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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 

 Üçüncü çeyrekte büyüme oranı bir önceki çeyreğe göre ve beklentilerin üstünde artarak %4 seviyesinde 

gerçekleşti. Büyümeye katkı üçüncü çeyrekte iç talepten ve stok değişimlerinden geldi. Son verilerle birlikte 

2015 yılsonu büyüme oranının %3’ün biraz üstünde gerçekleşmesi mümkün görünüyor. Öte yandan üçüncü 

çeyrekte özel sektör yatırımlarının negatife düşmesi ise uzun vadede büyüme açısından olumsuz bir işaret. 

 Eylül ayında 117 milyon dolar fazla veren cari işlemler hesabı Ekim ayında 133 milyon dolar açık verdi. 12 

aylık kümülatif cari ise böylelikle 38,1 milyar dolara gerilemiş oldu (bir önceki ay 40,2 milyar dolar).  

 Ekim ayında Sanayi Üretimi Endeksi bir önceki aya göre sadece %0,1 arttı. Endeks son üç aydır yaklaşık 

aynı seviyede bulunuyor. Buna karşılık Reel Sektör Güven Endeksi ve Kapasite Kullanım Oranı endeksin 

Kasım’da artabileceğine işaret ediyor. 

 Ekim ayında ihracat birim değer endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %10,3 oranında, ithalat birim değer 

endeksi ise %16,8 oranında azaldı. Miktar endekslerinde ise artış gözlendi: ihracat miktar endeksi %14,9 ve 

ithalat miktar endeksi %6 oranında arttı. 

 Ekim ayında özel sektörün yurtdışından uzun vadeli borçluluğu bir önceki aya göre 3,6 milyar dolar artarken 

kısa vadeli borçluluğu ise 1,7 milyar dolar azaldı. Özel sektörün toplam dış borçluluğu ise Ekim ayı itibariyle 

213,6 milyar dolara yükseldi (bir önceki ay 211,6 milyar dolar seviyesindeydi). 

 Dolar bu hafta Fed’in faiz artırımını gerçekleştireceği beklentisiyle tüm piyasalarda değerlenirken bugün 

içerisinde dolar/Türk Lirası paritesi 2,99 seviyesine kadar yükseldi. 

 Geçtiğimiz hafta 64. Hükümet Eylem Planı açıklandı. Açıklanan program, icraatler ve reformlar olarak iki 

bölümden oluşuyor. Toplam 216 maddeden oluşan programda her kurum ve bakanlığın sorumluluklarının 

yer almasının yanı sıra, eylemlere 3, 6 ve 12 aylık süreler belirlendi. 

 

DÜNYA EKONOMİSİ 

 Financial Times’ın düzenlediği ankete katılan ekonomistlerin çoğunluğu 2016 yılında Fed’in 2 ila 4 defa 

faiz artırımı yapacağını tahmin ediyor. 

 Avrupa Merkez Bankası (ECB) baş ekonomisti Peter Praet, ellerindeki politika enstrümanlarının esnek 

olduğunu ve Fed’in faiz artırımına karşı hazırlıklı olduklarını açıkladı.  

 Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), küresel petrol talebinde 2016 yılında bir düşüş yaşanacağını açıkladı. 

Petrolün varil fiyatı ise geçen hafta son 7 yılın en düşük değeri olan 39 dolara geriledi. 

 Çin’de Kasım ayı sanayi üretimi endeksinin bir önceki yılın aynı ayına göre %6,2 oranında artması piyasaları 

sevindirdi. Sanayi üretiminin hız kazanmasının yılsonunda ülkenin büyüme oranını tekrar %7 seviyesine 

taşıyacağı tahmin ediliyor. 

 Japon iş dünyası güven endeksinin dördüncü çeyrekte olumlu gelmesi sonucunda Japonya Merkez Bankası 

(BoJ) para politikasını değiştirme baskısının azaldığı ifade edildi. 
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Şekil 1: Büyümeye Katkı, % (2008 Birinci 

Çeyrek – 2015 Üçüncü Çeyrek) 

 
 

Şekil 2: Sanayi Üretim Endeksi (Ocak 2007 – 

Ekim 2015) 

 
 

 

 

 

Şekil 3: Dış Ticaret Miktar Endeksleri (Ocak 

2007 – Ekim 2015) 

 
 

Şekil 4: Cari işlemler dengesi (Ocak 2007 – Ekim 

2015) 

 

http://www.facebook.com/turkonfed
http://www.twitter.com/TURKONFED
http://www.turkonfed.org/

