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Yurt Dışı Gelişmeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 
19 Haziran 2017 

● FED, beklentilere paralel, politika faizi oranını 25 baz puan artırarak %1.00 – 1.25 aralığına yükseltti. Toplantı 

sonrası açıklanan karar metninde istihdam piyasasında güçlenmenin devam ettiği, ekonomik aktivitenin yılbaşından bu 

yana ılımlı bir şekilde arttığı belirtiliyor. Hane halkı harcamaları ve özel sektör yatırımlarının ise kuvvetlendiği vurgulanıyor. 

Ekonomiye dair göstergelerdeki gerçekleşmeler ve beklentiler ışığın-

da politika faizi oranını artırmaya üyeler 8’e karşı 1 oy ile karar verdi. 

Fed üyelerinin güncel ekonomik tahmin ve politika faiz oranı beklen-

tileri de yayımlandı (yandaki tablo). Fed üyelerinin 2017 yılı için 3 

faiz artırımı beklentisi değişmezken, ekonomideki gelişmelerin bek-

lentilere paralel gerçekleşmeye devam etmesi durumunda bilanço 

küçültme operasyonlarına başlanacağı belirtiliyor. Plana göre Fed 

portföyünde bulunan hazine tahvillerinin 6 milyar $, diğer menkuller 

4 milyar $’a kadarlık geri ödemesini yeniden menkul alımına yönlen-

dirmeyecek. 6 milyar $’lık limit 30 milyar $’a ulaşana kadar, 4 milyar 

$’lık limit 20 milyar $’a kadar ulaşana kadar 3 ayda bir 4 milyar $ 

miktarında artırılacak. Yellen işlemlerin kısa zamanda başlayabilece-

ğini belirtti. Mayıs ayında enflasyondaki gerileme, piyasanın yılın geri 

kalanında Fed faiz artırımlarına dair beklentilerin düşmesine yol aç-

mıştı. Yellen’ın bu düşüşün geçici olduğunu ve enflasyonun orta va-

dede %2 hedefine ulaşacağını beklemeye devam ettiklerini açıklamasıyla Aralık ayı toplantısında faiz artırım olasılığı  

yükseldi. Piyasa beklentilerinde Haziran toplantısına kadar 2017 yılı için 2 faiz artırımı daha ağır basıyordu. 3. faiz artırı-

mının fiyatlamalara girmesi durumunda Türkiye de dahil gelişmekte olan ülkelere son birkaç aydır gerçekleşen portföy 

girişleri bir miktar yavaşlayabilir. 

● Çin’de sanayi üretimi bir önceki yıla göre %6.4 artış beklentilerine yakın olarak Mayıs ayında %6.5 artış kaydetti. 

Nisan ayıyla aynı seviyelerde olan yıllık artışı kömür ve doğalgaz üretimindeki artış destekledi. 2017 yılının ilk çeyreğinde 

%6.8 olan sanayi üretiminin büyüme hızı beklentilere paralel şekilde yılın ikinci çeyreğine ılımlı düşüş gösterdi. Mayıs 

ayında hem ihracat talebi hem de iç talepteki artış sanayi üretimindeki büyümeyi destekledi. Mayıs ayında ihracat bir ön-

ceki yıla göre %15.5 artarken, perakende satışlarda son dört aydır devam eden büyüme sürdü (%10.7). Diğer taraftan, ilk 

çeyrekte %9.2 artan sabit sermaye yatırımları, altyapı ve gayrimenkul yatırımlarındaki yavaşlamanın etkisiyle Ocak-Mayıs 

döneminde %8.6’ya geriledi (Beklenti: %8.8). 2017 yılında Çin’de hükümet artan borç oranlarına karşı makro ihtiyati ön-

lemler almaya başlamış ve 2017 yılı için %6.5’lik bir büyüme oranını hedeflemişti. Sanayi üretiminin artış hızının 2. çey-

rekte ivme kaybetmesi, 2017 yılının ilk çeyreğinde %6.9 büyüyen Çin ekonomisinin yılın devamında büyümede kontrollü 

yavaşlama beklentisini destekliyor. 

