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24 Nisan 2017 

●  Çin ekonomisi 2017’nin ilk çeyreğinde beklentilerin biraz üzerinde, %6.9 büyüdü (2016 4Ç: %6). Böylece ilk çey-

rekte büyüme, 2011 üçüncü çeyrekten bu yana en yüksek 

seviyeye ulaştı. Büyümeye en yüksek katkıyı toptan ve pera-

kende ticaret ile gayrimenkul sektöründeki genişlemenin etki-

siyle yıllık %7.7 büyüyen ve ekonominin  %56’sını oluşturan 

hizmet sektörü yaptı. Ekonominin %34’ünü oluşturan sanayi 

sektörü 2014’ten bu yana en yüksek seviyede, %6.5 büyür-

ken, sanayi sektörünün büyük kısmını oluşturan imalat sana-

yi %7 büyüdü. Sanayi üretiminin ilk çeyreğin sonunda hız 

kazanarak Ocak ve Şubat aylarındaki %6.3’lük büyümenin 

ardından Mart ayında beklentilerin üzerinde, %7.6 artması da 

büyümenin beklentilerin üzerinde gelmesinde etkili oldu. İnşaat sektöründe büyüme ise artan altyapı yatırımlarına rağmen 

%5.9’dan %5.3’e geriledi. Yılın ilk çeyreğinde kredilerdeki büyüme, kamu altyapı yatırımları ve ısınan emlak piyasası bü-

yümede etkili olurken, alınan makro ihtiyati önlemler ile Çin ekonomisinde büyümenin önümüzdeki dönemde yavaşlaması 

bekleniyor. Çin Merkez Bankası hızla artan borçluluk oranına karşı kredileri kademeleri olarak daraltmaya başlarken, Çin 

ekonomisinde yan sektörlerle beraber önemli yeri olan emlak piyasasına da kısıtlamalar getirdi. İlk çeyrekte artan kamu 

altyapı harcamalarının etkisi de ikinci çeyrekten itibaren azalabilir. Çin’in 2017 yılının tümü için büyüme tahmini olan %6.5 

seviyesine paralel olarak yılın ikinci yarısında ekonomik aktivitenin bir miktar yavaşlaması beklenebilir. 

● IMF, Nisan ayı Global Ekonomik Görünüm Raporu’nda küresel büyüme tahminlerini hafif yukarı yönlü revize 

etti. Rapora göre, 2017 yılı için büyüme tahmini 0.1 puan yukarı yönlü revize edilerek sırasıyla %3.5 ve 2018 tah-

mini ise değiştirilmeyerek %3.6 olarak açıklandı. Ekim 2016’da yayımlanan bir önceki raporda İngiltere’nin AB’den çıkma 

kararı ve ABD’de yavaş seyreden ekonomik aktivite sebebi ile 2017 projeksiyonu %0.1 aşağı revize edilmiş ve olumsuz 

bir görünüm çizilmişti. Nisan raporunda ise kısa vadede ABD’de ve Çin’de genişlemeci politikaların desteği beklentisi ile 

ekonomik güvenin devam etmesi durumunda büyüme performansında yukarı yönlü sürprizler olabileceği belirtilmiş. Uzun 

vadede ise düşük üretkenlik, gelir dağılımındaki eşitsizlik, korumacı politikalardaki yükselişin aşağı yönlü ciddi riskler oluş-

turabileceği belirtiliyor. IMF, Euro Bölgesi için 2017 büyüme beklentisini %1.5’ten %1.7’ye yükseltti. IMF, Türkiye’yi dahil 

ettiği gelişmekte olan Avrupa ülkeleri genelinde görünümün olumlu olduğunu belirtirken, Türkiye’yi artan jeopolitik riskler 

ve döviz borcu yükünün yarattığı belirsizlik sebebi ile bu ülke grubundan olumsuz ayrıştırmış. Türkiye’nin 2017 büyüme 

beklentisi %3’ten %2.5’e çekilirken, 2018 beklentisi %3.2’den %3.3’e yükseltilmiş. 

