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  YURTİÇİ GELİŞMELER 
Merkez Faiz Değiştirmedi 
TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası bünyesindeki Bankalararası Para 
Piyasası ve Borsa İstanbul Repo–Ters Repo Pazarlarında uygulanmakta olan faiz 
oranları ile bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının aşağıdaki gibi sabit tutulmasına 
karar verdi. Bankadan yapılan açıklamada, marjinal fonlama oranının yüzde 10,75, 
açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla 
tanınan borçlanma imkanı faiz oranının yüzde 10,25, Merkez Bankası borçlanma faiz 
oranının yüzde 7,25, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 7,5, ve Geç Likidite 
Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası’nda saat 16.00–
17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranının yüzde 
0 ve borç verme faiz oranının yüzde 12,25, seviyelerinde bırakıldığı duyuruldu. 
TCMB 
 
Konut satışları % 42,7 arttı 
TÜİK yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde konut satışları 2015 Nisan ayında 
bir önceki yılın aynı ayına göre % 42.7 oranında artarak 119,317 oldu. Konut 
satışlarında, İstanbul 23,197 konut satışı ile en yüksek paya (% 19.4) sahip oldu. Satış 
sayılarına göre İstanbul’u, 14,001 konut satışı (% 11.7) ile Ankara, 7,669 konut satışı 
(% 6.4) ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 15 konut ile 
Hakkari, 19 konut ile Ardahan, 48 konut ile Muş ve Bayburt oldu. Türkiye genelinde 
ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre % 96.5 oranında artış 
göstererek 46,063 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı % 38.6 
oldu. İpotekli satışlarda İstanbul 9,718 konut satışı ve % 21.1 pay ile ilk sırayı aldı. 
Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il % 51.1 ile 
Artvin oldu. Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına 
göre % 40.1 artarak 52,598 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı % 44.1 
oldu. İlk satışlarda İstanbul 10,652 konut satışı ile en yüksek paya (% 20.3) sahip 
olurken, İstanbul’u 5,308 konut satışı ile Ankara ve 2,969 konut satışı ile İzmir izledi. 
Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre % 44.9 artış 
göstererek 66,719 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 12,545 konut satışı ve 
% 18.8 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el 
satışların payı % 54.1 oldu. Ankara 8,693 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. 
Ankara’yı 4,700 konut satışı ile İzmir izledi. Yabancılara yapılan konut satışlarında, 
Nisan 2015’te ilk sırayı 584 konut ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 507 konut 
satışı ile Antalya, 133 konut satışı ile Bursa ve Yalova, 90 konut satışı ile Aydın, 76 
konut satışı ile Mersin ve 63 konut satışı ile Sakarya izledi. Bloomberght   Grafik 2 
 
Kapasite Kullanım Oranı Son 13 Ayın Zirvesinde 
TCMB tarafından düzenlenen ve 2015 mayıs ayında imalat sanayinde faaliyet 
gösteren 2 bin 194 iş yerinin katılımıyla gerçekleştirilen imalat sanayi kapasite 
kullanım oranı çalışması sonuçları açıklandı. Buna göre, 2015 yılı mayıs ayında imalat 
sanayi genelinde kapasite kullanımı, bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 74,9 
seviyesinde gerçekleşti. Kapasite kullanım oranı yüzde 74,9 ile son 7 ayın en yüksek 
seviyesine çıktı. Aynı dönemde imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden 
arındırılmış kapasite kullanım oranı da 0,1 puan yükselişle yüzde 74,7 ile son 13 ayın 
en yüksek seviyesini gördü. Mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları 
değerlendirildiğinde, mayıs ayında tüm mal gruplarında bir önceki aya göre artış 
yaşandı. AA Grafik 3 
 
