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PESA tarafından hazırlanan bu rapor, güvenilir olduğu düşünülen kaynaklardan sağlanan bilgiler kullanılarak hazırlanmıştır. PESA bu bilgilerin doğruluğunu ve tam olduğunu garanti etmemektedir.  Bu rapordaki bilgiler hiçbir şekilde 
piyasalarda alım ve satım amaçlı kullanılmamalıdır. Bu bilgileri kullanarak işlem yapan okuyucuların yaptıkları işlemlerden doğabilecek her türlü zarar kendilerine aittir. PESA bilgilerin eksikliğinden ve doğru olmamasından sorumlu 
olmayıp, bu bilgilerden dolayı kaynaklanabilecek her türlü zarardan da sorumlu değildir. Diğer yandan, PESA, bu raporun internet üzerinden dağıtımı esnasında alıcının donanım ve yazılımında doğabilecek herhangi bir sorundan da 
sorumlu değildir.  
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  YURTİÇİ GELİŞMELER 
İşsizlik 4 Yılın En Yükseğinde 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık dönemine yönelik "Hanehalkı İşgücü 
İstatistikleri"ni açıkladı. Açıklanan rakamlara göre Türkiye'de işsizlik oranı Aralık 
ayında yüzde 10,9 oldu. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin tahmin medyanı 
yüzde 11,1’lik bir oran öngörüyordu. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 10,2 kadınlarda 
ise yüzde 12,6 olarak hesaplandı. Aynı dönemde tarım dışı işsizlik oranı yüzde 12,9 
olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı yüzde 20,2 iken, 
15-64 yaş grubunda bu oran yüzde 11,2 oldu. İstihdam edilenlerin yüzde 19,5'i tarım, 
yüzde 20,5'i sanayi, yüzde 7,1'i inşaat, yüzde 52,8'i ise hizmetler sektöründe yer aldı. 
TÜİK, 2014'e ilişkin yıllık işsizlik oranını ise yüzde 9,9 olarak açıklamıştı. TÜİK 
Grafik 1, 2 
 
Bütçe 2,4 Milyar Lira Açık Verdi 
Merkezi Yönetim Bütçesi, şubat ayında 2,4 milyar lira açık verdi. Şubatta bütçe 
gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,6 artarak 40,2 milyar lira, bütçe 
giderleri ise yüzde 29,8 artarak 42,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Merkezi yönetim 
bütçesi yılın ilk iki ayında 1 milyar 410 milyon lira fazla verdi. AA  Grafik 3 
 
Hazine Borç Stoku 632,5 Milyar Lira Oldu 
Hazine Müsteşarlığı, Şubat ayına ilişkin merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini 
açıkladı. Buna göre, Şubat sonu itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku 632,5 
milyar lira olarak hesaplandı. Borç stokunun 421,2 milyar liralık kısmı Türk Lirası, 
211,3 milyar liralık kısmı ise döviz cinsi borçlardan oluştu. AA  
 
Merkez Bankası Faizde Değişiklik Yapmadı 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Mart ayı Para Politikası Kurulu (PPK) 
toplantısı sonrasında politika faizinde değişikliğe gitmedi. TCMB bir hafta vadeli repo 
ihale faizini değiştirmeyerek yüzde 7.50'de tutarken, ayrıca faiz koridorunda da 
değişiklik yapmayarak üst bant olan gecelik marjinal fonlama oranını yüzde 10.75'te 
ve alt bant olan gecelik borçlanma faizini ise yüzde 7.25'te tuttu. Merkez ayrıca ROK 
ve munzam karşılıklarda da değişikliğe gitmedi. Bloomberght 
PPK toplantı kararları için tıklayınız. 
 
Fitch Notu Ve Görünümü Teyit Etti 
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notu 
BBB- ve durağan olan görünümünü teyit etti. Fitch'ten yapılan açıklamada, düşük 
petrol fiyatlarının enflasyon ve cari açık taraflarında iyileşme sağladığına değinildi. 
Fitch'in açıklamasında Rusya, Ortadoğu ve Ukrayna'ya yapılan ihracatın sert şekilde 
düştüğü de ifade edildi. Açıklamada, kamu maliyesinin sağlam olmayı sürdürdüğü ve 
Haziran'daki seçim öncesi herhangi bir sıkıntı olacağına ilişkin işaret görülmediği 
belirtildi. Fitch'in gerekçeli kararında, bankacılık sisteminin Bank Asya'daki 
gelişmelerden etkilenmeden iyi bir durumda olduğu ifade edildi. Fitch'in 
değerlendirmesinde, ekonomi politikasına dair gerginliğin kamuoyuna yansıdığı ve 
bu durumun yatırımcıları rahatsız ederek, döviz kuru üzerinde aşağı yönlü baskıya 
yol açtığı tespiti yer aldı. Bloomberght 
Fitch’in değerlendirmesinin tamamı için tıklayınız 
 