●  Euro Bölgesi PMI endeksleri son 6 yılın en yüksek seviyesinde. Nisan ayında PMI imalat endeksi Mart ayında 

57.5’ten 58’e, PMI hizmet endeksi 56’dan 56.2’ye, bileşik 

endeks ise 56.4’ten 56.7’ye yükseldi. Endeksler her iki sek-

törde üretimin son 6 yılın en yüksek seviyesine çıktığına işa-

ret ediyor. PMI endekslerindeki yükselişte yeni istihdamın 

son 10 yılın en yüksek seviyesine çıkması ve emtia fiyatları 

ile artan girdi ve ürün fiyatları da etkili oldu. Ülke bazında in-

celendiğinde seçimlerin yarattığı belirsizliğe rağmen Nisan 

ayında ekonomik aktivitede en fazla artışın Fransa’da olduğu, 

Almanya’da ise genişlemenin önceki aylara göre bir miktar 

yavaşladığı ancak yine de son 6 yılın en yüksek seviyelerin-

de olduğu görülüyor. Şubat ayında sanayi üretimindeki gerile-

me, sektörün ilk çeyrekte büyümeye katkısının sınırlı olabileceğine işaret etmişti. Nisan ayı PMI verileri ise Euro Bölgesi 

ekonomisinin 2. çeyreğe güçlü bir başlangıç yaptığına işaret ediyor. 
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Yurt İçi Gelişmeler 
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Bütçe Dengesi, Mart 2016 

● Mart ayında merkezi yönetim bütçe dengesi 19.5 milyar TL, 

faiz dışı denge 12.4 milyar TL açık verdi. Bütçe gelirleri Mart 

ayında geçen seneye göre %3 azaldı. Vergi gelirleri %8.9 

artarak Mart 2016’daki 30.5 milyar TL seviyesinden 33.2 mil-

yar TL seviyesine yükseldi. Vergi gelirleri alt kalemlerinde 

gelir vergisi %10, ÖTV %13.3, ithalde alınan KDV %12.3 arttı. 

KDV geliri ise %33.1 oranında düştü. Diğer taraftan, Şubat 

ayında bütçe harcamaları %25 arttı. Faiz dışı harcamalar %

28.2, faiz harcamaları %6.3 artış gösterdi. Cari transferler 

kalemindeki artış harcamaların yükselmesinde etkili olmaya 

devam etti. Personel giderlerinde enflasyonun altında, %7 artış gözlemlendi. Mal ve hizmet alım harcamaları %20.6 arttı. 

● 2017’nin ilk çeyreğinde merkezi yönetim bütçesi 14.9 milyar TL açık, faiz dışı denge 3.9 milyar TL fazla verdi. Gelirler 

tarafında yılsonu hedefinin %24’ü, giderler tarafında ise %25’i gerçekleşmiş durumda. 12 aylık kümülatif bütçe dengesi 

44.2 milyar TL açık, faiz dışı denge ise 8.4 milyar TL fazla verdi. 12 aylık kümülatif bütçe açığı/GSYH oranı %1.5 seviye-

sinde, faiz dışı fazla/GSYH oranının ise %0.3 seviyesinde gerçekleşti. 2017 yılı bütçe kanuna göre, 2017 bütçe açığı he-

defi 47.5 milyar TL, faiz dışı fazla hedefi ise 10.0 milyar TL.  

● Ekonomiyi destekleme amacıyla, hükümetin devreye soktuğu teşvik paketleri bütçe dengesi üzerinde ilk çeyrek itibarıyla 

etkisini göstermiş durumda. Mart ayında tüketici kredilerinin artış hızını koruması, iç talebin olumlu seyrini koruduğuna işa-

ret ediyor. KDV’de yıllık bazda yaşanan gerilemenin nedeni beyaz eşya ve mobilya gibi sektörlere getirilen vergi indirimleri. 

Şubat ayında ilk açıklandığında Mayıs ayına geçerli olacağı belirtilen indirimlerin Ekim ayına kadar uzatılması gelirler üze-

rinde aşağı yönlü baskının devam etmesine neden olabilir. İstihdamı desteklemek amacıyla ilk çeyrek SGK primlerinin tah-

silatının yılsonuna ertelenmesi Maliye Bakanı açıklamasına göre cari transferlerde 6 milyar TL’lik bir artışa neden olmuş 

durumda. Teşvik uygulamalarının yılın geri kalanında azalması ve ertelenen tahsilatların gerçekleştirilmesi durumunda 

bütçe açığındaki artış hızı gerileyebilir ve bütçe verileri önceden belirlenen hedefler doğrultusunda gerçekleşebilir. 

