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Makroekonomik Görünüm – Mart 2023 

Dünya: Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası ve Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD) gibi uluslararası 

kuruluşların 2022 ve 2023 yıllarına ait en güncel ve bir önceki küresel büyüme öngörülerine aşağıda yer verilmiştir: 

Kurum Kaynak 
2022 2023 

(Güncel) (Önceki) (Güncel) (Önceki) 

IMF 
Ocak 2023 Küresel Ekonomik Görünüm Raporu (önceki: Ekim 
2022) 

 %3,4↑ %3,2 %2,9 ↑ %2,7 

Dünya 
Bankası 

Ocak 2023 Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu (önceki: 
Haziran 2022) 

 %2,9↓ %4,1 %1,7↓ %3,0 

OECD 
Kasım 2022 Ara Dönem Raporu (önceki: Eylül 2022 Ara Dönem 
Raporu) 

 %3,1↑ %3,0 %2,2↔ %2,2 

OECD, Kasım 2022 ara dönem raporunda, bu yıl sonu için küresel büyüme tahminini %3,0’dan %3,1’e yükseltirken, 
gelecek yıl için %2,2 oranında sabit tutmuştur.  

IMF tarafından yayımlanan "Küresel Ekonomik Görünüm Raporu"nda, enflasyonla mücadele için merkez bankalarının 
faiz artırımlarının ve Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın ekonomik faaliyeti baskılamaya devam ettiği belirtilmiştir. 
Yaşam maliyeti krizinin olduğu bir dönemde çoğu ekonomide önceliğin enflasyonu sürdürülebilir şekilde düşürmek 
olduğu vurgulanan raporda, daha sıkı para politikası koşulları ve daha düşük büyüme potansiyeli finansal ve borç 
istikrarını etkilerken makroihtiyati araçların devreye alınması ve borçların yeniden yapılandırma çerçevelerinin 
güçlendirilmesinin gerektiği aktarılmıştır. Ayrıca, mali desteğin artan gıda ve enerji fiyatlarından en çok etkilenenleri 
hedeflemesi ve geniş kapsamlı mali yardımların geri çekilmesi gerektiği vurgulanmıştır. 

Fitch Ratings derecelendirme kuruluşunun Mart ayında yayımladığı Global Ekonomik Görünüm Raporu'nda, küresel 
ekonomi için Aralık ayında %1,4 öngörülmüş olan yıllık küresel ekonomik büyüme tahmini %2 olarak revize edilmiştir.  

ABD tüketici fiyat endeksi, Şubat ayında beklentiler doğrultusunda %0,4 artış göstererek yıllık bazda %6,4'ten %6,0'ya 
gerilemiştir. 

FED, 2022 yılı içinde arka arkaya artışlarla politika faizini toplamda 425 baz puan artırarak fonlama faizini toplamda 
%4,25-%4,50 aralığına yükseltmiştir. FED, 2023 yılının ilk toplantısında politika faizini 25 baz daha puan artırarak 16 yılın 
en yüksek seviyesi olan %4,50-4,75 aralığına yükseltmiştir. 

ABD ekonomisi, yüksek faiz oranları ve kronik enflasyona rağmen 2022 yılının üçüncü ve dördüncü çeyreklerinde 
%2,9'luk büyüme kaydetmiştir. Böylece, ilk çeyrekteki %1,6 ve ikinci çeyrekteki %0,6 daralmanın ardından ekonomide 
tekrar büyüme gözlenmiştir.  

Avrupa Birliği Komisyonu’nun yayımladığı Avrupa Ekonomik Tahminleri 2023 Kış Raporu’nda, AB ve Avro Bölgesi’nin 
2022'deki büyüme oranı öngörüsü %3,5 olmuştur. AB ekonomisinin 2023'te %0,8, 2024'te %1,6, Avro Bölgesi 
ekonomisinin de 2023'te %0,9 ve 2024'te %1,5 büyüyeceği öngörülmüştür. 

2022 yılı Eylül ayında, Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarihinde ilk kez 75 baz puanlık faiz artışı kararı alarak önümüzdeki 
toplantılarda da artışların devam edebileceği sinyalini vermiş, politika faizini art arda dördüncü kez artırarak %2,5 
seviyesine yükseltmiştir. ECB, varlık alım programı portföyünün mart başından itibaren ölçülü ve öngörülebilir bir hızda 
düşeceğini açıklayarak varlık alım portföyündeki düşüşün 2023'ün ikinci çeyreğinin sonuna kadar aylık bazda ortalama 
15 milyar euro olacağını öngörmüştür. 