Vakıflar Bankası VGM'ye Katılım Bankası İçin Danışmanlık Yapacak 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca, Vakıflar Bankası tarafından 
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğüne (VGM) katılım bankası kuruluş ve faaliyet 
izni alınması sürecinde danışmanlık hizmeti sunmasına izin verilmesi kararlaştırıldı. 
Konuya ilişkin Kurulu kararı, Resmi Gazete'nin cuma günkü sayısında yayımlandı. 
Buna göre, Vakıflar Bankası tarafından hakim ortağı VGM'ye, katılım bankası kuruluş 
ve faaliyet izni alınması sürecinde, katılım bankasının "ortaklık yapısının belirlenmesi 
ve kuruluş sermayesi için kaynak temin edilmesi", "kuruluş izni, anonim şirket 
kuruluşu ve faaliyet izni başvurularının yapılması", "hedef faaliyet alanları, müşteriler 
ve yatırımcılar için stratejiler oluşturulması", "organizasyon yapısının ve iş 
süreçlerinin belirlenmesi", "bilgi işlem altyapısının kurulması", "insan kaynaklarının 
belirlenmesi ve eğitimi" ve "VGM tarafından alınacak danışmanlık hizmetlerinin 
belirlenmesi" konularında müşavirlik veya danışmanlık hizmeti sunmasına izin 
verildi. Bloomberght 

 
YURTİÇİ PİYASALAR 

 

 
Endeksler 

Geçen 

hafta 

Önceki 

hafta 

Haftalık1

% 

Aylık2  

% 

Yıllık3 

% 

 

  BIST 100 82.506 76.642 7,65 -1,95 -3,75  

  BIST 30 101.456 93.828 8,13 -1,86 -4,42  

  BIST BANKA 150.517 136.505 10,27 -2,73 -5,30  

  BIST MALİ 111.180 102.741 8,21 -2,46 -3,51  

  BIST KATILIM 78.261 73.127 7,02 -0,75 -2,27  

 
1

Bir önceki haftanın kapanış fiyatına göre değişim, 
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Endeksler 

Geçen 

hafta 

Önceki 

hafta 

Haftalık

% 

Aylık  

% 

Yıllık 

% 

 

  DOW JONES 18.128 17.749 2,13 -0,03 -0,41  

  S&P 500 2.108 
 

2.053 
 

2,66 0,17 -0,27  

  NASDAQ C 5.026 4.872 3,17 1,27 2,87  

  FTSE 100 7.023 6.741 4,18 1,09 2,66  

  DAX 12.039 11.902 1,16 5,59 21,38  

  CAC 40 5.087 5.010 1,54 2,75 17,27  

  NIKKEI 19.560 19.254 1,59 4,06 10,33  

  BOVESPA 51.967 48.596 6,94 0,74 -2,82  

  VIX 13,02 16,00 -18,63 -2,40 -16,67  

  MSCI (EM) 970 940 3,19 -2,10 -1,75  

  

DÖVİZ PİYASALARI  

  

 
Pariteler 

Geçen 

hafta 

Önceki 

hafta 

Haftalık

% 

Aylık  

% 

Yıllık 

% 

 

  USD/TL 2,5726 2,6324 -2,27 2,56 10,34  

  EUR/TL 2,7913 2,7630 1,02 -0,61 -1,32  

  GBP/TL 3,8500 3,8900 -1,03 -0,52 5,65  

  EUR/USD 1,0821 1,0496 3,10 -3,35 -10,54  

  USD/JPY 120,04 121,40 -1,12 0,34 0,28  

  GBP/USD 1,4949 1,4744 1,39 -3,17 -4,04  

  Kur Sepeti 2,6820 2,6977 -0,58 0,88 3,95  0,85 -4,12 -0,18 

  

KIYMETLİ MADENLER VE EMTİA FİYATLARI 

 
 

 
 

Geçen 

hafta 

Önceki 

hafta 

Haftalık

% 

Aylık  

% 

Yıllık 

% 

 

  Altın ($/ons)  1184,5 1155,8 2,48 -2,41 0,04  

  Gümüş($/ons)  16,9 15,6 8,33 1,81 7,57  

  Bakır  276,1 266,4 3,66 2,58 -2,28  

  Platin 1140,9 1117,0 2,14 -3,80 -5,55  

  Paladyum 778,3 793,7 -1,94 -4,99 -2,38  

  Petrol  45,7 44,8 1,96 -8,12 -20,49  

  Buğday 530,0 502,0 5,58 3,31 -10,13  

  Pamuk 62,82 61,92 1,45 -2,95 4,23  

        