 

TCMB Beklenti Anketi, Nisan 2016 

● Finansal ve reel sektörden katılımcıların beklentilerinin derlendi-

ği TCMB beklenti anketine göre Nisan ayında 2017 ve 2018 yılı 

büyüme beklentilerinde bir miktar iyileşme yaşanmış durumda. 

2017 yılı büyüme beklentisi bir önceki ayki %2.9 seviyesinden %

3’e, 2018 beklentisi ise %3.5’ten %3.7’ye yükseldi. Yılın geri kala-

nında politik belirsizliğin azalma beklentisi büyüme görünümünde 

iyileşme sağlayabilir. 

● Enflasyon beklentilerinde ise artış sürmekte. Yılsonu enflasyon 

beklentisi %9.08’den %9.28’, 12 ay sonrası beklenti %8.15’ten %

8.27’ye, 24 ay sonrası beklenti ise %7.70’ten %7.87’ye yükseldi. Enflasyonun orta vadede TCMB’nin %3 - %7 hedef aralı-

ğının üzerinde kalacağı beklentisi, para politikasında sıkı duruşun korunması gerekliliğine işaret ediyor. 

 

27 Şubat 2017 

DenizBank Ekonomi Bülteni 

Yurt İçi Gelişmeler 

24 Nisan 2017 
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Dolar ve euro libor faizleri yatay seyretti. 

Avrupa’da hisse senedi piyasaları değer kaybetti. 

Not: Tüm veriler raporun çıktığı Cuma günü saat 13:00 itibarı ile güncellenmiştir. 

Geçtiğimiz hafta TL varlıklar değer kazandı. 

24 Nisan 2017 
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TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti % 11.48, gösterge tahvil getirisi %11.29 seviyesinde. 
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Küresel para birimleri dolara karşı ağırlıklı olarak değer kazandı. 

Enerji fiyatları geriledi. 

Not: Tüm veriler raporun çıktığı Cuma günü saat 13:00 itibarı ile güncellenmiştir. 

24 Nisan 2017 
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Yurt İçi Gelişmeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 

Türkiye nasıl istihdam yaratacak? 

Türkiye ekonomisi büyümenin geçmişe oranla daha yavaş seyrettiği, işsizliğin de çift haneli seviyelere çıktığı bir dönem-

den geçiyor. 2016 yılında Türkiye ekonomisi %2.9 büyürken, işsizlik de 2015 yılı sonundaki %10.5 seviyesinden %12.7’ye 

yükselmişti. Bu hafta başında açıklanan veriler de işsizlikteki yükselişin devam ettiğine işaret ediyor. Aralık 2016, Ocak ve 

Şubat 2017’yi kapsayan Ocak döneminde işsizlik bir önceki yıla göre 1.9 puan artışla son 7 yılın en yüksek seviyesi olan 

%13’e çıkmış bulunuyor.  

Ocak dönemi verisine göre son durumu ve son bir yılda yaşanan gelişmeleri özetlemek gerekirse: 

 Çalışma çağındaki 59.5 milyon kişinin %51.5’i işgücüne (iş bulduklarında çalışmak isteyen kadın ve erkek sayısına) 

dahil. 

 Son bir yılda çalışma çağındaki nüfus %1.9 arttı. İşgücü ise işgücüne katılım oranının %50.7’den %51.5’e yüksel-

mesiyle çalışma çağındaki nüfustan daha hızlı şekilde, %3.7 arttı.  

 Küresel krizden sonra artış trendinde olan istihdam oranı (çalışma çağındaki nüfusun istihdam edilen kısmı) Mayıs 

ayından beri gerileme eğiliminde ve Ocak 2017’de %44.8 oldu. Kısacası, çalışabilir yaştaki nüfusun yarısından daha 

azı istihdam ediliyor.  

 Son bir yılda 1.1 milyon kişilik yeni işgücünün ancak %36’sı istihdam edildi (397 bin kişi). 

 İstihdam edilenler en fazla hizmet sektöründe (%54) çalışıyor, bunu sanayi (20%) ve tarım (19%) izliyor. İnşaat sek-

töründeki istihdamın toplam istihdamdaki payı ise %7 ile sınırlı.   