● Japonya Merkez Bankası (BOJ) faiz oranlarında ve varlık alım miktarında değişikliğe gitmedi. BOJ kısa vadeli 

politika faiz oranını -%0.1 seviyesinde, 10 yıllık Japon devlet tahvili getirisi hedefini %0 seviyesinde sabit bıraktı. Varlık 

alım programını da yılda 80 trilyon yen (~720 milyar $) seviyesinde tuttu. Banka ekonomiye dair değerlendirmesinde Ja-

ponya’da ılımlı büyümenin başladığını belirtti. Açıklamada iç talep, yatırımlar ve ihracatta daha güçlü bir toparlanma oldu-

ğunda da dikkat çekiliyor. Japonya’da ekonomik aktivitedeki olumlu gelişmelere rağmen hanehalkı gelirlerindeki artış göz-

lemlenmiyor ve enflasyon da %2 hedefinin altında kalmaya devam ediyor. Bundan dolayı BOJ’un uzun bir süre daha dü-

şük faiz oranlarını koruması ve bir süre daha yüksek miktarlı varlık alımlarına devam etmesi bekleniyor. 

2017 2018 2019
Uzun 

Vade

Haz.17 2.2 2.1 1.9 1.8

Mar.17 2.1 2.1 1.9 1.8

Haz.17 4.3 4.2 4.2 4.6

Mar.17 4.5 4.5 4.5 4.7

Haz.17 1.6 2.0 2.0 2.0

Mar.17 1.9 2.0 2.0 2.0

Haz.17 1.6 2.0 2.0

Mar.17 1.9 2.0 2.0

Haz.17 1.4 2.1 2.9 3.0

Mar.17 1.4 2.1 3 3.0
Politika Faizi
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Yurt İçi Gelişmeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, 2017 1. Çeyrek 

● 2017 yılının ilk çeyreğinde GSYH %3.5 olan beklentilerin 

üstünde %5.0 büyüdü. (2016 4. çeyrek: %3.5). Yıllıklandırıl-

mış 1. çeyrek büyüme oranı %3.0’a yükseldi. (2016: %2.9) 

Takvim etkisinden arındırılmış GSYH, bir önceki yılın aynı 

çeyreğine göre %4.7 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden 

arındırılmış GSYH ise bir önceki çeyreğe göre %1.4 arttı.  

 İktisadi faaliyet kollarına göre: 2016 son çeyreğine benzer 

şekilde, büyüme bütün sektörlere yayılmış durumda. 2015 

sonunda tarım sektöründe yaşanan daralma 2016 yılı son 

çeyreğinde ılımlı büyüme göstermişti. 2017 yılı ilk çeyreğinde de tarım sektöründeki yıllık büyüme hızı %3.2’ye çıktı. Sana-

yi sektöründeki büyüme oranı %5.3’e çıkarken (4Ç 16: %5.0), inşaat sektörü de %3.7 büyüdü (4Ç 16: %3.7). 

 Harcama yöntemine göre: Güçlü kamu harcamaları ve ihracat büyümesi ile ılımlı hanehalkı büyümesi ilk çeyrekte büyü-

menin motoru oldu. Hanehalkı harcamaları 2016 ilk çeyreğine göre %5.1 oranında artış gösterdi. Kamu sektörü harcama-

larında büyüme hızlanarak %9.4’e yükseldi. Yatırım harcamalarındaki artış oranı ise  bir önceki çeyreğe göre biraz hızlana-

rak %2.2 oldu. (4Ç 16: %2.0) Yatırımın alt kalemlerine bakıldığında ise büyümeyi sağlayan kalemin inşaat sektörü olduğu 

görülüyor. İnşaat yatırımları ilk çeyrekte %10 büyüme gösterdi. Makine ve teçhizat yatırımlarında ise %10.1 daralma ya-

şanmış. 2016 sonunda pozitife dönen mal ve hizmet ihracatı kaleminde %10.6 ile 2014 bu yana en hızlı büyüme oranı ya-

şandı. İthalatta ise %0.8 büyüme oranı ile 2014 sonunda bu yana en yavaş büyüme oranı gözlemlendi.  