http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tcmb+tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/basin/2015/duy2015-21
https://www.fitchratings.com/creditdesk/press_releases/detail.cfm?pr_id=981709&origin=home
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S&P: Konut Sektöründe İç Talep Canlanacak 
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's yayınladığı raporda, 
Türkiye'de konut sektöründeki iç talebin 2015'te toparlanacağı tahmininde bulundu. 
S&P'nin Gelişmekte Olan Ülkeler Konut Piyasaları Araştırmaları adlı raporunda, kısa 
vadede Türkiye konut piyasasının fonlama koşullarının destekleyici olarak kalmasını 
beklediği tespiti yer aldı. Yabancı alıcıların Türkiye konut piyasasına karşı ilgisinin 
pazarı desteklemeye devam edeceği öngörüsüne yer verilen raporda "Türkiye’nin 
artan genç nüfusundan kaynaklanan güçlü yapısal talep, Türkiye konut 
piyasalarındaki ana itici etkeni olarak kalmaya devam etmesi beklenmekteydi" 
denildi. Bloomberght 
 
YURTDIŞI GELİŞMELER 
Fed "Sabırlı" İfadesini Kaldırdı 
ABD Merkez Bankası Fed, faiz artışı için sabırlı olacağı taahhüdünü sözlü 
yönlendirmesinden çıkardı. Fed iki gün süren Açık Piyasa Komitesi (FOMC) sonrası 
faizleri sabit bırakırken, Başkan Yellen'ın en az iki ay boyunca faiz artırılmayacağı 
anlamına geldiğini ifade ettiği "sabırlı" ibaresi kullanılmadı. Fed'in açıklamasında en 
çok dikkat çeken noktalardan biri de Fed başkanlarının yıl sonu için federal fonlama 
oranı beklentisinin yüzde 1,125'ten yüzde 0,625'e indirilmesi oldu. Fed'in sözlü 
yönlendirmesinde federal fonlama oranında Nisan ayı toplantısında bir artışın olası 
olmadığı ifade edilirken, sıkılaşmanın istihdam piyasasında daha fazla iyileşme 
olması ve enflasyonun orta vadede yüzde 2'lik hedefe doğru çıkması noktasında 
makul oranda güven duyulması halinde gerçekleşeceği belirtildi. Panelin 2015 
büyüme tahmini Aralık'taki yüzde 2,6 ila 3,0’dan yüzde 2,3 ila 2,7 arasına çekildi. 
FOMC'nin 2015 için işsizlik oranı tahmini ise Aralık'taki yüzde 5,2-5,3 arasından 
yüzde 5 ila 5,2 arasına indirildi. Fed ayrıca enflasyon beklentilerini çekti. Bir önceki 
raporda enflasyonun bu yıl yüzde 1 ila 1,6 ve gelecek yıl yüzde 1,7 ila 2 aralığında 
seyredeceği tahmininde bulunan Fed, söz konusu tahminlerini sırasıyla yüzde 0,6 ila 
0,8 ve yüzde 1,7 ila 1,9 aralığına düşürdü. Aralık 2014'te yüzde 1,5 ila 1,8 aralığında 
açıklanan 2015 yılı çekirdek enflasyon beklentisi de yüzde 1,3 ila 1,4 aralığına 
güncellendi. Bloomberght 
 
ABD'de Sanayi Üretimi Beklenenden Az Arttı 
ABD'de toplam sanayi üretimi Şubat ayında yüzde 0,1 artış gösterirken, maden ve 
elektrik üretimini içermeyen fabrika üretimi düşüşü üçüncü aya taşıdı. ABD Merkez 
Bankası Fed'in açıkladığı veriye göre, daha önce artış olarak açıklanan Ocak ayı 
fabrika üretimi de yüzde 0,3’lük düşüşe revize edildi. Toplam sanayi üretimindeki 
artışa ise sert hava koşullarının sebep olduğu belirtiliyor. Bloomberght 
 
Euro Bölgesi'nde Enflasyon Beklentiyi Karşıladı 
Euro Bölgesi'nde tüketici fiyatları Şubat'ta yıllık yüzde 0,3 gerilerken, Bloomberg 
anketine katılan ekonomistlerin tahmin medyanı da bu yöndeydi. Enflasyon Şubat'ta 
bir önceki aya göre yüzde 0,6 artarken, beklenti yine bu yöndeydi. Çekirdek 
enflasyonda ise yıllık bazda yüzde 0,7 artış görüldü. Euro Bölgesi'nde tüketici fiyatları 
Ocak'ta yıllık yüzde 0,3 gerilemiş, Aralık ayına göre ise yüzde 1,6’lık düşüş 
kaydetmişti. Bloomberght 
 