 Son bir yıldaki istihdam artışının da %95’i hizmet sektöründen, kalanı tarım sektöründen geliyor. Sanayi ve inşaat 

sektörlerinde ise sırasıyla 26 bin ve 34 bin kişi istihdam kaybı var.  

 Genç nüfustaki işsizlikte ciddi bir artış var. Son bir yılda genç işsizlik 

oranı 5.3 puan artarak 2008-2009 küresel kriz dönemindeki seviyeleri 

olan %24.5’e çıktı.  

 Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik verilerine bakıldığında ise işsizliğin 

özellikle 2016 yılının ikinci yarısından itibaren tırmanmaya başladığı ve 

2008-2009 küresel kriz dönemindekine benzer hızlı bir yükseliş tren-

dinde olduğu görülüyor (Yandaki Grafik).  

Makro resme bakıldığında, işsizlikteki artış ekonomik büyümedeki 

zayıf trendi birebir yansıtıyor (Yandaki Grafik). Türkiye ekonomisi-

nin 2016’dan itibaren daha yavaş bir büyüme patikasına girmesi 

işsizlikteki artışı beraberinde getirdi. Türkiye’de şu anda 4 milyon 

işsiz bulunuyor ve önümüzdeki 5 yılda nüfusun yıllık ortalama %1 

artış göstermesi bekleniyor. Bu da önümüzdeki 5 yılda her yıl ça-

lışabilir nüfusun ortalamada 600 bin artması ve katılım oranının 

aynı kalması durumunda yıllık 310 bin kişilik ek istihdam gereklili-

ği anlamına geliyor. 2016 yılında %2.9 büyümeyle 584 bin istih-

dam yaratıldı. Mevcut 4 milyon kişilik işsiz stokuna önümüzdeki yıl çalışabilir nüfus artışıyla 310 bin kişi ekleneceği varsa-

yımı altında, %2.9’luk büyüme oranıyla mevcut 4 milyon işsizin yarısının istihdam edilmesi ve işsizliğin tekrar tek haneli 

seviyelere dönmesi 7 yıl gibi bir süre gerektiriyor. Son 10 yılda, istihdamın yıllık 1 milyonun üzerinde olduğu yıllara bakıldı-

ğında ise ortalama büyüme oranı %7.6. 

27 Şubat 2017 

DenizBank Ekonomi Bülteni 

Makro Ekonomi & Strateji 

24 Nisan 2017 
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Geçmişte Türkiye ekonomisi nitelikli olmayan işgücünü tarımdan inşaat sektörüne kaydırarak istihdam yaratabildi. Bugün 

gelinen noktada ise istihdamı teşvik programlarıyla işsizlik azaltılmaya çalışıyor. Açıklanan teşvik paketlerinin kısa vadede 

işsizliği düşürücü etkisi olabilir. Bütçe göstergeleri bozulmadığı sürece yabancı yatırımcılar açısından bu teşviklerin bütçe-

ye etkisi sıkıntı yaratmayabilir. En son açıklanan Mart ayı verilerine göre, bütçe açığının GSYH’ye oranının %1.5 seviye-

sinde olması bütçede bunun için yer olduğuna işaret ediyor. Orta ve uzun vadede işsizliği azaltmanın yolu ise yatırım artı-

şından geliyor. Yatırımların eskiden olduğu gibi turizm, tarım, inşaat gibi nitelikli olmayan işgücüne kolay iş yaratacak sek-

törlere yönelmesi de eskisi gibi istihdam sorunu çözmeyebilir. Onun yerine kısa vadede istihdamı tehdit eden ama verimlili-

ği arttıran teknoloji yatırımlarına yönelmek daha doğru bir strateji olabilir. Bu teknolojik yatırımlar şirketlerin verimliliğini, 

dolayısıyla yeni projeler yapma kapasitelerini ve karlılıklarını artırabilir. Orta/uzun vadede bu gelir ve karlılık artışı da istih-

dam artışı olarak yansıyabilir. Kısacası orta/uzun vadede sağlıklı bir istihdam yapısına kavuşabilmek kısa vadeli fedakâr-

lıklardan geçiyor.   

27 Şubat 2017 

DenizBank Ekonomi Bülteni 

Makro Ekonomi & Strateji 

24 Nisan 2017 



8 

 

Veri Akışı  
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Not: Tüm veriler ve beklentiler Bloomberg’den alınmıştır.  


