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Yurt Dışı Gelişmeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 
22 Mayıs 2017 

● ABD’de sanayi üretimi beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Sanayi üretimi Nisan ayında bir önceki aya göre %

1.0 artış gösterdi. (Beklenti: %0.4, Önceki: %0.5) Bu artış veri-

nin Şubat 2014’ten bu yana gösterdiği en hızlı artış. Nisan ayın-

daki artışta otomotiv sektöründeki toparlanma etkili oldu. ABD 

ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde büyüme hızını artırması 

bekleniyor. Fakat bu ivmelenme, Fed’in para politikası sıkılaş-

tırmasına dair piyasa beklentilerinde bir değişikliğe yol açmadı. 

Bloomberg anketine göre sanayi üretim verisi açıklandığı 16 

Mayıs tarihinde %97.5 olan Haziran toplantısı faiz artırımı olası-

lığı, ABD’de yaşanan politik gelişmelerin de etkisi ile %90 sevi-

yesine gerilemiş durumda. 12 Mayıs haftasında Haziran ayında 

%0.25’lik faiz artırımına işaret eden opsiyon fiyatlamaları ise 18 Mayıs itibarıyla faiz artırımının Temmuz ayında beklendi-

ğine işaret ediyor. 

● Çin’de sanayi üretimi Nisan ayında hız kaybetti. Sanayi üretimi Nisan ayında, bir önceki senenin Nisan ayına 

göre %7.0 olan beklentilerin altında %6.5 artış gösterdi. 

(Önceki ay: %7.6 artış) Sanayi üretiminde yılbaşından bu yana 

artış ilk çeyrek sonundaki %6.8 seviyesinden %6.7’ye geriledi. 

2017’nin ilk çeyreğinde %6.9 büyüme gösterdikten sonra öncü 

göstergeler Çin’de ekonomik büyümenin hız kesmeye başladı-

ğına işaret ediyor. Ekonomideki yavaşlamanın Çin Merkez Ban-

kası’nın para politikasını sıkılaştırma yönünde adımları ile aynı 

dönemde gerçekleşmesi küresel piyasalarda kısa dönemde 

oynaklığın artmasına yol açabilir. Fakat Çin’de 2017 yılı için 

resmi büyüme hedefi %6.5 olarak belirlenmişti. İkinci çeyrekte 

gözlemlenen yavaşlama bu hedefe risk oluşturacak boyutta ya da kredi büyümesini kontrol altına alma amacıyla sıkılaştır-

ma adımları atan Çin MB’nin politikasını değiştirecek boyutta değil.  

● Japonya ekonomisi 2017’nin ilk çeyreğinde büyümeyi sürdürdü. Japonya ekonomisi ilk çeyrekte bir önceki çey-

reğe göre çeyreklik bazda %0.5, yıllıklandırılmış %2.2 büyüdü 

(Beklenti %1.7; Önceki %1.4). Büyümeye önceki iki çeyrekteki 

zayıf performansın ardından  yılllıklandırılmış %2 artan özel 

kesim iç talebi ile rekabetçi kurun etkisiyle %8.9 artan ihracat 

en yüksek katkıyı yaptı. Japonya ekonomisi böylece 2005’ten 

bu yana ilk kez üst üste 5 çeyrek büyümüş oldu. Japonya kamu 

harcamaları ve gevşek para politikası ile büyümede toparlan-

mayı sürdürürken, aşağı yönlü enflasyonist baskılar devam edi-

yor. İthal mal fiyatlarındaki artışın tüketiciye yansıtılamaması 

sonucunda ekonomi nominal olarak %0.1 küçüldü. Japonya ekonomisinde ılımlı toparlanmanın önümüzdeki dönemde 

sürmesi beklenirken, Çin ekonomisinde görülen yavaşlama ihracatlarda bir miktar azalmaya sebep olabilir. Japonya eko-

nomisinin 2017 yılında %1.2 büyümesi bekleniyor. 
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Yurt İçi Gelişmeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 

Bütçe Dengesi, Nisan 2017 

● Nisan ayında merkezi yönetim bütçe dengesi 3.0 milyar TL 

açık, faiz dışı denge 0.3 milyar TL fazla verdi. Bütçe gelirleri Ni-

san ayında geçen seneye göre %6.7 arttı. Vergi gelirleri %14.3 

artarak Nisan 2016’daki 32.4 milyar TL’den 37.1 milyar TL’ye yük-

seldi. Alt kalemlerinde gelir vergisi %5.8, KDV geliri %22.2, ÖTV 

%19.2, ithalde alınan KDV %18 arttı. Nisan ayında bütçe harca-

maları %26.3 arttı. Faiz dışı harcamalar %26.7, faiz harcamaları 

%20.2 artış gösterdi. Cari transferler kalemi Nisan 2016’ya göre 

%44.9 artışla harcamaların yükselmesinde etkili olmaya devam 

etti. Personel giderlerinde enflasyonun altında, %6.7, mal ve hizmet alım harcamaları %17.5 arttı. 