Ekonomistler Haziran'da Sıkılaşma Bekliyor 
ABD'den gelen ekonomik veriler 6 yılın en kötü seviyesine ulaştı. Ancak bu 
ekonomistlerin çoğunluğuna göre, 2006'dan bu yana ilk kez faiz artırmaya hazırlanan 
Merkez Bankası Fed'in Haziran'da harekete geçmesine engel olmayacak. 
Bloomberg'ün 12 Mart'ta tamamladığı ankete katılan 66 ekonomist, Fed'in 16-17 
Haziran'daki Açık Piyasa Komitesi'nde ilk adımı atacağı tahmininde bulundu. 21 
ekonomiste göre ise Fed faiz artırmaya Eylül'de başlayacak. Tüm bu beklentilere 
rağmen istihdam artışı dışındaki tüm veriler hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor. 
Ücret artışları Şubat'ta yeniden gerilerken, sanayi üretimi güçlenen dolar nedeniyle 
beklentinin altına kaldı. Kredi kartı kullanımı ise Ocak'ta 14 ayın en düşük seviyesine 
indi. Bloomberg anketinden bu yana da Şubat ayı perakende satışları, Mart ayı 
tüketici güveni ve Fed'in Şubat ayı sanayi üretimi tahmin edilenden düşük geldi. Bu 
veriler Fed'in yılın ilk toplantısında değindiği sağlam büyüme hızını desteklemiyor. 
 
 

BU HAFTA AÇIKLANACAK VERİLER 
23 Mart Pazartesi 
10:00 - TÜİK Tüketici Güven Endeksi (Mart) 
24 Mart Salı 
10:00 – TÜİK Konut Satış İstatistikleri (Şubat) 
14:30 – ABD Enflasyon (Şubat) 
25 Mart Çarşamba 
14:30 – TCMB İktisadi Yönelim Anketi ve Reel Kesim Güven Endeksi (Mart) 
14:30 – TCMB İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (Mart) 
 

 
PARA PİYASALARI 

 

  Geçen 

hafta 

Önceki 

hafta  

2014       

sonu 

 

 Eurobond, 2030-$ 177,01 172,85 177,43  

  Tahvil % 8,49 8,92 8,18  

  

LİBOR ORANLARI 

  

 % 1 ay 3 ay 6 ay 12 ay  

  USD 0,1740 

 

0,2668 

 

0,3974 

 

0,6974 
 

 

  EURO -0,0157 

 

0,0143 

 

0,0693 

 

0,2000 
 

 

 TL 10,6532 

 

10,2900 

 

9,8700 

 

9,8681 

 

 

 
TÜRK BANKACILIK  SEKTÖRÜ TEMEL GÖSTERGELERİ  

(En son açıklanan BDDK aylık verilerine göre) 

 

 
milyonTL 

Aralık  

2014 

Ocak 

2015 

Değişim 

% 

 

  Aktif Toplamı 1.994.159 2.032.975 1,9 

 

 

  Krediler 1.240.708 1.255.852 1,2  

  Takipteki Alacaklar  36.426 37.178 2.1  

  Menkul Değerler 302.266 

 

308.223 

 
2,0  

  Mevduat 1.052.693 1.061.169 0,8  

 Özkaynaklar 231.957 235.444 1,5  

  Ocak.14 Ocak.15 

Ara.14 

Değişim  

 Dönem Kar/Zararı 1.416 2.073 46,4  

  Sermaye Yeterlilik Or. 15,02 15,98 -  

  

TÜRKİYE EKONOMİSİ TEMEL GÖSTERGELERİ 

  

  Dönem Değer  

  Enflasyon  Şubat 2015 %0,71  

  Yıllık %7,55  

  GSYİH Büyümesi 2014-3. Çeyrek %1,7  

  İşsizlik Oranı 2014-Aralık Dönemi %10,9  

  Cari Denge (mlr USD) Ocak (Aylık) -2,002  

  Şubat’14-Ocak’15 -42,866  

  Ocak-Ocak 2015 -2,002  

  Dış Ticaret (mlr USD) İthalat (Oc’15) 16,636  

  İhracat (Oc’15) 12,331  

  Açık (Oc’15) -4,305  

  Açık(Ocak-Ocak 15) -4,305  

  Bütçe Dengesi (mlr TL) Ocak-Şubat’15 

(Toplam) 

1,410  

  Borç Stoku (mlrTL) Şubat 2015 632,5  

  İç Borç- Şubat’15 421,2  

  Dış Borç Şubat’15 211,3  

  Toplam Borç      

Stoku/GSYİH 
2014/3. Çeyrek % 34,1 

 

 
CDS PİYASALARI (fiyat: baz puan-bps-)  

 

  Geçen 

hafta 

Önceki 

hafta 

Haftalık 

% 

Aylık 

% 

Yıllık     

% 

 

 Türkiye  210,4 220,8 -4,71 3,65 14,08  

 İspanya 90,52 84,14 7,58 -6,34 -0,46  

 Portekiz 130,50 121,00 7,85 -3,03 -29,77  
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