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GEÇTİĞİMİZ AY TÜRKİYE

H azine ve Maliye Bakanlığı’nın 

açıkladığı Mart ayı nakit ger-

çekleşmeleri verilerine göre geçen 

ay Hazine’nin nakit gelirleri 68 mil-

yar 570 milyon lira, nakit giderleri 83 

milyar 520 milyon lira oldu. Faiz dışı 

giderler 72 milyar 297 milyon lira, 

faiz ödemeleri ise 11 milyar 222 mil-

yon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı 

denge ise 3 milyar 727 milyon lira 

açık verdi. Mart ayında nakit den-

gesinde 14 milyar 950 milyon lira 

açık kaydedildi. Geçen ay devirli-ga-

rantili borç geri dönüşü 133 milyon 

lira oldu. TMSF'den aktarımlar ise 4 

milyon lirayı buldu. 

U luslararası kredi derecelendirme kuruluşu 

S&P'nin canlı interaktif Web yayınında Türki-

ye'nin ve Türk bankacılık sektörünün durumuna 

ilişkin değerlendirmelerde bulunan S&P'nin EMEA Kı-

demli Direktör ve Analisti Frank Gill, "Türkiye'nin kredi 

notu tehlikede değil. Şu anda Türkiye için en büyük 

soru işareti ülke içinde liraya olan zayıf güvenin nasıl 

tesis edileceğine dair belirsizlik. Şartlar değişmez ise 

Türk özel sektörü borç çevirmenin üstesinden gele-

bilecek gibi görünüyor. Lira’da zayıflamanın devam 

etmesi Türk şirketleri ve buna bağlı olarak bankaları 

için çok, çok kötü haber olur" diye konuştu.

Hazine nakit dengesi Hazine nakit dengesi 
14.9 milyar TL açık verdi14.9 milyar TL açık verdi

"Türkiye'nin kredi 
notu tehlikede değil"

Mart ayı ihracatı 
16.3 milyar dolar

İhracat, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi’ne (GTS) 

göre Mart ayında yüzde 0.5 artışla 16.3 milyar 

dolar oldu. Bu aynı zamanda Mart ayı ihracat re-

koru olarak kayıtlara geçti. 2019'un ilk çeyreğinde 

ise toplam ihracat 44.6 milyar dolara ulaştı. Mart 

ayında ithalat ise yüzde 17.8 azalarak 18.3 milyar 

dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu ayda 

ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 89.3 oldu. 

Ticaret açığı da 1.97 milyar dolar olarak hesaplandı. 

Özel Ticaret Sistemi’ne (ÖTS) bakıldığında ise Mart 

ayı ihracatı 15.49 milyar dolar oldu. İthalat da 17.6 

milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’nin 

hazırladığı ‘Mart 2019 Sektör Raporu’na göre in-

şaat sektöründe yaşanan daralma yeni yılda da devam 

ediyor. Raporda şu tespitler yer aldı: “2019 yılının Ocak 

ayında inşaat malzemesi ortalama sanayi üretimi 2018 

yılının Ocak ayına göre yüzde 24.3 küçüldü. Böylece 

2018 yılının ikinci yarısında başlayan üretimdeki sert 

küçülme 2019 yılında da devam etti. Üretimdeki gerile-

mede inşaat işlerindeki küçülme ve iç talepteki keskin 

daralma etkili oldu. Mevsimsellik ve iç piyasa koşullarının 

bozulması ile iç talep daralmaya devam etti. İhracattaki 

miktar artışı ise üretim kaybını telafi edemedi.”

İnşaatta finansman İnşaatta finansman 
sıkıntısı sürüyorsıkıntısı sürüyor
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Eximbank, 630 milyon dolar Eximbank, 630 milyon dolar 
sendikasyon aldısendikasyon aldı

Enerji ithalatı için 
784 milyon dolar 

M erkez Bankası verilerine göre Şubat ayı 

cari işlemler açığı, önceki yılın aynı ayına 

göre 3 milyar 776 milyon dolar azalışla 718 mil-

yon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, 

on iki aylık cari işlemler açığı 17 milyar 44 milyon 

dolar oldu. Ekonomistler, Şubat ayı cari işlem-

ler hesabının 900 milyon dolar açık vermesini 

bekliyorlardı. Cari işlemler dengesi, Ocak’ta 813 

milyon dolar açık verirken, on iki aylık cari açık 21 

milyar 592 milyon dolar olmuştu. Altın ve enerji 

hariç cari işlemler hesabı ise bir önceki yılın Şu-

bat ayında 449 milyon dolar açık vermişken, bu 

ayda 2.748 milyon dolar fazla verdi.