Uluslararası Para Fonu (IMF) Yönetim Kurulu, Rusya-Ukrayna savaşının ekonomik etkileri ve etkilenen ülkeler için olası 

mali yardımlar hakkında yaptığı bilgilendirmede, buğday ve diğer tahıllar da dahil olmak üzere enerji ve emtia fiyatlarında 

enflasyonist baskıların artacağını, Covid-19 pandemisiyle bozulan tedarik zincirleri sorunu aşılmaya çalışırken, son 

gelişmelerin belirsizlik ortamını iyiden iyiye artırdığını belirtmiştir. Bilgilendirmede ayrıca, Rusya Federasyonu’na 

uygulanan yaptırımlarla ithalat için ödeme yapma ve sınır ötesi finansal işlemlerde bulunma kabiliyetinin önemli ölçüde 

bozulduğu belirtilmiştir. Ancak, devam eden savaş ve buna bağlı yaptırımların küresel ekonomi üzerinde de ciddi bir 

daraltıcı etki yaratacağı öngörülmektedir.  

Türkiye: Aşağıdaki tablo, 2021 yılında %11,0 oranında büyüyen Türkiye’ye ilişkin IMF, OECD ve Dünya Bankasının 2022-
2023 yılları son resmi büyüme tahminlerini vermektedir. Dünya Bankası, Küresel Ekonomik Beklentiler raporunda 
Türkiye için 2022 büyüme tahminini %4,7, 2023 için %2,7 ve 2024 için %4,0 olarak belirlemiştir. OECD Ekonomik 
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Görünüm raporunda, Türkiye için 2022 yılı GSYH büyüme tahmini %5,4'ten %5,3'e düşürülmüş ve 2023 yılı için ise %3,0 
seviyesinde sabit tutulmuştur. IMF, Ocak ayı Küresel Ekonomik Görünüm raporunda, Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin 
büyüme tahmini %3 olarak korunurken, ülke ekonomisinin 2024'te de %3 büyüyeceği öngörülmüştür. 2022 yılı büyüme 
beklentisi ise %5,5 olarak belirlenmiştir. 

Kurum Kaynak 
2022 2023 

(Güncel) (Önceki) (Güncel) (Önceki) 

IMF 
Ocak 2023 Küresel Ekonomik Görünüm Raporu (önceki: 
Ekim 2022) 

5,5%↑ 5,0%  3,0%↔ 3,0% 

Dünya Bankası 
Ocak 2023 Ekonomik Güncelleme Raporu (önceki: Ekim 
2022) 

4,7%↑ 2,3%  2,7%↓ 3,2% 

OECD 
Kasım 2022 Ara Dönem Raporu (önceki: Eylül 2022 Ara 
Dönem Raporu) 

5,3%↓ 5,4%  3,0%↔ 3,0% 

Uluslararası derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye için 2022 yılı GSYH büyüme tahminini %3,5’tan %5,2'ye, 2023 yılına 

ilişkin büyüme tahminini ise %1,7’den %2,8'e yükseltmiştir. Bir diğer uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody’s 

ise, Türkiye'nin 2022 yılında %5,3 ve 2023 yılında %2,0 oranında büyüyeceğini tahmin etmiştir. 2024 yılında ise Türkiye 

ekonomisinin %3,0 büyüme kaydedeceği tahmin edilmiştir. 

TCMB, 2022 yılının ilk 7 toplantısında da politika faizini %14 seviyesinde sabit tuttuktan sonra Ağustos ve Eylül ayı 

toplantılarında küresel büyümeye yönelik belirsizliklerin ve jeopolitik risklerin arttığı bir dönemde sanayi üretiminde 

yakalanan ivmenin ve istihdamdaki artış trendinin sürdürülmesi açısından finansal koşulların destekleyici olmasının 

önem arz ettiğini belirterek politika faizinin 100’er baz puan daha düşürülerek %12’ye indirilmesine karar vermiştir. 

TCMB, Ekim ve Kasım ayı toplantılarında politika faizini 150’şer baz puan düşürerek %9’a indirilmesine karar vermiştir. 