Reel Kesim Güven Endeksi 10 Ayın En Yükseğinde 
TCMB, mayıs ayına ilişkin İktisadi Yönelim Anketi ve Reel Kesim Güven Endeksi'ni 
açıkladı. Bu yılın mayıs ayında RKGE, bir önceki aya göre 1,1 puanlık artışla 109 
seviyesine ulaştı. RKGE geçen yıl temmuz ayında da 109 puan seviyesinde 
bulunuyordu. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri 
incelendiğinde, genel gidişat, son üç aydaki toplam sipariş miktarı ve mevcut toplam 
sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek 
üç aydaki üretim miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı, gelecek üç 
aydaki ihracat sipariş miktarı, mevcut mamul mal stok miktarı ve sabit sermaye 
yatırım harcaması endeksi azalış yönünde etkiledi. Mevsimsellikten arındırılmış reel 
kesim güven endeksi bir önceki aya göre 1,2 puan artarak 103,9 puan seviyesinde 
gerçekleşti. AA 

 
YURTİÇİ PİYASALAR 

 

 
Endeksler 
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  BIST 100 85.804 85.413 0,46 0,30 0,10  

  BIST 30 104.867 107.392 -2,35 0,48 -1,21  

  BIST BANKA 149.304 155.128 -3,75 1,04 -6,06  

  BIST MALİ 113.223 116.683 -2,97 0,02 -1,74  

  BIST KATILIM 84.033 85.413 -1,62 0,81 4,94  
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Endeksler 

Geçen 

hafta 

Önceki 

hafta 

Haftalık

% 

Aylık  

% 

Yıllık 

% 

 

  DOW JONES 18.226 18.273 -0,25 0,81 2,26  

  S&P 500 2.125 2.123 0,09 0,33 3,19  

  NASDAQ C 5.089 5.048 0,81 -0,05 7,46  

  FTSE 100 7.032 6.960 1,02 -0,55 7,09  

  DAX 11.815 11.447 3,21 0,04 20,49  

  CAC 40 5.123 4.994 2,59 -1,50 19,90  

  NIKKEI 20.264 19.733 2,69 1,22 16,12  

  BOVESPA 54.377 57.249 -5,02 -3,92 8,74  

  VIX 12,13 12,38 -2,02 -1,30 -36,82  

  MSCI (EM) 1.037 1.043 -0,61 -2,17 8,44  

  

DÖVİZ PİYASALARI  

  

 
Pariteler 
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Önceki 
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Haftalık
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Aylık  
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Yıllık 
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  USD/TL 2,5993 2,5749 0,95 -4,33 11,49  

  EUR/TL 2,8618 2,9501 -2,99 -3,05 1,18  

  GBP/TL 4,0241 4,0533 -0,72 -2,33 10,43  

  EUR/USD 1,1013 1,1451 -3,82 1,35 -8,95  

  USD/JPY 121,56 119,25 1,94 2,27 1,55  

  GBP/USD 1,5498 1,5727 -1,46 2,12 -0,51  

  Kur Sepeti 2,7306 2,7625 -1,16 -3,66 5,84  0,85 -4,12 -0,18 

  

KIYMETLİ MADENLER VE EMTİA FİYATLARI 
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  Altın ($/ons)  1204,9 1224,4 -1,59 2,46 1,76  