M erkez Bankası rezerv değişimlerinde 

etkili olan enerji ithalatçısı KİT'lere 

döviz satışları Mart'ta 784 milyon dolar, re-

eskont karşılığı döviz alımı ise 1.838 milyar 

dolar olarak gerçekleşti. TCMB verilerine 

göre enerji ithalatçısı Kamu İktisadi Teşeb-

büslerine (KİT ) döviz satışları 2018 Mart 

ayında yaklaşık 1 milyar dolar olmuştu. Bu 

yılın Mart ayında bu rakam 784 milyon do-

lar oldu. 2019'un ilk çeyreğinde ise toplam 

satışlar 2.5 milyar dolara ulaştı.

B orsa İstanbul'da Ocak ve Şubat aylarında 909 milyon 

dolarlık net alım yapan yabancı yatırımcıların Mart’ta bu 

alımların 659 milyon dolarlık kısmını sattığı görüldü. Yabancı 

yatırımcılar böylece yılın ilk çeyreğini net 250 milyon dolarlık 

alımla tamamladı. 2018'in ilk çeyreğinde 780 milyon dolarlık 

net satış gerçekleştiren yabancı yatırımcıların, 2019'un aynı 

döneminde alış tarafında yer almaları BIST 100'ün bu dönemde 

yüzde 2.8 değer kazanmasını etkiledi. Mart'ın ikinci yarısında 

Merkez Bankası’nın parasal sıkılaştırmaya gitmesi ve Londra'daki 

swap piyasalarında oluşan oynaklıkla Borsa İstanbul'da yabancı 

satışlarının etkisini artırdığı görüldü. 

Yabancı yatırımcı 
659 milyon dolarlık
hisse sattı

Cari açık Cari açık 
718 milyon dolar 718 milyon dolar 

T icaret Bakanlığı tarafından gönderi-

len bültene göre Ticaret Bakanı Ruh-

sar Pekcan, Türk Eximbank'ın Mitsubishi 

UFJ Financial Group (MUFG) koordinatör-

lüğündeki bankalar konsorsiyumundan 

bir ve iki yıl vadeli, 630 milyon dolar karşı-

lığı 184 milyon dolar ve 398 milyon Euro 

tutarında yeni bir sendikasyon kredisi 

sağladığını söyledi. Bakan Pekcan'ın ver-

diği bilgiye göre işlem bir yıllık dilim için 

Euribor artı yüzde 2.65 ve libor artı yüzde 

2.75 olmak üzere Ekim ayında imzalanan 

sendikasyon kredisine oranla 20 baz puan 

daha düşük maliyetle gerçekleştirildi. Sen-

dikasyon kredisinin 2 yıllık diliminin tutarı 

ise 84 milyon dolar oldu.
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İ ran Petrol Bakanı Bijen Namdar 

Zengene, Irak ile Kermanşah-Di-

yala ve Huzistan-Basra arasındaki 

ortak petrol sahalarını genişlete-

ceklerini belirtti. İran Petrol Bakan-

lığı sitesinden yapılan açıklamaya 

göre, Zengene Iraklı mevkidaşı 

Samir el-Gadban ile başkent Tah-

ran'da bir araya geldi. Zengene, 

İran ile Irak'ın Kermanşah-Diyala 

ve Huzistan-Basra arasındaki ortak 

petrol sahalarını genişletme ko-

nusunda uzlaştığını aktardı. Bakan 

Zengene ayrıca Irak'ın İran'a olan 

doğal gaz borcunun da 1 milyar 

dolar olduğunu belirtti.

İran ve Irak ortak İran ve Irak ortak 
petrol sahalarını petrol sahalarını 
genişletecekgenişletecek

Dünya Bankası 
yeni başkanını seçti

ABD Başkanı Donald Trump tarafından aday 

gösterilen ABD Hazine Bakanlığı Uluslararası 

İşlerden Sorumlu Müsteşarı David Malpass, Dün-

ya Bankası'nın yeni başkanlığına seçildi. Malpass, 

9 Nisan'da görevine başladı. Dünya Bankası’nın 

2012’den bu yana başkanı olan Jim Yong Kim, altı 

yıldır yürüttüğü başkanlık görevinden 1 Şubat itiba-

rıyla ayrılmıştı. 1 Şubat'tan bu yana ise geçici olarak 

Kristaline Georgieva başkanlık görevini yürütüyordu.