● Bütçe esnekliği sayesinde artan kamu harcamaları ve iç talebi destekleyen teşviklerle ilk çeyrek büyümesi beklentilerin 

üzerinde gerçekleşti. Vergi indirimi ve diğer teşviklerin devam ettirilmesi, KGF kredileri kullanımının özellikle Mart ayı son-

rası ivme kazanması ikinci çeyrekte ekonomik aktivitenin daha da güçlü seyredebileceğine işaret ediyor. Nisan ayında yıllık 

%5.9 artış gösteren ham sanayi üretim endeksi ve Mart ayından beri 50 eşik seviyesinin üzerinde seyreden PMI verileri de 

ikinci çeyrekte ekonomik aktivitenin güçlü olacağına işaret ediyor. Teşviklerin sona ermesi ve kredilerde KGF teminatında 

üst limite (250 milyar TL) yaklaşılması ile yılın ikinci yarısında ise büyüme hızında bir miktar yavaşlama olabilir. 

Ödemeler Dengesi, Nisan 2017  

● Nisan’da cari denge beklentilere paralel 3.62 milyar $ açık verdi. Yılın ilk  dört ayındaki toplam cari açık önceki yılın aynı 

dönemine göre %6 artarak 11.6 milyar $ oldu. 12 aylık kümülatif cari açık ise Mart ayındaki 32.7 milyar $ seviyesinden 

33.2 milyar $ seviyesine yükseldi. Cari açıktaki artışta, 12 aylık enerji açığının Mart ayındaki 25.8 milyar $ seviyesinden 

Nisan’da 26.4 milyar $ seviyesine yükselmesi etkili oldu. Bununla birlikte turizm gelirlerinin Nisan’da turist sayısındaki artı-

şa paralel olarak Ocak 2015’ten bu yana ilk kez artış göstermesi cari açıktaki artışı sınırladı.  

● Yılın ilk dört ayında cari açığın finansmanı büyük ölçüde portföy yatırımları ve rezerv varlıklarla karşılandı. Nisan ayında 

portföy yatırımları ile 3.3 milyar $ tutarında güçlü bir sermaye girişi gerçekleşti. Böylece yılın ilk dört ayındaki toplam port-

föy girişi önceki yılın aynı dönemine göre %19 artarak 7.7 milyar $ oldu. Nisan ayında portföy yatırımlarının 2.6 milyar $’ı 

devlet iç ve dış borçlanma senetleri aracılığıyla gerçekleşti. Doğrudan yatırımlar kalemiyle Nisan ayında 362 milyon $ fi-

nansman sağlanırken, yılın ilk dört ayında doğrudan yatırım girişi önceki yılın aynı döneminin %5 altında, 2.4 milyar $ sevi-

yesinde gerçekleşti. Net hata noksan kaleminde bu ay 3.9 milyar $ ile 1998’den bu yana en yüksek aylık çıkış yaşandı. 

Rezerv varlıklar Nisan ayında 3.8 milyar $ azalırken yılın ilk dört ayında rezerv varlıklar toplamda 7.8 milyar $ azalmış oldu. 

● 2017 ikinci çeyrekten itibaren petrol fiyatlarının enerji açığı üzerindeki yukarı yönlü etkisi sınırlı olabilir. İkinci çeyrekte 

KGF kredilerinin etkisiyle toparlanmayı sürdüren ekonomik aktiviteye bağlı talep ise cari açık üzerinde yukarı yönlü baskı 

yapabilir. Turizm gelirlerinde bir miktar iyileşme görünmesine rağmen cari açığın yılın geri kalanında kademeli olarak art-

ması ancak GSYH’ya oranının %5’li seviyelerin altında kalması beklenebilir. 

27 Şubat 2017 

DenizBank Ekonomi Bülteni 

Yurt İçi Gelişmeler-I 

19 Haziran 2017 
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Yurt İçi Gelişmeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 

TCMB Faiz Kararı, Haziran 2017  

● Merkez Bankası (MB) Haziran ayı toplantısında beklentilere paralel faiz oranlarında değişiklik yapmadı. Politika faizi olan 

bir hafta vadeli repo ihale, gecelik borç verme ve borçlanma oranlarını değiştirmeyerek sırasıyla %8, %9.25 ve %7.25’te 

sabit tuttu. Geç likidite penceresi borç verme faizini %12.25, geç likidite borçlanma faizini de %0 düzeyinde sabit tuttu.  

