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Bu çalışma yalnızca bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır. Çalışmada yer alan analiz ve değerlendirmelerin kullanılması 

tamamen tercihe bağlı olup, hiçbir koşulda yatırım tavsiyesi biçiminde yorumlanmamalıdır. Çalışmada kullanılan veriler 

kamuya açık ve güvenilir olduğu düşünülen kaynaklardan derlenmiştir. Yine de, bu çalışmadaki bilgilerin ve yorumların 

kullanılmasının ve/veya sunulan verilerdeki hata ve eksikliklerin doğurabileceği her türlü olumsuz sonuçtan dolayı Türk 

Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu ve her ne akitle bağlı olursa olsun her türlü çalışanı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 
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TÜRKİYE EKONOMİSİ 
 Temmuz ayında %1,5 gerileyen Sanayi Üretimi Endeksi, Ağustos ayında bir önceki aya göre tahminlerin 

ötesinde %2,9 oranında arttı. Aylık olarak en fazla artış ana sanayi gruplarından dayanıklı tüketim mallarında 

gerçekleşti (%11,6). 

 Ekonomi Bakanlığı tarafından 3 ayda bir yayınlanan Dış Ticaret Beklenti Anketi’ne göre, İhracat Beklenti 

Endeksi bir önceki döneme göre 1,1 puan, bir önceki yılın aynı dönemine göre 6,9 puan gerileyerek 107,2 

değerinde gerçekleşti. Anket yanıtlarına göre, son 3 ayın sipariş durumu ve mevcut dönemin sipariş düzeyi bir 

önceki çeyreğe göre daha olumlu bir görüntü sergiliyor. Öte yandan gelecek 3 ayın ihracat beklentisinde ve 

ihracat sipariş beklentisinde ise gerileme gözleniyor.  

 Bakanlar Kurulu 2016-2018 Orta Vadeli Programı’nı (OVP) yayınladı. 2015-2017 OVP’de 2015 yılı kişi başı 

milli gelir 10.936 dolar seviyesindeydi. 2016-2018 OVP’de ise 2015 yılı kişi başı gelir, satın alma gücü 

paritesine göre 19.506 dolar seviyesinde görünüyor. Programda, Türkiye’nin de aralarında olduğu gelişmekte 

olan ülkelerdeki döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar nedeniyle hesaplamada değişikliğe gidildiği 

belirtiliyor. 

 Merkez Bankası’nın Banka Kredileri Eğilim Anketi’nin Temmuz-Eylül 2015 dönemi verilerine göre, 

KOBİ’lerin %70’i kredilerin biraz sıkılaştırıldığını, %30’u ise aynı kaldığını belirtti. Bir önceki dönem bu 

oranlar sırayla %18’e %82’ydi. Büyük işletmelerin de %61’i kredilerin sıkılaştırıldığını %39’u ise aynı 

kaldığını belirtti. Merkez Bankası’nın anket sonuçları değerlendirmesinde bankaların verdiği kredilerde 

sıkılaştırmanın dördüncü çeyrekte de devam edeceğinin beklendiği ifade ediliyor. 

 

DÜNYA EKONOMİSİ 

 Fed Başkan Yardımcısı Stanley Fischer, geçen hafta Peru’da düzenlenen G20 toplantısında, 2015 sonundan 

önce Fed’in faiz artırımı yapacağını ama bunun ABD için en uygun zaman olmasına dikkat edileceğini açıkladı. 

 Öte yandan G20 toplantısı için Peru’da bir araya gelen Merkez Bankası yetkilileri Fed’in faiz artırımı 

konusunda artık kesin bir tarih vermesi gerektiğini, belirsizliğin piyasalara zarar verdiğini açıkladı. 

 Ağustos’ta Almanya’da ihracat bir önceki aya göre %5,2 geriledi. Bu durum piyasalarda, gelişen ülkelerdeki 

yavaşlamanın Avrupa’nın en büyük ihracatçısı Almanya’yı etkilemeye başladığı şeklinde yorumlandı. 

 IMF Başkanı Christine Lagarde, Çin ekonomisinin “vahim bir durum” teşkil etmediğini söyledi. Lagarde, Çin 

ekonomisinin büyüme modelinin bir dönüşüm geçirdiğini dolayısıyla beklentilerin de buna adapte edildiğini 

ifade etti. 

 Uluslararası Çalışma Örgütü ILO son yayınladığı raporunda, dünyadaki genç işsiz sayısının 73,3 milyon kişiye 

gerilediğini (2009 kriz döneminde bu sayı 76,6 kişiydi) açıkladı. ILO, küresel ekonomik yavaşlama nedeniyle 

ülkelerin gençleri eğitmek ve sabit bir işe yerleştirmek için uygulamalarını iki katına çıkarması gerektiğini 

belirtti. 
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Şekil 1: Sanayi Üretimi ve Kapasite Kullanım 

Oranı (Ocak 2010 – Ağustos 2015) 

 
 

Şekil 2: İşletmelere Verilen Kredi Beklentileri 

(%) (Aralık 2014 – Eylül 2015) 

  Küçük ve Orta 

Ölçekli İşletmelere 

Verilen Krediler 

Büyük İşletmelere 

Verilen Krediler   

  

  Ara Mar Haz Eyl Ara Mar Haz Eyl 

GEÇEN ÜÇ AYDA 

  
    

  
    

Çok sıkılaştırıldı 0 0 0 0 0 0 0 0 

Biraz sıkılaştırıldı 17 7 18 70 15 8 0 61 

Temelde aynı kaldı 83 93 82 30 85 90 99 39 

Biraz gevşetildi 0 0 0 0 0 1 1 0 

Çok gevşetildi 0 0 0 0 0 0 0 0 

GELECEK ÜÇ 

AYDA                 

Çok sıkılaştırılacak 0 0 0 0 0 0 0 0 

Biraz sıkılaştırılacak 17 21 2 77 2 0 0 72 

Temelde aynı kalacak 83 79 98 23 98 99 100 28 

Biraz gevşetilecek 0 0 0 0 0 1 0 0 

Çok gevşetilecek 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kaynak: Merkez Bankası 
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