● 2017’nin ilk 4 ayında merkezi yönetim bütçesi 17.9 milyar TL açık, faiz dışı denge 4.2 milyar TL fazla verdi. Gelirler ve 

giderler kalemlerinde yılsonu hedefinin %34’ü gerçekleşmiş durumda. 12 aylık kümülatif bütçe dengesi 52.5 milyar TL 

açık, faiz dışı denge ise 0.6 milyar TL fazla verdi. 12 aylık kümülatif bütçe açığı/GSYH oranı %1.8 seviyesinde, faiz dışı 

fazla/GSYH oranı ise %0.0 seviyesinde gerçekleşti. 2017 yılı bütçe kanuna göre, 2017 bütçe açığı hedefi 47.5 milyar TL, 

faiz dışı fazla hedefi ise 10.0 milyar TL.  

● Nisan ayı itibarıyla gelir vergisi hariç diğer vergi gelirlerindeki gözlemlenen yıllık bazdaki artış iç talebin yılın ikinci çeyre-

ğine olumlu başlamış olabileceğine işaret ediyor. Vergi indirimi ve teşviklerin sonucunda yılbaşından bu yana ve 12 aylık 

kümülatif bütçe gerçekleşmelerinde bozulma gözlemleniyor. Bu bozulmada harcamalardaki hızlı artış ve vergi gelirleri dı-

şındaki gelir kalemlerindeki düşüş etkili olmuş durumda. Yılın ilk 4 ayı itibarı ile gerçekleşmeler, mali genişleme adımları ile 

büyümeyi desteklemeyi hedefleyen 2017 bütçe planı ile uygun ilerliyor. Vergi indirimlerinin uzatılması gibi ilave adımların 

etkileri ilerleyen aylarda mali disiplin açısından önem teşkil edecek.  

İşsizlik, Şubat 2017 

● Şubat 2017’de işsizlik Şubat 2016’ya göre 1.7 puan artarak %

12.6 oldu (Ocak: %13). Tarım dışı işsizlik Şubat 2016’ya göre 2.1 

puan artarak %14.8’e çıktı. (Ocak: %15.2).   

● Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı Ocak ayında %

11.8’den Şubat’ta %11.7’ye geriledi. İstihdam edilen kişi sayısının 

işgücünden daha hızlı artmasıyla istihdam oranı %46.3’ten %

46.5’e yükseldi. Mevsimsellikten arındırılmış istihdam edilen kişi 

sayısı Ocak ayına göre toplam 143 bin kişi artarken, inşaat sektöründe 61 bin, hizmet sektöründe 83 bin kişi arttı. Sanayi 

istihdamı ise 23 bin kişi azaldı. Tarım dışı işsizlik oranı Ocak ayında %14.1’den Şubat’ta %14’e geriledi. 

● Şubat ayında mevsimsellikten arındırılmış iş gücüne katılım oranı 9 aydır devam eden yükselişini sürdürerek %52.5’ten 

%52.7’ye çıktı. Mevsimsellikten arındırılmamış iş gücüne katılım oranı da Şubat 2016’ya göre 1 puan artarak %51.8’e yük-

seldi. Geçtiğimiz 1 yılda 1.2 milyon kişi işgücüne katılırken, 500 bin kişi istihdam sağlanabildi. Bu durum işsiz sayısında 

676 bin kişilik artışa sebep oldu. Genç nüfusta işgücü önceki yılın aynı dönemine göre 131 bin kişi artarken, istihdam edi-

len kişi sayısı 119 bin azaldı. Böylece genç işsizlik oranı Şubat 2016’ya göre 4.7 puan artarak %23.3’e yükseldi.  

