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OLUMLU GÖRÜLEN EKONOMİK 
GELİŞMELER 

OLUMLU GÖRÜLME GEREKÇESİ OLUMLU GÖRÜLEN GELİŞMEYE İLİŞKİN 
VERİ 

KONUYA İLİŞKİN İLAVE GÖRÜŞ 
VE ÖNERİ 

İşgücü göstergelerindeki toparlanma 

Mayıs döneminde de devam etti. 

 

Bir öncek,i yıla kıyasla işsizlikte artış oranı 
görünse de Yılın başından itibaren işsizlik 
oranındaki gerileme dikkat çekici. 

İşsizlik oranı Mayıs verileriyle 10.2 

olarak gerçekleşti. 

Bir önceki yılın aynı dönemne 

göre 621 bin kişiye yeni iş 

yaratılmış ancak 950 bin kişi bir 

yıl öncesine kıyasla işgücü artışı 

yatırımların artırılması gereğini 

vurguluyor. 

 

 
   

Sanayi üretimi (Haziran verisi yayınlandı) Sanayide toparlanma sinyali Sanayi Üretimi Endeksi ; takvim 

etkilerinden arındırılmış verilere göre 

Haziran ayında geçen yılın aynı ayına 

göre % 3.4 artış gösterdi. 

Sanayi üretim artışına katkı 
güçlü ihracat ve motorlu kara 
taşıtları imalatından geliyor. 

İmalat Sanayi PMI Endeksi Sektörde üretim faaliyetlerinin hız kazandığı 

sinyalidir.  

 

İmalat sanayi PMI verisi Ağustos’ta 

55.3 ile Mart 2011'den itibaren en 

yüksek değerine ulaştı.  

 

 

Ağustos ayı ;Reel Kesim Güven Endeksi ve 

imalat sanayi Kapasite Kullanım Oranı  

Ekonomide güvenin ve kapasitelerin arttığının 
bir göstergesi 

Reel kesim güven endeksi Ağustos’ta 

2.5 arttı ve 110.2’ye yükseldi. Bu 

dönemde imalat sanayinde kapasite 

Büyümenin ikinci çeyrekte de 
yüksek çıkacağının bir işareti. 
Ancak işsiz sayısı ve tasarruf 



 kullanım oranı  da geçen yılın aynı 

dönemine göre 2.5 puan artarak 

%78.8 oldu 

 

etme ihtimali konusunda sıkıntı 
devam ediyor. 

Dış ticaret Hacminde hızlı artış Ekonomik aktivitelerin ve dış ticaretin canlı 
olması. 

Temmuz’da ihracat hacmi bir önceki 

yıla kıyasla %28.3; ithalat hacmi ise 

%46.2 oranında yükseldi.  

Dış ticaret hacminin artışı 
olumlu ancak dışnticaret açığı 
geçen yıla kıyasla % 82.5 
oranında artış gösteriyor. 
İthalat  

Altın ithalatı Ülke rezervlerinin altın olarak tutulmasına 

ilişkin tercih olumlu 

 

Temmuz’da altın ithalatı geçen yıla 

kıyasla 9 kat artarak 8.1 milyar dolar 

oldu. 

Dünyada jeo-politik risklere 
karşı altın talebinin artması da 
ayrıca dikkat çekici. 

Turizm Gelirlerinde toparlanma 

 

Haziran verilerine göre turizm gelirlerinin 
yıllık bazda artışı tarım ve turizm sektörü 
açısından oldukça önemli. 

Haziran verilerine göre turizm gelirleri 

yıllık bazda %19.8 oranında artarak 

1.8 milyar dolar oldu. 

 

Ancak hala geçmiş yıllardaki 
gelirlerin altında olduğumuz 
unutulmamalı. 

 

OLUMSUZ GÖRÜLEN EKONOMİK 
GELİŞMELER 

OLUMSUZ GÖRÜLME GEREKÇESİ OLUMSUZ GÖRÜLEN GELİŞMEYE İLİŞKİN VERİ KONUYA İLİŞKİN İLAVE GÖRÜŞ VE 
ÖNERİ 

Kredi Hacmi Kredi hacmi Ağustos ayında artış 
göstermiş olsa da maliyetler ve nakde 
ulaşma konusunda özellikle bayram 
öncesi sıkışıklık dikkat çekiciydi. 

Ağostos’ta geçen yılın sonuna kıyasla kredi 
artışı 12.6. 

Ekonomide ulaşılan kredi hacmi 
kredi maliyetlerinin yeniden 
gözden geçirilmesini zorunlu 
kılıyor. 

Almanya ve AB Almanya,’nın Türkiye-AB arasındaki 

GB‟nin güncellenmesini veto etmesi 

olumsuzdur. 

Almanya-Merkel: Türkiye ile GB yenilemesini 

güçleştireceğiz, ilişkiler bu haliyle süremez.  

 



 

Enflasyon 
Ağustos’ta tekrar çift haneye yükselen 
enflasyon gelecekle ilgili belirsizlikleri 
artırıyor. Mal grupları bazında ise en 
yüksek artış enerji fiyatlarında. 

TÜFE Ağustos’ta beklentilerin üzerinde %0.52 

oranında artış göserdi. 

Mevsimlik ürünler hariç aylık 

tüketici fiyatları enflasyonunun 

%1,05 düzeyinde gerçekleşti. Bu 

dönemde TCMB’nin yakından 

takip ettiği özel kapsamlı TÜFE 

göstergelerinden C endeksi de 

yıllık %10,16 oldu 

 

Hazine borçlanması Temmuz ayında Bütçe fazla vermesine 
rağmen Hazine’nin borç çevirme oranı 
yüksek. 

 Sosyal güvenlik prim 
ödemelerinin yılın son çeyreğine 
ertelenmesi ve yeni teşviklerin 
gündeme gelmemesi durumunda 
yılın son çeyreği bütçe açısında 
umut vadediyor. 

 


