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G20 toplantıları ve sonrasında Türkiye adına önemli gelişmeler olsa da dünya ekonomisi için somut 

gelişme kaydedilmedi ve özellikle ABD-Çin ticaret savaşının soğuk savaş niteliği kazandığı gözlendi. 

Bu durum dünya ekonomisinde resesyon riskini artırıyor. ABD, uçak sanayii destekleri gerekçesiyle 

AB’ye yaptırım hazırlığını açıkladı. 

AB merkez bankası başkanlığına IMF Direktörü Lagarde seçildi. 

Çin büyüme oranı 6,2 ile son 27 yılın en düşük değerine indi. 

Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin hidrokarbon çalışmaları diplomatik gerilim ve AB yaptırım tartışmaları 

ile birlikte devam ediyor.  

G-20 toplantısı vesilesiyle gerçekleşen görüşmeler S-400 ve F-35 üzerinden yaşanan gerilimi 

hafifletici açıklamalarla $ kurunda gevşemeye neden oldu. Merkez Bankası Başkanı’nın değiştirilmesi 

ise ters etki yaptı. S-400 teslimatı başladı. 

Fitch, Türkiye kredi notunu BB’den BB-‘ye düşürdü.  

Merkez Bankası Başkanı 6 Temmuz tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve hedeflerin 

gerçekleşmemiş olması gerekçesiyle değiştirildi. Cumhurbaşkanının, kısa süre önce, faizin 

yüksekliğini eleştirmesi ile birlikte bakarak piyasanın ilk tepkisi kurda %2-3 düzeyinde yükselme oldu 

(TL/$, %5,62’den 5,82’ye yükseldi). Yeni başkanla ilk toplantısında PPK, politika faizini 625 baz 

puan düşürdü ve %19,75 yaptı. 

Yurtiçi yerleşikler 21 Haziran haftasında 1,4 mr $ satın aldı; DTH hacmi 186,6 mr $ oldu. 28 Haziran 

haftasında gerçek kişiler 522 mn $ alım yaparken tüzel kişiler 1.1 mr $ sattı. Borsada yabancı payı 

%65 düzeyine döndü. Yani yabancılar TL varlıklara yönelirken yurt içi yerleşikler ve özellikle gerçek 

kişiler, kurda gerilemeyi alım fırsatı olarak görmeye devam ediyor. Ağustos 2018 sonrasında cari 

açıkta azalmanın düşürdüğü döviz talebini gerçek kişilerin 25 mr $ üstünde döviz alımı telafi etti ve bu 

konuda yurt içinde güven geri gelmedi. BSMV vergisinin %0.1’den %0.2’ye artırılması gündemde. 

TÜİK verilerine göre Mayıs’ta ihracat %12 artışla 16 mr $; ithalat %19 azalışla 17,8 mr $ ve ihracatın 

ithalatı karşılama oranı %90 oldu. Haziran geçici verilerine göre bayram tatili nedeniyle İhracatta 

(11.5 mr $) %11 daralma; ithalatta (15 mr $) ise %22 azalma yaşandı. Aylık dış ticaret açığı 3.5 mr $ 

oldu.  

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, cari işlemler hesabı, Mayıs’ta 151 

milyon dolar fazla  verirken, 12 aylık cari açık 2 milyar 370 milyon dolar seviyesinde 

gerçekleşti.  Böylece yıllıklandırılmış cari açık, Şubat 2003'ten bu yana gördüğü en düşük  seviyeye 

inmiş oldu. 

İhracat birim değer endeksi, mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5.4 ve ithalat birim 

endeksi de aynı dönemde yüzde 3.9 düştü. İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer 

endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2018 yılı Mayıs ayında 102.9 olarak elde edilen dış ticaret 

haddi, 1.6 puan azalarak, 2019 Mayıs ayında 101.3 oldu. 

Mayıs sanayi üretimi aylık %1,3 artarken yıllık %-1,3 azaldı. 

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE, 2003=100) Haziran’da, bir önceki aya göre %0,03; bir önceki yılın aynı 

ayına göre %15,7 arttı. Yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), bir önceki aya göre %0,09 ve  geçen 

yılın aynı ayına göre %25 arttı. 

Yaş meyve sebze fiyatları mevsimsel olarak enflasyonda gerilemeye katkı sağlarken, sektörel vergi 

desteklerinin Haziran sonunda kaldırılması, enflasyon oranına yansıyacaktır. 

1 Temmuzdan itibaren elektriğe %15 zam yapıldı. 

İşsizlik oranı, Nisan döneminde %13; genç işsizlik oranı %23 oldu. 

Bütçe, Haziran’da 12,1 mr TL açık verdi. İlk altı ayda toplam bütçe açığı 79 mr TL ile yıllık hedefe 6 

ayda ulaşmış oldu. 
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BBDK, Mayıs’ta takipteki kredilerinin toplam kredilere oranının %4.18; çekirdek sermaye yeterlik 

rasyosunun %12.9 olduğunu açıkladı. 

 

Geçen yılın aynı ayına göre Haziran’da konut satışları (61.300 adet), %48,6  ve ipotekli satışlar (7.300 

adet) %84,6 azalırken yabancılara satışlar (2690 adet) %30,5 arttı. 

Yılın ilk yarısında, otomotiv üretimi %13, ihracatı adet bazında %8 ve yurt içi satışları %45 azaldı. 

Otomotiv ve hafif ticari araç satışları Haziran’da %16 azaldı. Haziran sonunda ÖTV indirimi sona 

erdi. 

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi 

mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,4 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden 

arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,3 yükselirken 

geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 azaldı;  otomotiv yakıtı satışları yüzde 7,8 düştü. 

Tüketim harcamalarını canlandırmak amacıyla kredi kartı taksit sayısı artırıldı ve faiz oranlarında 

indirim yapıldı. 

MB yedek akçe oranının %10’a düşürülmesi ve birikimin hazineye aktarılmasını içeren yasal 

düzenleme yapıldı.  

11. BYKP TBMM’ye sunuldu. 2023 için milli gelirin 1 trilyon doları aşması ve kişi başına gelirin 

14.800 $ olması; ilave 4.5 milyon istihdam ve işsizlik oranının %9,9 olması hedeflenmektedir. 

Nielsen 2018 Küresel E-Ticaret Raporu’na göre, Türkiye’de e-ticaretin 2018’deki payı %5.3; büyüme 

oranı % 38; hızlı tüketim ürünleri kategorilerindeki online alışveriş payı % 2 oldu. Dünya genelinde e-

ticaret, 2018 yılında bir önceki yıla göre %18 artarak 2.9 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaştı. Bu rakam, 

tüm küresel perakende satışların %12’sine karşılık geliyor. 
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