● Arındırılmış işsizlik oranı, yeni istihdamın işgücündeki artışın çok altında kalmasıyla Mayıs ayından itibaren artarak yılın 

ilk çeyreğinde %10 seviyesinden 2016 yılı sonunda %11.9’a kadar yükselmişti. Bu oran Ocak ayının ardından Şubat ayın-

da da hafif gerileme gösterdi. Ocak’ta %13 ile 2010’dan bu yana en yüksek seviyesine çıkan arındırılmamış işsizlik de Şu-

bat’ta mevsimsel etkilerin de olumlu katkısıyla %12.6’ya geriledi. Şubat ayında istihdam seferberliği kapsamında yeni işe 

alınacak olan çalışanlar için işverenlere prim, gelir vergisi ve damga vergisi teşviki getirilmişti. Bu teşviklerin etkisiyle önü-

müzdeki aylarda işsizlik oranında bir miktar iyileşme görülebilir. 

27 Şubat 2017 

DenizBank Ekonomi Bülteni 

Yurt İçi Gelişmeler 

22 Mayıs 2017 
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Finansal Göstergeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 
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Libor faizleri yatay seyretti. 

Küresel hisse senetleri ağırlıklı olarak değer kaybetti. 

Not: Tüm veriler raporun çıktığı Perşembe günü saat 15:00 itibarı ile güncellenmiştir. 

Geçtiğimiz hafta TL değer kaybetti. 

22 Mayıs 2017 
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TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti % 11.92, gösterge tahvil getirisi %11.45 seviyesinde.  
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Avrupa para birimleri ve Japon Yeni dolara karşı değer kazandı. 

Emtia fiyatları artış gösterdi. VIX endeksi yükseldi. 

Not: Tüm veriler raporun çıktığı Perşembe günü saat 15:00 itibarı ile güncellenmiştir. 

22 Mayıs 2017 
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Veri Akışı  

DenizBank Ekonomi Bülteni 

22 Mayıs 2017 

Not: Tüm veriler ve beklentiler Bloomberg’den alınmıştır.  

Ülke Veri Saat Beklenti Gerçekleşen Önceki Revize Önem

Almanya GSYH (Çeyreklik Değişim, %) (1. Çeyrek, Nihai) 09:00 -- -- 0.60% -- Yüksek

Almanya IFO Beklenti Endeksi (Mayıs) 11:00 -- -- 105.2 -- Orta

Almanya IFO İş ortamı endeksi (Mayıs) 11:00 -- -- 112.9 -- Orta

Türkiye Kapasite Kullanım Oranı (Mayıs) 14:30 75.20% -- 78.40% -- Orta

Türkiye Reel Kesim Güven Endeksi (Mayıs) 14:30 109 -- 111.2 -- Orta

ABD Yeni Konut Satışları (Aylık Değişim, % ) (Nisan) 17:00 -0.20% -- 5.80% -- Orta

ABD Yeni Konut Satışları (Nisan) 17:00 620k -- 621k -- Orta

24 Mayıs Çarşamba

Almanya Tüketici Güveni  (Haziran) 09:00 -- -- 10.2 -- Orta

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

Almanya PMI İmalat  (Mayıs, Geçici) 10:30 -- -- 58.2 -- Orta

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

Euro Bölgesi PMI Hizmet  (Mayıs, Geçici) 11:00 -- -- 56.4 -- Orta

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

ABD PMI İmalat (Mayıs, Geçici) 16:45 -- -- 52.8 -- Orta

ABD PMI Hizmet (Mayıs, Geçici) 16:45 -- -- 53.1 -- Orta

ABD İkinci El Konut Satışları  (Nisan) 17:00 5.67m -- 5.71m -- Orta

İngiltere GSYH (Yıllık Değişim, %) (1. Çeyrek, Geçici) 11:30 -- -- 2.10% -- Yüksek

İngiltere GSYH (Çeyreklik Değişim, %) (1. Çeyrek, Geçici) 11:30 -- -- 0.30% -- Yüksek

ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları (20 Mayıs) 15:30 -- -- -- -- Orta

ABD
Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamları (Yıllık Değişim, 

%) (1. Çeyrek, Geçici)
15:30 -- -- 2.00% -- Orta

ABD Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri (Nisan, Geçici) 15:30 -1.50% -- 0.90% -- Orta

ABD
GSYH (Yıllıklandırılmış) (Çeyreklik Değişim, %) 

(1.Çeyrek, Geçici)
15:30 0.90% -- 0.70% -- Yüksek

ABD Michigan Üniversitesi Güven Endeksi (Mayıs, Nihai) 17:00 97.5 -- 97.7 -- Orta

Haftalık Veri Takvimi

23 Mayıs Salı

25 Mayıs Perşembe

26 Mayıs Cuma