  Gümüş($/ons)  17,1 17,5 -2,27 8,92 8,85  

  Bakır  281,1 293,0 -4,06 2,11 -0,51  

  Platin 1147,0 1168,7 -1,86 2,21 -5,05  

  Paladyum 785,5 793,0 -0,95 1,81 -1,47  

  Petrol  59,9 60,5 -1,07 4,79 4,16  

  Buğday 515,0 510,8 0,83 5,42 -12,67  

  Pamuk 63,34 66,59 -4,88 -4,75 5,09  
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Tüketici Güveni 6 Yılın En Düşüğüne İndi 
TÜİK ve TCMB işbirliğiyle yürütülen anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven 
endeksi, Mayıs'ta bir önceki aya göre yüzde 1.6 geriledi. Nisan'da 65.35 olan endeks, 
Mayıs'ta 64.29'a düştü. Böylelikle güven Mart 2009'dan bu yana en düşük seviyesine 
geriledi. Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin tahminlerinin medyanına 
göre, tüketici güveni endeksinin 66.1 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu. 
Nisan'da 86.16 olan hanenin maddi durum beklentisi endeksi ise Mayıs'ta 86.18 oldu. 
Bu durum, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunda bir önceki aya göre 
önemli bir değişiklik beklenmemesinden kaynaklandı. Nisan'da 86.12 olan genel 
ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 0.7 azalarak, Mayıs'ta 85.50'ye geriledi. Bu 
azalış, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olacağı yönünde 
beklentisi olan tüketicilerin sayısının bir önceki aya göre azaldığını gösterdi. İşsiz 
sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 1.6 azalarak, Mayıs'ta 65.70 
değerine düştü. Bu düşüş, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında artış 
bekleyenlerin oranındaki artıştan kaynaklandı. Tasarruf etme ihtimali endeksi yüzde 
11.6 azaldı. Nisan ayında 22.37 olan endeks, Mayıs'ta 19.79 değerine geriledi. Bu 
düşüş, tüketicilerin gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimallerinin bir önceki 
aya göre azaldığını gösteriyor. Bloomberght Grafik 1 
 
Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku Rekor Kırdı 
Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılan açıklamada, Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku 
Nisan ayında 647,7 milyar lira oldu. Stokun 219,2 milyar lirası yabancı para cinsinden 
gerçekleşti. Öte yandan Merkezi Yönetim Brüt Alacak Stoku ise 17 Milyar lira olarak 
açıklandı. Bir önceki ayın verisi 633,5 milyar lira olarak açıklanmıştı. Böylece borç 
stoku 1986’dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Bloomberght 
 
YURTDIŞI GELİŞMELER 
Yunanistan IMF'ye Haziran Ödemesini Yapmayacak 
Yunanistan İçişleri Bakanı, IMF Haziran'da vadesi gelecek borcu, kaynak olmadığı için 
ödeyemeyeceklerini söyledi. Reuters'ın haberine göre dün Yunan televizyonu Greek 
Mega Tv'ye konuk olan Nikos Voutsis ''IMF'ye Haziran'da yapılması gereken dört 
ödemenin toplam maliyeti 1,6 milyar euro. Bu ödeme, yeterli para olmadığı için 
yapılmayacak'' ifadelerini kullandı. Bloomberght 
 
Japonya’da Büyüme Tahminleri Aştı 
Japonya ekonomisi üst üste ikinci çeyrek dönemde de genişleme gösterdi. Ülke 
ekonomisi, geçtiğimiz yılki resesyonun ardından işletmelerin harcamaları artırması 
ve stok inşa etmesi ile beklentilerin üzerinde bir büyüme gerçekleştirdi. Gayrisafi 
yurtiçi hasıla, Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre yıllık bazda yüzde 2.4’lük bir 
artış gösterdi. Söz konusu büyüme seviyesinin sürdürülebilmesi, tüketicilerin 
depolarda stoklanan ürünleri satın alıp almamasına bağlı olacak. Bloomberg anketine 
katılan 28 ekonomistin tahminlerinin medyanı, gayrisafi yurtiçi hasılanın Mart 
itibarıyla sona eren üç aylık dönemde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1.6’lık bir 
büyüme göstereceğini öngörüyordu. Bloomberght 
 