● Ekonomik aktivite değerlendirmesinde iç talepteki iyileşme değerlendirilirken bir önceki metinde kullanılan kısmi ifadesi 

çıkarıldı. İç talebin manşet büyüme rakamına katkısı ikinci çeyrekte artabilir. MB’nin artan iç talebin enflasyon üzerinde 

oluşturabileceği yukarı yönlü riskler sebebi ile sıkı para politikasını koruması beklenebilir. Karar metninden “yakın dönemde 

risk iştahında gözlenen artış maliyet kaynaklı baskıları bir miktar sınırlasa da” ifadesi de çıkarıldı. Nisan toplantısından bu 

yana Türkiye dahil gelişmekte olan ülke piyasalarına fon girişleri devam etmesine ve Türk Lirası olumlu performansını sür-

dürmesine rağmen MB’nin açıklamasını enflasyondaki gelişmelerle sınırlı tuttuğu görülüyor. Bu MB’nin piyasalardaki geliş-

melerden bağımsız olarak enflasyon beklentilerinde bir iyileşme olmadan para politikasında sıkı duruşundan vazgeçmeye-

ceği yönünde bir sinyal vermesi sebebiyle yurt içi piyasalar açısından önemli ve olumlu. İlk çeyrekteki olumlu büyüme per-

formansı ve ekonomik aktivitenin ikinci çeyrekte daha kuvvetli olabileceğine işaret eden öncü göstergeler MB ’nin sıkı para 

politikası duruşunu devam ettirmesini sağlayabilecek faktörler. MB ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini %12’ye yakın sevi-

yelerde koruyor. 

● Haziran ayı TCMB Beklenti Anketi sonuçları enflasyon beklentilerinde iyileşmenin başlamış olabileceğine işaret ediyor. 

Ekim 2016 – Mayıs 2017 arası 8 ay üst üste yükselen 24 ay sonrası enflasyon beklentisi bu ay ilk defa düşüş göstererek %

7.93’ten %7.9’a geriledi. İlerleyen aylarda beklentilerde iyileşmenin güçlenerek devam etmesi durumunda MB fonlama ma-

liyeti kademeli olarak aşağı çekebilir. 

Bütçe Dengesi, Mayıs 2017  

● Mayıs ayında merkezi yönetim bütçe dengesi 6.4 milyar 

TL, faiz dışı denge 10 milyar TL fazla verdi. Bütçe gelirleri 

Mayıs ayında vergi gelirlerindeki artış ile birlikte geçen sene-

ye göre %16.1 arttı. Vergi gelirleri %20 artarak Mayıs 

2016’daki 42.4 milyar TL seviyesinden 50.9 milyar TL seviye-

sine yükseldi. Vergi gelirlerindeki artış büyük ölçüde %43 

artan kurumlar vergisinde kaynaklandı. Mayıs’ta gelir vergisi 

%17, KDV geliri %4, ÖTV %8 ve ithalde alınan KDV %24 

arttı. Mayıs ayında bütçe harcamaları ise %11.4 arttı. Faiz 

dışı harcamalar %16 artarken, faiz harcamaları %27 azaldı. 

Cari transferlerdeki artış önceki aylara göre bir miktar gerileyerek %13 seviyesinde gerçekleşti. Personel giderlerinde enf-

lasyonun altında, %6 artış gözlemlendi. Mal ve hizmet alım harcamaları %20 arttı. 

● 2017’nin ilk 5 ayında merkezi yönetim bütçesi 11.5 milyar TL açık, faiz dışı denge 14.2 milyar TL fazla verdi. Gelirler ka-

leminde yıl sonu hedefinin %44’ü, giderler kaleminde %42’si gerçekleşti.12 aylık kümülatif bütçe dengesi 49.8 milyar TL 

açık, faiz dışı denge 2 milyar TL fazla verdi. 12 aylık kümülatif bütçe açığı/GSYH %1.7, faiz dışı fazla/GSYH %0.1 oldu.  