Böylece faiz 2 yıl aradan sonra tek haneye inmiştir. Kurul, 2023 yılı Şubat ayı toplantısında ise politika faizini 50 baz puan 

daha düşürerek %8,5 seviyesine getirdikten sonra Mart ayında politika faizini sabit tutmuştur. 

Türkiye'nin beş yıllık kredi temerrüt takası (CDS) primi Ocak ayı sonunda 550,52 puan olarak gerçekleşmiştir. Türkiye 
CDS primi 2022 yılında en yüksek seviyesine 908.4 puan ile 16 Temmuz 2022 tarihinde, en düşük seviyesine 487,15 puan 
ile 14 Aralık 2022 tarihinde ulaşmıştır. 2023 yılı dış finansman programı çerçevesinde Ocak ayında, 2,75 milyar dolar 
değerinde 2033 vadeli tahvil ihraç edilmiş olup tahvilin kupon oranı %9,375 olarak gerçekleşmiştir. Bu tahvil ihracıyla 
birlikte 2023 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 2,75 milyar dolar finansman sağlanmıştır.  

Merkez Bankası, yılın ilk enflasyon raporunda, enflasyonun 2023 yılı sonunda %22,3 olarak gerçekleşeceği, 2024 yıl 
sonunda %8,8 ve 2025 yıl sonunda ise %5,0 seviyesine gerileyerek azalış trendini sürdüreceği tahminini paylaşmıştır. 

Ticaret Bakanlığı tarafından üçer aylık dönemler halinde uygulanan Dış Ticaret Beklenti Anketi sonuçlarına göre, 2023 
yılı 1. çeyrek İhracat Beklenti Endeksi bir önceki çeyreğe göre 12,1 puan azalarak 96,0 olarak gerçekleşmiştir. İthalat 
Beklenti Endeksi ise bir önceki çeyreğe göre 12,4 puan artarak 126,1 olarak gerçekleşmiştir.  

Rapor tarihimiz itibarıyla temel makro ekonomik gelişmeler aşağıdaki şekilde özetlenebilir: 

Gösterge 
Güncel 
Değer 

Önceki 
Değer 

Açıklama 

Büyüme 

(TÜİK) 

2022-Q4 

5,6% 

2022-Q3 

3,9% 

Üretim yöntemine göre dört dönem toplamıyla elde edilen yıllık GSYH, zincirlenmiş 
hacim endeksi olarak, 2022 yılında bir önceki yıla göre %5,6 artmıştır. GSYH'yi 
oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2022 yılında bir önceki yıla göre zincirlenmiş 
hacim endeksi olarak; finans ve sigorta faaliyetleri toplam katma değeri %21,8, hizmet 
faaliyetleri %11,7, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %9,9, bilgi ve iletişim 
faaliyetleri %8,7, diğer hizmet faaliyetleri %5,8, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı 
ve sosyal hizmet faaliyetleri %4,8, gayrimenkul faaliyetleri %4,3, sanayi %3,3 ve tarım 
sektörü %0,6 arttı. İnşaat sektörü ise %8,4 azalmıştır. 

İşsizlik 

(TÜİK) 

2023/01 

9,7% 

2022/12 

10,2% 

15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 
166 bin kişi azalarak 3 milyon 424 bin kişi olmuştur. İşsizlik oranı ise 0,5 puan azalarak 
%9,7 seviyesinde gerçekleşmiştir. İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı Ocak ayında bir 
önceki aya göre 354 bin kişi artarak 31 milyon 837 bin kişi, istihdam oranı ise 0,5 puan 
artarak %48,9 olmuştur. 
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Gösterge 
Güncel 
Değer 

Önceki 
Değer 

Açıklama 

Enflasyon 

TÜFE 
ÜFE 
(TÜİK) 

2023/02 

55,2% 
76,6% 

2023/01 

57,7% 
86,5% 

TÜFE Şubat ayında bir önceki aya göre %3,15, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,00, 
bir önceki yılın aynı ayına göre %55,18 ve on iki aylık ortalamalara göre %71,83 olarak 
gerçekleşmiştir. ubat ayında bir önceki aya göre %1,56, bir önceki yılın Aralık ayına 
göre %5,78, bir önceki yılın aynı ayına göre %76,61 ve on iki aylık ortalamalara göre 
%120,72 artış göstermiştir. 