U luslararası Para Fonu (IMF), ülkelerin gümrük 

vergilerinin artırılması yönündeki politikalarının 

küresel ekonominin bozulmasına neden olabileceğini 

duyurdu. IMF-Dünya Bankası ortak toplantıları önce-

sinde hazırlanan "IMF Dünya Ekonomik Görünüm" 

raporunun analitik bölümleri yayımlandı. IMF rapo-

runda, "Gümrük vergilerinin azaltılması, istihdamın 

uluslararası bazda paylaşılmasını, küresel değer zinci-

rinin oluşmasını, rekabetin artırılmasını ve verimliliğin 

yükseltilmesini sağlıyor" denildi. 

'Gümrük vergisi' uyarısı

GEÇTİĞİMİZ AY DÜNYA

Euro Grubu Başkanı Mario Centeno, Euro para biri-

mini kullanan Avrupa Birliği (AB) üyesi 19 ülkenin 

maliye bakanlarının Bükreş'te gerçekleştirdiği Euro 

Grubu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. 

Centeno, Yunan hükümetinin 2019 yılı bütçesinin 

ekonomik program taahhütleri ile uyumlu olduğuna 

işaret etti. Yunanistan'ın borçlarını hafifletme konusu-

nu görüştüklerini ifade eden Centeno, "Yunanistan'a 

970 milyon Euro’luk nakit hibe verilecek" diye konuştu. 

Centeno, söz konusu kaynağın Yunan piyasalarına ve 

yabancı yatırımcılara olumlu mesaj vereceğini sözle-

rine ekledi. Yunanistan'da yaklaşık sekiz yıl süren kur-

tarma paketi programı Ağustos ayında sona ermişti.

Yunanistan'a Yunanistan'a 
970 milyon Euro hibe 970 milyon Euro hibe 
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K yodo Ajansı’nın haberine göre, 

Japonya'da kabine, Kuzey Koreli 

gemilerin ve Kuzey Kore limanların-

da duran yabancı gemilerin Japonya 

limanlarına girişi ile ikili ithalat ve 

ihracata yasak getiren yaptırımların 

iki yıl uzatılmasını onayladı. Yaptı-

rımları uzatma kararının, Kuzey Kore 

tarafından kaçırıldığı iddia edilen 

Japon vatandaşları ile ilgili konunun 

çözümünün yanı sıra Kuzey Kore'ye, 

yarımadanın nükleer silahlardan 

arındırılması yönündeki baskıyı sür-

dürmek için alındığı ifade edildi.

Japonya, Kuzey Kore'ye 
yaptırımlarını uzattı

“DTÖ’de reform” 
gündeme geldi

A vrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, 

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker 

ve Çin Başbakanı Li Kıçiang, Brüksel'de düzenlenen 

21'inci AB-Çin Zirvesi ardından ortak basın toplantısı 

düzenledi. Tusk, kurallara dayalı küresel ticaret siste-

minin devamlılığının AB ve Çin'in "çıkarına" olduğuna 

dikkat çekerek, "Kurallara dayalı küresel sistemin de-

vam edebilmesi için hızla güncellenmesi gerekiyor. 

AB açısından Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) yapısının 

sanayi desteklemelerini içerecek biçimde reformu 

öncelikli bir konudur" diye konuştu.

İngiltere'nin birlikten ayrılış tarihinin erte-

lenmesini görüşmek üzere bir araya gelen 

Avrupa Birliği liderleri, Brexit'i 31 Ekim'e kadar 

"esnek şekilde" erteleme kararı aldılar. Böylece 

İngiltere parlamentosunda bir plan üzerinde 

uzlaşmak için altı ay zaman kazanmış oldu. 

29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit daha 

önce de 12 Nisan'a ertelenmişti. "Esnek" erte-

lemeye göre eğer 31 Ekim'den önce bir uzlaşı 

sağlanırsa, çıkış bir sonraki ayın ilk gününde 

gerçekleşecek. Bildirgede ayrıca, İngiltere'nin 

ne zaman isterse Brexit'i iptal etme hakkının 

bulunduğu hatırlatıldı.

İngiltere, Brexit'te İngiltere, Brexit'te 
zaman kazandızaman kazandı

İ ran'da günlerce süren ve halen bazı bölgelerde devam 

eden şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel fela-

ketinde 70 kişi hayatını kaybederken rekor düzeye ulaşan 

su miktarının tarım ve altyapıya verdiği zarar 500 milyon 

doları aştı. İranlı yetkililer tarafından "benzeri görülmemiş 

çapta" şeklinde nitelendirilen sel felaketinde yükselen su 

rekor düzeye ulaştı. 1900 ilçe, kasaba ve köy su ve çamur 

altında kaldı, yaklaşık 100 bin kişi devlet tarafından sağ-

lanan barınaklara yerleştirildi.

İran'da sel krize dönüştü


