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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 

 Ağustos ayı cari açık verisi 1,78 milyar dolar ile beklentilerin üstünde geldi. Piyasaların 1,5 milyar 

dolarlık beklentisine karşın cari açığın yüksek gerçekleşmesinde hizmetler dengesinin Ağustos’ta geçen 

yılın aynı ayına göre 1,8 milyar dolar düşük gelmesi etkili oldu. Diğer bir deyişle turizm gelirlerinde 

geçen yıla göre yaşanan gerileme cari açıktaki düzelmeyi sınırlı tuttu. Bir önceki ay 28,9 milyar dolar olan 

12 aylık cari açık bu veriyle birlikte 31 milyar dolara yükseldi. 

 Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı Temmuz ayında %11,2’ye yükseldi (bir önceki 

ay %11). Temmuz ayında sanayide yeni yaratılan istihdam yine bir önceki ay gibi gerilerken inşaat, tarım 

ve hizmet sektörlerinde ise artış gerçekleşti. Geçen sene %12,3 olan tarım dışı işsizlik ise %13,2’ye çıktı. 

 Geçen yıl Eylül ayında 14,1 milyar TL açık veren bütçe bu sene 16,9 milyar TL açık verdi. Vergi gelirleri 

geçen yılın aynı ayına göre %4,5 artarak 30,9 milyar TL olurken bütçe giderleri ise %12,5 oranında 

artarak 46,7 milyar TL oldu. 

 Özel sektörün yurtdışına olan toplam borcu Ağustos ayında 226 milyar dolara yükseldi (bir önceki ay 

225,4 milyar dolar). Ağustos ayı itibariyle, bankaların ve bankacılık dışı kuruluşların kısa vadeli borcu 

18,1 milyar dolara gerilerken, uzun vadeli borçları ise 207,9 milyar dolara yükseldi. 

 Ekim ayı Beklenti Anketi’ne göre katılımcıların aylık enflasyon beklentisi %0,72’den %1,32’ye ve aylık 

Dolar kuru beklentisi de 2,9695 TL’den 3,0804’e yükselirken yıllık enflasyon beklentisi ise %7,81’e 

geriledi (önceki ay %8,07). Anket katılımcıları cari açığın yılsonunda 33,7 milyar dolar olmasını bekliyor. 

 

DÜNYA EKONOMİSİ 

 FED’in Eylül ayı toplantı notları, Merkez Bankası’nın faizlerde değişikliğe gitmemesinin neredeyse son 

anda alınan bir karar olduğuna işaret etti. Notlara göre FED’in bazı resmi görevlileri faiz artırımı yönünde 

fikir beyan ederken bunun ABD ekonomisini olumlu yönde etkileyeceğini belirtiyor. 

 Eylül ayında Euro Bölgesi’nde enflasyon %0,4’e yükseldi. Bir önceki ay %0,2 olarak ölçülen enflasyonda 

yaşanan bu artış olumlu karşılandı. Avrupa Merkez Bankası’nın yıllık enflasyon hedefi ise %2 

seviyesinde. 

 AB’nin en büyük ekonomisi Almanya’da ZEW Ekonomik Güven Endeksi Ekim ayında bir önceki aya 

göre artarak 6,2 puan oldu. Yatırımcı ve ekonomistlerin güvenini ölçen endeks önceki aya göre 5,7 puan 

arttı. 

 Çin Başkanı Xi Jinping, BRICS ülkelerinin küresel ekonomiyi tekrar canlandıracak ülkeler olduğunu ve 

BRICS ülkelerinin potansiyelinin ve gücünün değişmediğini belirtti. 

 Wall Street Journal’ın anketine göre, Brezilya Merkez Bankası’nın bir sonraki toplantısında, gösterge faiz 

oranının düşürülmesi kararı alınması bekleniyor.  
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Şekil 1: Cari İşlemler Dengesi (milyon dolar) 

(Ocak 2007 – Ağustos 2016) 

 
 

Şekil 2: İşsizlik ve İşgücüne Katılım Oranları, 

% (Ocak 2005 – Temmuz 2016) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3: 12 Aylık Bütçe Dengesi, milyon TL 

(Ocak 2008 – Eylül 2016)  

 
 

Şekil 4: Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı 

Kredi Borcu, dolar (Ocak 2010 – Ağustos 2016) 
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