacılık Sektörü 

-3

3

9

15

21

27

29.Ara 29.Oca 28.Şub 31.Mar 30.Nis 31.May

Mevduat Hacmi
(2017 sonuna göre % değişim)

TP

YP

Kur Etkisinden Arındırılmış Toplam Mevduat

10.2

9,2

17.2

13.6

-10

0

10

20

30

2016 2017 2018

Tüketici Kredileri
(yıllık % değişim)

Konut Taşıt İhtiyaç Tüketici Kredileri

0

10

20

30

40

50

May.17 Tem.17 Eyl.17 Kas.17 Oca.18 Mar.18 May.18

Kredi Hacmi
(yıllık % değişim)

TP YP Kur Etkisinden Arındırılmış

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

Haz.17 Eyl.17 Ara.17 Mar.18 Haz.18

Yabancı Para Genel Pozisyonu
(milyar USD)

Net Pozisyon (sağ eksen)
Bilanço İçi
Bilanço Dışı

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


 ekonomi.isbank 

Temmuz 2018  9 

ABD ile Çin başta olmak üzere diğer önemli ticaret 
ortakları arasında art arda açıklanan korumacı ticaret 
önlemleri küresel piyasaların baskı altında kalmasına 
neden oluyor. Diğer yandan, Fed faiz artırımlarına devam 
ederken, gelişmiş ülke merkez bankaları arasındaki 
ayrışma derinleşiyor. Fed’in bu sene için faiz artırım 
beklentilerini yukarı yönlü güncellemesine karşılık ECB 
önümüzdeki döneme ilişkin öngörülenden daha güvercin 
bir normalleşme rotası çizdi. Diğer gelişmiş ülke merkez 
bankalarının genel olarak beklemede olduğu son 
dönemde doların değer kazanma eğilimi güçleniyor. Bu 
paralelde yılın özellikle ikinci çeyreğinde gelişmekte olan 
ülkelere yönelik sermaye akımlarında zayıflık izlenirken, 
söz konusu ülkeler arasında yatırımcıların seçiciliğine 
bağlı olarak oluşan ayrışmanın ilerleyen dönemde daha 
da belirginleşebileceği düşünülüyor.  

Haziran ayında açıklanan ilk çeyrek büyümesi Türkiye 
ekonomisinin geçtiğimiz sene yakaladığı ivmeyi 
koruduğuna işaret etti. Seçimlerin ilk turda sonuçlanması 
ile de siyasi belirsizliklerin azalması yabancı yatırımcıların 
ve kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’ye yönelik 
değerlendirmelerindeki temkinli tonun bir miktar 
yumuşamasını sağladı. TCMB’nin sürdürdüğü sıkı para 
politikası ve maliye politikalarında beklenen normalleşme  
de önümüzdeki dönemde finansal piyasalarda yüksek bir 
oynaklığın izlenme ihtimalini zayıflatıyor.  

Öte yandan, ikinci çeyreğe dair veriler iktisadi faaliyette 
ivme kaybının başladığı sinyalini veriyor. Yılın ilk 
çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %10’a 
yakın artış kaydeden sanayi üretimi Nisan ayında yıllık 
bazda %6,2 oranında genişledi. PMI verisi de son üç aydır 
imalat sanayiinde faaliyetin yavaşladığına işaret ediyor. 
Güven endeksleri iç talebe ve üretime yönelik genel 
olarak zayıf bir görünüm sunarken, enflasyon yüksek 
düzeylerdeki seyrini sürdürüyor. Haziran ayı 
enflasyonunun öngörülerin oldukça üzerinde 
gerçekleşmesi de önümüzdeki döneme ilişkin beklentileri 
olumsuz etkiliyor.  

 

Genel Değerlendirme 

Tahm inlerim iz  (%) 2017 (G ) 2018

Büyüme 7,4 4,1

Cari Açık/GSYH 5,6 6,0

Enflasyon (yılsonu) 11,9 14,0

(G) Gerçekleşme

https://ekonomi.isbank.com.tr/
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Büyüme 2013 2014 2015 2016 2017 18-Ç1 18-Ç2 18-Ç3

  GSYH (milyar USD) 950 935 862 863 851 208

  GSYH (milyar TL) 1.810 2.045 2.339 2.609 3.105 793

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

Enflasyon (%) Nis.18 May.18 Haz.18

  TÜFE (yıllık) 7,40 8,17 8,81 8,53 11,92 10,85 12,15 15,39

  Yurt İçi ÜFE (yıllık) 6,97 6,36 5,71 9,94 15,47 16,37 20,16 23,71

Oca.18 Şub.18 Mar.18

  İşsizlik Oranı (%) 9,1 10,3 10,2 12,0 9,9 9,9 9,8 9,9

  İşgücüne Katılım Oranı (%) 48,5 51,0 51,7 52,4 53,1 53,1 53,1 53,0

Nis.18 May.18 Haz.18

  TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru 101,0 105,2 97,9 91,8 85,2 82,0 78,2 77,1

  USD/TL 2,1485 2,3378 2,9189 3,5176 3,7916 4,0653 4,5375 4,5812

  EUR/TL 2,9605 2,8288 3,1708 3,7102 4,5530 4,9117 5,2966 5,3488

  Döviz Sepeti (0,5*EUR+0,5*USD) 2,5545 2,5833 3,0448 3,6139 4,1723 4,4885 4,9170 4,9650

