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ASRIN İŞADAMLARI DERNEĞİ 

AR-GE RAPORU 

R. NO  : 96 

R. TARİHİ  : 23.6.2020 

Gündem : SWAP Anlaşmaları, Bütçe Dengeleri, CDS Verileri, Güven Endeksleri 

 

ÇİN İLE SWAP KAPSAMINDA İLK YUAN KULLANILDI 

TCMB, Çin ile swap kapsamında ilk yuan kullanımının gerçekleştiğini duyurdu. Türk şirketlerinin 

Çin'den ithalatlarını Yuan cinsinden ödeme yaparak gerçekleştirdiği belirtildi 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası arasında 2019 

yılında yenilenen swap (para takası) anlaşması çerçevesinde Çin Yuanı (CNY) fonlamasının ilk 

kullandırımlarının 18 Haziran'da yapıldığı duyuruldu. 

'TÜRK ŞİRKETLERİ ÇİN'DEN İTHALATLARINI YUAN CİNSİNDEN ÖDEME YAPARAK GERÇEKLEŞTİRDİ' 

TCMB'den yapılan açıklamada ''Bu sayede ilgili bankalar aracılığı ile çeşitli sektörlerdeki Türk 

şirketleri, Çin’den ithalatlarını CNY cinsinden ödeme yaparak gerçekleştirmiştir. Swap anlaşması 

kaynaklarının kullanılmış olması, uluslararası ticaret ödemelerinde yerel para kullanımı ve Türk 

firmalarının uluslararası likiditeye erişimi açısından önem arz etmekte olup aynı zamanda her iki ülke 

arasındaki mali işbirliğini de güçlendirecek bir adım olarak değerlendirilmektedir'' denildi. 

'TİCARİ BANKALAR DA ÜRÜN YELPAZELERİNİ GENİŞLETEBİLİR' 

Açıklamada ticari bankaların da uluslararası faaliyetlere ilişkin ürün yelpazelerini, söz konusu swap 

anlaşmasını dayanak alan bir strateji ile genişletebilecekleri belirtildi. TCMB'nin uluslararası ticaret 

ödemelerinin yerel para birimleri ile yapılmasının yanı sıra swap anlaşmalarını ve bu kaynaklarının 

kullanımını desteklemeye devam edeceği vurgulandı. 

Bu arada Turkcell, Çinli telekomünikasyon ekipmanı üreticileri ile gelecekteki ticaret anlaşmalarını Çin 

yerel para birimi ile yapma konusunda anlaştığını açıkladı. Turkcell, başta Huawei firması ile yaptığı 

ticaret olmak üzere ihtiyaç duyulan Çin Yuanı finansmanını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 

Çin Merkez Bankası ile oluşturduğu para takasına dayalı altyapı üzerinden sağlayacak. 

MAYIS 2020 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ  

2020 yılı Mayıs ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 85,4 milyar TL, bütçe gelirleri 68,1 milyar TL ve 

bütçe açığı 17,3 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 75,8 milyar TL ve faiz 

dışı açık ise 7,6 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 

 

https://www.haberturk.com/yer/cin


2 
 

Mayıs Bütçe Dengesi 

2020 yılı Mayıs ayı bütçe giderleri, bütçe gelirleri, bütçe dengesi ve faiz dışı denge gerçekleşmeleri 

aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

 

Merkezi yönetim bütçesi 2019 yılı Mayıs ayında 12 milyar 52 milyon TL açık vermiş iken 2020 yılı 

Mayıs ayında 17 milyar 301 milyon TL açık vermiştir. 

2019 yılı Mayıs ayında 4 milyar 116 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2020 yılı Mayıs ayında 7 

milyar 637 milyon TL faiz dışı açık verilmiştir. 

2020 Yılı Ocak-Mayıs Dönemi Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri 

2020 yılı Ocak-Mayıs döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 479,2 milyar TL, bütçe gelirleri 

389,1 milyar TL ve bütçe açığı 90,1 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 

414,3 milyar TL ve faiz dışı açık ise 25,1 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 

 

 

 

Ocak-Mayıs Bütçe Dengesi 

2020 yılı Ocak-Mayıs dönemi bütçe giderleri, bütçe gelirleri, bütçe dengesi ve faiz dışı denge 

gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 
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Merkezi yönetim bütçesi 2019 yılı Ocak-Mayıs döneminde 66 milyar 530 milyon TL açık vermiş iken 

2020 yılı Ocak-Mayıs döneminde 90 milyar 80 milyon TL açık vermiştir. 

2019 yılı Ocak-Mayıs döneminde 20 milyar 146 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2020 yılı Ocak-

Mayıs döneminde 25 milyar 120 milyon TL faiz dışı açık verilmiştir. 

5 Yıllık Ülke CDS1 Verileri 

(İlgili Dönem Ortalamaları) 
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Tüketici Güven Endeksi, Haziran 2020 de; 62,6 oldu 

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim 

anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Haziran 

ayında bir önceki aya göre %5,2 oranında arttı; Mayıs ayında 59,5 olan endeks, Haziran ayında 62,6 

oldu. 

 

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Haziran 2020 

  

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 79,9 oldu 

 

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Mayıs ayında 79,2 iken, 

Haziran ayında %0,8 oranında artarak 79,9 oldu. 

 

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 85,5 oldu 

 

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Mayıs ayında 81,8 iken, 

Haziran ayında %4,5 oranında artarak 85,5 oldu. 

 

İşsiz sayısı beklentisi endeksi 62,1 oldu 

 

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin işsiz sayısı beklentisi endeksi Mayıs ayında 55,3 iken, Haziran ayında 

%12,2 oranında artarak 62,1 oldu. 

 

Tasarruf etme ihtimali endeksi 23,1 oldu 

 

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin tasarruf etme ihtimali endeksi Mayıs ayında 21,7 iken, Haziran ayında 

%6,5 oranında artarak 23,1 oldu. 

 

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, 

Haziran 2020 
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Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi ve tüketici eğilimine ilişkin endeksler, 

Haziran 2020 

 

 

Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 23 Temmuz 2020'dir. 

                                                                                                                                                                  

 

AÇIKLAMALAR 

 

Aylık tüketici eğilim anketi ile tüketicilerin maddi durum ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum 

değerlendirmeleri ile gelecek dönem beklentileri, harcama ve tasarruf eğilimleri ölçülmektedir. 

  

Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabilmektedir. 

Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu,100'den küçük 

olması tüketici güveninde kötümser durumu göstermektedir. 

  

Tüketici eğilimine ilişkin endekslerden, tüketimin finansmanı amacıyla borç kullanma ihtimali 

endeksinin artması iyimser durumu, azalması ise kötümser durumu göstermektedir. Benzer şekilde 

tüketici fiyatlarının değişimine ilişkin düşünce ve beklenti endekslerinin artması tüketici fiyatlarında 

düşüş düşüncesini/beklentisini, azalması ise tüketici fiyatlarında artış düşüncesini/ beklentisini 

göstermektedir. 

 