● Yılın ilk dört ayında ekonomik büyümeyi desteklemek amacıyla yapılan teşviklerin etkisiyle 17.9 milyar TL’ye çıkan bütçe 

açığı, Mayıs ayında vergi gelirlerindeki artışla bir miktar iyileşme gösterdi. Vergi gelirlerindeki bu artışta Mayıs ayında tahsi-

latı yapılan vergi yapılandırma gelirlerinin etkisi oldu. Mayıs’ta cari transferlerdeki artışın önceki aylara göre bir miktar ya-

vaşlaması da bütçe dengesindeki bozulmayı sınırladı. Yılın ilk 5 ayı itibarıyla bütçe gerçekleşmeleri, mali genişleme adım-

larıyla büyümenin desteklenmesi hedefine uygun ilerliyor. Ekonomik aktiviteyi canlandırmaya yönelik teşvikler ve vergi indi-

rimlerinin bütçe dengesinde yarattığı bozulma önümüzdeki dönemde devam edebilir. Bununla birlikte ekonomik aktivitenin 

vergi gelirlerine sağladığı destek ve ertelenen SGK prim tahsilatlarının yılın son çeyreğinde gerçekleşmesi bütçe dengesin-

deki bozulmayı bir miktar sınırlayabilir. 

27 Şubat 2017 

DenizBank Ekonomi Bülteni 

Yurt İçi Gelişmeler-II 

19 Haziran 2017 
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Finansal Göstergeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 
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Dolar libor faizleri arttı. 

GOÜ hisse senetleri değer kaybetti. 

Not: Tüm veriler raporun çıktığı Cuma günü saat 16:30 itibarı ile güncellenmiştir. 

Geçtiğimiz hafta TL varlıklar değer kazandı. 

19 Haziran 2017 
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Finansal Göstergeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 
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TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %11.96, gösterge tahvil getirisi %11.11 seviyesinde. 
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Küresel para birimleri dolara karşı ağırlıklı olarak değer kaybetti. 

Enerji fiyatları gerilemeye devam etti. 

Not: Tüm veriler raporun çıktığı Cuma günü saat 16:30 itibarı ile güncellenmiştir. 

19 Haziran 2017 
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Veri Akışı  

DenizBank Ekonomi Bülteni 

19 Haziran 2017 

Not: Tüm veriler ve beklentiler Bloomberg’den alınmıştır.  

Ülke Veri Saat Beklenti Gerçekleşen Önceki Revize Önem

ABD İkinci El Konut Satışları  (Mayıs) 17:00 5.55m -- 5.57m -- Orta

Türkiye Tüketici Güven Endeksi (Haziran) 10:00 -- -- 72.8 -- Orta

ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları (17 Haziran) 15:30 -- -- 237k -- Orta

Almanya PMI Hizmet  (Haziran, Geçici) 10:30 55.4 -- 55.4 -- Orta

Almanya PMI İmalat  (Haziran, Geçici) 10:30 59 -- 59.5 -- Orta

Euro Bölgesi PMI Bileşik (Haziran, Geçici) 11:00 56.6 -- 56.8 -- Orta

Euro Bölgesi PMI Hizmet  (Haziran, Geçici) 11:00 56.2 -- 56.3 -- Orta

Euro Bölgesi PMI İmalat  (Haziran, Geçici) 11:00 56.7 -- 57 -- Orta

Türkiye Kapasite Kullanım Oranı (Haziran) 14:30 -- -- 78.80% -- Orta

Türkiye Reel Kesim Güven Endeksi (Haziran) 14:30 -- -- 109.2 -- Orta

ABD PMI İmalat (Haziran, Geçici) 16:45 53 -- 52.7 -- Orta

ABD PMI Hizmet (Haziran, Geçici) 17:45 -- -- 53.6 -- Orta

ABD Yeni Konut Satışları (Aylık Değişim, % ) (Mayıs) 17:00 5.50% -- -11.40% -- Orta

ABD Yeni Konut Satışları (Mayıs) 17:00 600k -- 569k -- Orta

Haftalık Veri Takvimi

21 Haziran Çarşamba

22 Haziran Perşembe

23 Haziran Cuma