Fed Tutanakları: Haziran'da Faiz Artırımı Olası Değil 
ABD Merkez Bankası (FED), Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) 28-29 Nisan 
tarihli toplantı tutanakları açıklandı. Tutanaklar birçok Fed üyesinin Haziran'da faiz 
artırımını olanaklı görmediğini ortaya koydu. Öte yandan olası görülmemekle birlikte 
Haziran ayında gerçekleşecek bir faiz artırımı üyeler tarafından göz ardı edilmedi. 
Tutanaklara göre, üyelerin çoğu ekonomi ve istihdamın ilk çeyreğin ardından 
toparlanmasını ve ılımlı bir hıza erişmesini bekliyor. 2006'dan bu yana ilk kez 
gerçekleşecek faiz artırımı hakkında, üyelerin pek çoğu bunun Haziran'dan sonraki 
herhangi bir toplantıda olabileceğini ve enflasyon ile istihdam verilerine bağlı 
olacağını kaydetti. Tutanaklarda “uluslararası riskler arasında Yunanistan'ın ve Çin'in 
yer aldığı“ ifade edildi. FOMC kayıtları, üyeler arasında yavaşlamanın ne kadarının 
geçici koşullar doğrultusunda gerçekleştiğinin tartışıldığını ortaya koydu. Söz konusu 
koşullar arasında "olumsuz kış koşulları, Batı Yakası limanlarında gerçekleşen işgücü 
duraksamaları ve ilk çeyrek verilerinin zayıflığı" sayıldı. Öte yandan kayıtlarda, güçlü 
doların, ihracatın yavaşlaması ile ekonomik zayıflığın beklenenden daha büyük ve 
uzun süreli gerçekleşmesine yönelik etkenlerden biri olabileceğinin altı çizildi. 
Kayıtlarda “Temel Avrupa ekonomilerinde görülen negatif faizlerin, doların güçlü 
kalmasını destekleyen faktörlerden biri olduğu" ifade edildi. Bloomberght 
 

BU HAFTA AÇIKLANACAK VERİLER 
29 Mayıs Cuma 
10:00 – TÜİK - Dış Ticaret İstatistikleri (Nisan) 
14:30 – TCMB - Konut Fiyat Endeksi (Mart) 

 
PARA PİYASALARI 

 

  Geçen 

hafta 

Önceki 

hafta  

2014       

sonu 

 

 Eurobond, 2030-$ 173,8 171,5 177,43  

  Tahvil % 9,69 9,58 8,18  

  

LİBOR ORANLARI 

  

 % 1 ay 3 ay 6 ay 12 ay  

  USD 0,1849 

 

0,2845 

 

0,4187 

 

0,7376 
 

 

  EURO -0,0671 
 

-0,0143 
 

0,0536 
 

0,1721 
 

 

 TL 11,1279 

 

11,0588 

 

11,0200 

 

11,0200 

 

 

 
TÜRK BANKACILIK  SEKTÖRÜ TEMEL GÖSTERGELERİ  

(En son açıklanan BDDK aylık verilerine göre) 

 

 
milyonTL 

Aralık  

2014 

Ocak 

2015 

Değişim 

% 

 

  Aktif Toplamı 1.994.159 2.032.97

5 

1,9 

 

 

  Krediler 1.240.708 1.255.85

2 

1,2  

  Takipteki Alacaklar  36.426 37.178 2.1  

  Menkul Değerler 302.266 

 

308.223 

 

2,0  

  Mevduat 1.052.693 1.061.16

9 

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  Nisan 2015 %1,63  

  Yıllık %7,91  

  GSYİH Büyümesi 2014-Yıllık %2,9  

  İşsizlik Oranı Ocak Dönemi %11,3  

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

  Şubat’14-Ocak’15 -42,866  

  Ocak-Ocak 2015 -2,002  

  Dış Ticaret (mlr USD) İthalat (Şub’15) 16,927  

  İhracat (Şub’15) 12,272  

  Açık (Şub’15) -4,656  

  Açık(Ocak-Şubat 15) -8,976  

  Bütçe Dengesi (mlr TL) Ocak-Mart’15 

(Toplam) 

-5,433  

  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  203,1 208,5 -2,58 -11,33 10,14  

 İspanya 81,33 79,75 1,98 -19,02 -10,57  

 Portekiz 148,50 140,9

1 

5,39 -7,68 -20,09  
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