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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 

 Eylül ayında enflasyon bir önceki aya göre %0,18 oranında arttı. Yıllık enflasyon ise geçen aya göre 77 

puan gerileyerek %7,28 seviyesinde ve beklentilerin altında gerçekleşti. Eylül ayında gıda fiyatlarındaki 

artış hızı bir önceki ay gibi yine geriledi. Çekirdek enflasyon Mart ayından bu yana gerileme eğilimini 

sürdürdü ve %7,7 oldu. 

 Enflasyonun bu ay gerilemesi nedeniyle piyasalarda Merkez Bankası’nın faiz indirimi için alan açıldığı 

yorumu yapıldı. Ekonomistlerin beklentisi bu ay düzenlenecek toplantıda Merkez Bankası’nın 25 baz 

puan indirim yapabileceği yönünde. 

 Ağustos ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %7,7 oranında artarak 11,9 milyar dolar, ithalat ise 

%3,7 artarak 16,6 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı da geçen seneye göre %5,3 azalarak 4,7 milyar 

dolara geriledi. Böylelikle 12 aylık dış ticaret açığı geçen seneye göre toplamda 20 milyar dolar azalarak 

55,6 milyar dolara geriledi. 

 Geçen ay %24 oranında gerileyen Ekonomik Güven Endeksi ise Eylül ayında %20,8 oranında artarak 87,8 

değerine yükseldi. Reel Kesim ve Sektörel Güven Endekslerindeki artışın bunda etkisi oldu. 

 Temmuz ayında konut fiyatları bir önceki seneye göre %13,98 oranında arttı. Ancak konut fiyatlarındaki 

yıllık artış hızı yavaşlıyor; geçen sene bu oran %18,75 düzeyindeydi. 

 

DÜNYA EKONOMİSİ 

 Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, ABD’nin yılsonu ekonomik büyüme beklentisini %1,8’den %1,4 

düşürdüğünü açıkladı. Fitch, konuyla ilgili olarak politik risklerin büyümenin görünümünü tehdit ettiğini 

belirtti.  

 IMF Başkanı Christine Lagarde ise ABD başkanlık seçimleri yarışında irdelenen “ticarette korumacı 

politikacıların” küresel ticareti daraltacağını ve küresel ekonomik büyümeyi baskılayacağını belirtti. 

 Euro Bölgesi’nde Eylül ayı enflasyonu %0,4 seviyesi ile son 2 yılın en yüksek değerine ulaştı. Konuyla 

ilgili ekonomistler tarafından, Avrupa Merkez Bankası’nın para politikalarının işe yaramaya başladığı 

ancak enflasyonu kalıcı hale getirmek için daha fazla çalışmaları gerektiği yorumu yapıldı. 

 Çin’de imalat sanayi PMI endeksi Eylül ayında bir önceki aya göre değişmeyerek 50,4 değerinde kaldı. 

İmalat sanayindeki bu gelişme, ekonominin istikrarlı gittiği şeklinde yorumlandı. 

 Japonya’da beşinci ay üst üste enflasyonun gerilemesi, ülkede deflasyon tehlikesinin geçmediği olarak 

yorumlandı. Japon Merkez Bankası (BoJ), geçen hafta deflasyonla mücadele için yeni politika açıklamıştı.  

 Dünya Ticaret Örgütü, geçen hafta yaptığı açıklamada küresel ticaretin 2016 yılı artış beklentisini 

%2,8’den %1,7’ye çekti. 2008-9 finansal krizinden bu yana en düşük hız olarak açıklandı.  
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Şekil 1: Enflasyon, Çekirdek Enflasyon ve Gıda 

Fiyatları Yıllık Artışı, % (Ocak 2004 – Eylül 

2016) 

 
 

Şekil 2: 12 Aylık Dış Ticaret Dengesi (Ocak 

2010 – Ağustos 2016) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3: Ekonomik Güven Endeksleri (Ocak 

2012 – Eylül 2016) 
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