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TÜRKİYE EKONOMİSİ
 İkinci çeyrekte Türkiye ekonomisinin büyüme oranı %3,1 seviyesinde, yaklaşık beklentilere paralel olarak
gerçekleşti. Büyümeye katkı ikinci çeyrekte en fazla tüketim harcamalarından (özel ve kamu) ve hizmet
alımlarından geldi.
 Sanayi üretimi endeksi ise Temmuz ayında mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak bir önceki
aya göre %7, takvim etkilerinden arındırılmış olarak ise bir önceki yıla göre %4,9 oranında geriledi. Sanayi
üretimi endeksindeki bu gerileme beklentilerden fazla oldu.
 Temmuz ayında cari açık bir önceki aya göre 2,3 milyar dolar geriledi ve beklentilere paralel olarak aylık
2,6 milyar dolar oldu. Kümülatif açık ise bir önceki aya göre 500 milyon dolar geriledi ve 28,9 milyar dolar
oldu (önceki ay 29,45 milyar dolar idi).
 Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı Haziran ayında bir önceki aya göre 0,6 puan
artarak %10,9 seviyesine yükseldi. Yeni yaratılan istihdamın tarım, sanayi ve inşaat sektörlerinde gerilemesi
bu durumda etkili oldu. Genç işsizlik oranı ise %19,2’den %20,5’e çıktı.
 Geçen yılın Ağustos ayında 5,2 milyar TL fazla veren Merkezi Yönetim Bütçesi bu sene Ağustos ayında
3,6 milyar TL fazla verdi. Geçen yılın Ocak-Ağustos döneminde 639 milyon TL fazla veren bütçe bu sene
aynı dönem 4,9 milyar TL fazla verdi.
DÜNYA EKONOMİSİ
 FED yetkilileri yarın ve Çarşamba günü Eylül ayı toplantısı için bir araya gelecek. Eylül toplantısında
yetkililiklerin “bekle-gör” politikası yönünde görüş vermeleri bekleniyor.
 Geçtiğimiz hafta AB üyesi ülkelerin (İsveç, Finlandiya, İspanya, İtalya) ticaret bakanlarının bir kısmı ABD
ile yürütülen Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı Anlaşması müzakerelerinin riske girdiği
gerekçesiyle, müzakerelerin hızlanması konusunda bir mektup yayınladı.
 Bundesbank, Almanya ekonomisinin üçüncü çeyrekte yavaşlayacağını tahmin ettiklerini açıkladı. Banka,
imalat sanayinin üçüncü çeyreğin başında yavaşlaması ve işletmelerin algısında yaşanan kötüleşme
nedeniyle ekonomik büyümede yavaşlama beklendiğini belirtti.
 İngiltere’de Brexit kararı sonrası olumlu bir işaret geldi: Ağustos ayında perakende ticaret satışlarının bir
önceki aya göre %0,2 oranında düşmesine rağmen, bir önceki yılın aynı ayına göre %6,2 arttığı açıklandı.
 Çin’de artan borçlanma oranları endişe yarattı. Ülkede “kredi açığı”nın son dönemde %30’lara ulaşması
nedeniyle ekonomist ve yatırımcıların risk artışından endişe ettikleri belirtildi.
 Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim ikinci kez başkan olarak seçildi. Jim Yong Kim’in böylelikle görev
süresi Temmuz 2022’ye kadar uzadı.
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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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Şekil 1: Büyümeye katkı yapan kalemlerdeki
artış oranı, % (2008 Birinci Çeyrek – 2016 İkinci
Çeyrek)
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Şekil 3: Cari İşlemler Dengesi (Ocak 2007 –
Temmuz 2016)

Şekil 4: İşsizlik ve İşgücüne Katılma Oranları
(Ocak 2010 – Haziran 2016)
Şekil 2: Sanayi Üretim Endeksi ve Reel Kesim
Güven Endeksi (Ocak 2007 – Temmuz 2016)
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