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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. 

1 

18 Aralık 2017 TÜRKon/HED/17-50 
 

 Telefon: +90 (212) 251 73 00  

Faks: +90 (212) 251 58 77 

 

www.facebook.com/turkonfed 

www.twitter.com/TURKONFED 

www.turkonfed.org 

TÜRKONFED 
HAFTALIK EKONOMİ 

DEĞERLENDİRME NOTU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TÜRKİYE EKONOMİSİ 

 Merkez Bankası geçen hafta düzenlenen Para Politikası Kurulu toplantısında enflasyonun yüksek seviyesi, 

maliyet gelişmeleri beklentileri ve fiyatlamalara dair risklerdeki artış nedeniyle borç verme faiz oranın 50 

puan artışa giderek %12,25’ten %12,75’e yükseltti. Beklenti faiz artışının 100 puan olacağı yönündeydi. 

Toplantı notunda Merkez Bankası’nın enflasyon görünümünde iyileşme sağlanana kadar para politikasında 

sıkı duruşa devam edeceğinin altı çizildi. 

 TÜİK verilerine göre, Eylül ayında mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı önceki aya göre 0,1 puan 

azalarak %10,7’ye, genç işsizlik oranı da 0,6 puan gerileyerek %20,2’ye geriledi. Eylül ayında tarım ve 

hizmet sektörlerinde istihdam artışı yaşanırken, sanayi ve inşaat sektörlerinde gerileme yaşandı. 

 TCMB verilerine göre özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu uzun vadeli olarak geçen yılın 

sonuna göre 14,3 milyar Dolar artarak 217,1 milyar Dolara, kısa vadeli olarak ise 3,8 milyar Dolar artarak 

18,2 milyar Dolara yükseldi. Finansal kuruluşların toplam borcu geçen yılsonuna göre 7,7 milyar Dolar 

artarak 125,6 milyar Dolara, reel sektörün toplam borcu ise 10,3 milyar Dolar artışla 108,9 milyar Dolara 

yükseldi. 

 Bloomberg HT Tüketici Güven Ön Endeksi, Aralık ayında önceki aya göre %6,6 artışla 61,1 değerine 

yükseldi. Ancak dördüncü çeyrekte endeksin önceki çeyreğe göre düşük seviyede gerçekleşmesinin, iç talep 

ve büyümede önceki çeyreğe göre yavaşlamaya işaret ettiği belirtildi. 

 Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’de mali teşviklerin 2018 yılında azalmasını 

beklediklerini ve bu nedenle büyümenin %3,9 seviyesinde olmasını öngördüklerini açıkladı. 

 

DÜNYA EKONOMİSİ 

 Fed geçen hafta düzenlenen Açık Piyasa Komitesi toplantısında faizleri 25 puan artırarak faiz koridorunu 

%1,25-1,50 aralığına yükseltti. Analistler Fed’in önümüzdeki sene 3 faiz artışı yaparak faiz seviyesinin 

%2’ye çıkmasını bekliyor. 

 Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, Euro Bölgesi’nde enflasyonun halen istenen seviyelerde 

olmadığını, bu nedenle teşviklerin devam etmesi gerektiğini belirtti. Draghi, Euro Bölgesi’nin 2017 yılsonu 

büyüme beklentisini %2,2’den %2,4’e yükselttiklerini açıkladı. 

 Fed’in faiz artırım kararının ardından Çin Merkez Bankası da 7 ve 28 günlük tahvillerin faiz oranını %2,5 

ve %2,8’e arttırdı. Ekonomistler, Mart ayından bu yana ilk defa faiz artıran Çin Merkez Bankası’nın, 

sermaye çıkışını önlemek amacıyla bu hamleyi aldığı görüşünde. 

 Japonya’da Tankan büyük imalatçılar endeksi, dördüncü çeyrekte son 10 yılın zirve seviyesine ulaştı ve 3 

puan artarak 25 değerine yükseldi. Küresel ekonomik büyüme ve ihracat artışı verilerinin büyük ve küçük 

imalatçıların ekonomiye güvenini arttırdığı ve endeksin böylelikle arttığı açıklandı. 
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Şekil 1: İşsizlik ve Genç İşsizlik Oranları, % 

(Ocak 2005 – Eylül 2017) 

 
 

Şekil 2: Özel Sektörün Yurt Dışına Kredi Borcu, 

milyar Dolar  (Ocak 2013 – Ekim 2017) 
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