Sanayi Üretim 
Endeksi 

(TÜİK) 

2023/01 

4,5% 

2022/12 

-0,4% 

Ülkemizin yaşamış olduğu deprem felaketinden etkilenen illerde mücbir sebep ilan 
edilmiş ve beyannameler ertelenmiş, bu illerden derlenen anketlerden %38 oranında 
cevap alınabilmiştir. Bu nedenle, 2023 Ocak ayına ilişkin hesaplamalarda eksik 
gözlemler için e-fatura, e-arşiv fatura verileri gibi alternatif veri kaynakları ve 
istatistiksel yöntemler kullanılarak tahmin yapılmıştır. Bu yöntemlerle tahmin edilen 
büyüklüğün toplam içindeki payı %5,01'dir. 2023 yılı Ocak ayında Sanayi üretim 
endeksi yıllık %4,5 artmıştır. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde 2023 yılı Ocak 
ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %7,6 
azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %5,8 artmış ve elektrik, gaz, buhar ve 
iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %5,7 azalmıştır. 

Otomobil ve 
Hafif Ticari Araç 
Satışları 

(ODD) 

2023/02 

132.042 

2023/01 

50.894 

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılı Ocak-Şubat döneminde 
bir önceki yılın aynı dönemine göre %50,4 oranında artarak 132.042 adet olarak 
gerçekleşmiştir. 2023 yılı Şubat ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 yılı Şubat 
ayına göre %63,4 artarak 81.148 adet olmuştur. 

Konut Satışları 

(TÜİK) 

2023/02 

80.031 

2023/01 

97.708 

Konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %18,0 azalarak 80 bin 31 
olmuştur. Konut satışlarında İstanbul 14 bin 980 konut satışı ve %18,7 ile en yüksek 
paya sahip olmuştur. 

Türkiye İmalat 
PMI 

(İSO-IHS Markit) 

2022/12 

48,1 

2022/11 

45,7 

Kasım ayında 45,7 olan manşet PMI, Aralık’ta 48,1’e yükseldi. Söz konusu rakam 
faaliyet koşullarındaki yavaşlamanın sürdüğüne işaret etse de Haziran’dan bu yana en 
yüksek düzeyde gerçekleşti ve sektör performansında zayıflamanın ılımlı düzeyde 
olduğunu göstermiştir. 

Euro Bölgesi 
İmalat PMI 

(IHS Markit) 

2023/02 

48,5 

2023/01 

48,8 
IHS Markit'in açıkladığı Euro Bölgesi imalat satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Şubat 
ayında, Ocak ayındaki 48,8 puandan, 48,5 puana düşmüştür. 

Tüketici Güven 
Endeksi 

(TÜİK, TCMB) 

2023/03 

80,1 

2023/02 

82,5 

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen 
tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Mart ayında 
bir önceki aya göre %2,9 oranında azaldı; Şubat ayında 82,5 olan endeks, Mart ayında 
80,1 olmuştur. (Tüketici eğilim anketi, deprem felaketinden etkilenen Adıyaman, 
Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya ve Osmaniye illerinde 
yapılmamıştır.) 

Bankacılık 
Sektörü NPL 
Rasyosu 

(BDDK) 

2022/12 

2,10% 

2022/11 

2,16% 

Aralık 2022 döneminde Türk Bankacılık Sektörünün, aktif büyüklüğü 2021 yıl sonuna 
göre %55,7 artarak 14.344.402 milyon TL, krediler %54,7 artarak 7.580.668 milyon TL, 
menkul değerler %60,5 artarak 2.370.022 milyon TL’ye ulaşmıştır. Bu dönemde 
kredilerin takibe dönüşüm oranı %2,10 olmuştur. 

Bütçe Dengesi 

(Milyar TL) 

(Haz. Mal. Bak.) 

2022/12 

-118,6 

2022/11 

108,3 

2022 yılı Aralık ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 373,8 milyar TL, bütçe gelirleri 
255,2 milyar TL ve bütçe açığı 118,6 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, faiz dışı 
bütçe giderleri 355,6 milyar TL ve faiz dışı açık ise 100,4 milyar TL  olarak 
gerçekleşmiştir. 

Cari Denge 

(Mio USD) 

(TCMB) 

2023/01 

-9.849 

2022/12 

-5.910 

Ocak ayında cari işlemler hesabı 9.849 milyon ABD doları açık kaydetmiştir. Altın ve 
enerji hariç cari işlemler hesabı ise 2.602 milyon ABD doları fazla vermiştir.  

 