Mar.18 Nis.18 May.18

  İhracat 151,8 157,6 143,8 142,5 157,0 160,3 161,3 162,1

  İthalat 251,7 242,2 207,2 198,6 233,8 245,3 248,0 249,2

  Dış Ticaret Dengesi -99,9 -84,6 -63,4 -56,1 -76,8 -84,9 -86,7 -87,1

  Karşılama Oranı (%) 60,3 65,1 69,4 71,8 67,1 65,4 65,0 65,0

Şub.18 Mar.18 Nis.18

  Cari İşlemler Dengesi -63,6 -43,6 -32,1 -33,1 -47,4 -53,7 -55,4 -57,1

  Finans Hesabı -62,7 -42,6 -22,4 -22,1 -46,5 -49,1 -47,4 -44,1

     Doğrudan Yatırımlar (net) -9,9 -6,1 -12,9 -10,2 -8,2 -7,3 -7,1 -7,3

     Portföy Yatırımları (net) -24,0 -20,2 15,7 -6,3 -24,4 -26,7 -22,4 -18,6

     Diğer Yatırımlar (net) -38,7 -15,9 -13,3 -6,5 -5,7 -12,5 -13,0 -19,9

     Rezerv Varlıklar (net) 9,9 -0,5 -11,8 0,8 -8,2 -2,6 -4,9 1,7

  Net Hata ve Noksan 1,0 1,1 9,8 11,0 0,9 4,5 7,9 12,9

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

Mar.18 Nis.18 May.18

  Harcamalar 408,2 448,8 506,3 583,7 677,7 187,9 255,2 322,5

     Faiz Harcamaları 50,0 49,9 53,0 50,2 56,7 22,3 25,4 31,4

     Faiz Dışı Harcamalar 358,2 398,8 453,3 533,4 621,0 165,6 229,8 291,1

  Gelirler 389,7 425,4 482,8 554,4 630,3 167,4 232,0 302,1

     Vergi Gelirleri 326,2 352,5 407,8 458,7 536,0 145,8 190,9 252,1

  Bütçe Dengesi -18,5 -23,4 -22,6 -29,3 -47,4 -20,4 -23,2 -20,5

  Faiz Dışı Denge 31,4 26,5 30,4 21,0 9,3 1,9 2,2 11,0

  Bütçe Dengesi/GSYH (%) -1,0 -1,1 -1,0 -1,1 -1,5 - - -

Mar.18 Nis.18 May.18

  İç Borç Stoku 403,0 414,6 440,1 468,6 535,4 550,4 553,1 556,4

  Dış Borç Stoku 183,2 197,9 238,1 291,3 341,0 362,8 368,1 402,6

  Toplam Borç Stoku 586,2 612,5 678,2 760,0 876,5 913,2 921,1 959,0

(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)

https://ekonomi.isbank.com.tr/
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(milyar TL) 2013 2014 2015 2016 2017 Nis.18 May.18 Değişim (1)

AKTİF TOPLAMI 1.732 1.994 2.357 2.731 3.258 3.436 3.640 11,7

  Krediler 1.047 1.241 1.485 1.734 2.098 2.240 2.339 11,5

     TP Krediler 753 881 1.013 1.131 1.414 1.489 1.507 6,5

        Pay (%) 71,9 71,0 68,2 65,2 67,4 66,5 64,4 -

     YP Krediler 295 360 472 603 684 751 832 21,7

        Pay (%) 28,1 29,0 31,8 34,8 32,6 33,5 35,6 -

    Takipteki Alacaklar (brüt) 29,6 36,4 47,5 58,2 64,0 79,8 68,0 6,3

    Takipteki Alacaklar Oranı (%) 2,8 2,9 3,1 3,2 3,0 3,4 2,8 -

  Menkul Değerler 287 302 330 352 402 406 420 4,6

PASİF TOPLAMI 1.732 1.994 2.357 2.731 3.258 3.436 3.640 11,7

  Mevduat 946 1.053 1.245 1.454 1.711 1.823 1.893 10,7

     TP Mevduat 594 661 715 845 955 1.009 993 4,0

        Pay (%) 62,8 62,8 57,4 58,1 55,8 55,3 52,4 -

     YP Mevduat 352 391 530 609 756 814 901 19,1

        Pay (%) 37,2 37,2 42,6 41,9 44,2 44,7 47,6 -

  İhraç Edilen Menkul K ıymetler 61 89 98 116 145 163 176 20,8

  Bankalara Borçlar 254 293 361 418 475 532 572 20,5

  Repodan Sağlanan Fonlar 119 137 157 138 99 88 96 -2,6

ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI 194 232 262 300 359 381 387 7,8

  Net Dönem Kârı/Zararı 24,7 24,6 26,1 37,5 49,1 18,8 23,8 -

RASYOLAR (%)

  Krediler/GSYH 57,9 60,7 63,5 66,5 67,6

  Krediler/Aktifler 60,5 62,2 63,0 63,5 64,4 65,2 64,3 -

  Menkul Kıymet/Aktifler 16,6 15,2 14,0 12,9 12,3 11,8 11,5 -

  Mevduat/Pasifler 54,6 52,8 52,8 53,2 52,5 53,1 52,0 -

  Krediler/Mevduat 110,7 117,9 119,2 119,3 122,6 122,8 123,5 -

  Sermaye Yeterliliği 15,3 16,3 15,6 15,6 16,9 16,4 15,9 -

(1) Yılsonuna göre % değişim

BDDK Tarafından Açıklanan Aylık Bülten Verilerine Göre Bankacılık  Sektörü

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. 

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