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Bülten, aylık makroekonomik gelişmelere ilişkin bilgilendirme amacıyla BUSİAD üyelerine yönelik olarak hazırlanmaktadır. Kullanılan haber ve 

veriler, güvenilir olduğu düşünülen ve kamuya açık kaynaklardan derlenmektedir. Bültende yer alan yorum ya da tahminler, üyelerin karar 

alma sürecine yönelik bir nitelik taşımamaktadır. Bu nedenle, BUSİAD ve bülten hazırlayıcılarının herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 
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ENFLASYON AÇIKLAMASI ve AYLIK MAKROEKONOMİK 

DEĞERLENDİRME 

 • • • 

 

PARA POLİTİKASI VE FAİZ 

   TCMB, Eylül ayı PPK toplantısında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 19,75’ten 

yüzde 16,50’ye düşürmüştü. Ekim ayında yapılan toplantıda ise faiz oranı 250 baz puan 

düşüşle %14 düzeyine indirilmişti. Aralık ayı toplantısında ise faiz oranı 200 baz puan düşüşle 

%12 düzeyine çekilmiştir. 

   Küresel büyümenin zayıf görünümü ve düşük küresel enflasyon, gelişmiş ülke merkez 

bankalarının para politikalarındaki genişleme eğilimini süreceği yönündeki beklentileri 

güçlendirmektedir. Bu çerçevede küresel finansal koşulların gelişmekte olan ülkelere yönelik 

risk iştahı ve finansal varlıklarına olan talebi desteklemesi beklenmektedir. TCMB, ülke risk 

primindeki gerilemeye bağlı olarak mevcut faiz düzeyinin hedeflediği dezenflasyon patikası 

ile uyumlu olduğu görüşündedir. Dışsal bir şok olmadığı varsayımıyla, mevcut faiz indirim 

sürecinin boyutları azalarak ta olsa sürmesi beklenmektedir. 

http://www.busiad.org.tr/
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SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ, KAPASİTE KULLANIMI ve REEL KESİM GÜVEN ENDEKSİ 

Eylül 2019’da %3,2 düzeyinde artan sanayi üretimi, Ekim 2019’da %0,9 düzeyinde azalış 

göstermiştir. Aralık 2019 itibariyle, imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki 

aya göre 0,2 puan artarak %76,9 seviyesinde gerçekleşmiştir. Kasım 2019 itibariyle Reel Kesim 

Güven Endeksi, bir önceki aya göre 2,8 puan artarak 108,7 seviyesinde gerçekleşmiştir.  

  TÜİK tarafından açıklanan Ekonomik Güven Endeksi Aralık ayında bir önceki aya göre 

%2,6 oranında artarak 91,3 değerinden 93,8 değerine yükselmiştir. Ekonomik güven 

endeksindeki yükseliş, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven 

endekslerindeki artışlardan kaynaklanmıştır. 

   TCMB tarafından yayımlanan Aralık ayı Beklenti Anketi sonuçlarına göre; Türkiye 

ekonomisinin 2019 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde %0,3 iken bu anket 

döneminde % 0,4 olmuştur. Öncü göstergeler, ertelenmiş iç talebin görece toparlanması 

ve TCMB’nin faiz indirimlerinin etkisiyle yılın son çeyreğinde büyümede pozitif bir 

görünüm sergileyeceğini ortaya koymaktadır. 

İŞSİZLİK 

Eylül 2019 itibariyle Türkiye genelinde işsizlik oranı %13,8 seviyesinde gerçekleşmiştir. Aynı 

dönemde tarım dışı işsizlik oranı ise %16,4 olarak tahmin edilmiştir. 15-24 yaş grubunu 

kapsayan işsizlik oranı %26,1 düzeyindedir. İstihdam oranı %46,1 olurken işgücüne katılım 

oranı %53,5 seviyesinde gerçekleşmiştir.  

Bu dönemde istihdam edilenlerin %19,3’ü tarım, %19,5’i sanayi, %5,5’i inşaat, %55,7’si ise 

hizmetler sektöründe çalışmaktadır. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım 

sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,1 puan, hizmet sektörünün payı 1,4 puan artarken 

sanayi sektörünün payı 0,1 puan, inşaat sektörünün payı ise 1,4 puan azalış göstermiştir. 

 

http://www.busiad.org.tr/
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DIŞ TİCARET ve CARİ DENGE 

  Kasım 2019 itibariyle, yıllık bazda ihracat %,0,1 artarak 15,5 milyar dolar, ithalat ise %9,7 

artarak 17,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. Böylelikle dış ticaret açığı %232,2 artarak 

2,2 milyar dolar olmuştur. İhracatın ithalatı karşılama oranı %87,4 olarak gerçekleşmiştir. 

  Cari işlemler hesabı, bir önceki yılın Ekim ayına göre 1,549 milyon dolar fazla vermiştir. Bunun 

sonucunda 2018 yılı Haziran ayından itibaren iyileşme gösteren cari işlemler hesabı ilk defa 

olumsuz bir seyir göstererek 4,3 milyar dolar düzeyine inmiştir. Dış ticaret dengesinin 

genişleme eğilimi ve turizm gelirlerindeki mevsimsel gerilemenin cari dengeyi olumsuz 

etkilediği görülmüştür.  

  Dış ticaret açısından mevcut veriler, Euro alanında gözlenen zayıf büyüme performansının 

ihracatı baskıladığına işaret etmektedir. İktisadi faaliyette gözlenen toparlanma eğilimi ile artan 

ithalatın önümüzdeki dönemde dış ticaret açığını artırıcı yönde etkilemesi beklenmektedir.     
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Bursa ve Türkiye ekonomisine büyük katma değer sağlayan üyeleri ile sivil ekonomik toplumda güç birliğinin ifadesi olan Bursa 

Sanayicileri ve İşinsanları Derneği’nin (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi TÜRKAY, Aralık Ayı enflasyon verileri ile 

makroekonomik gelişmeleri değerlendirdi. Konuyla ilgili basın bülteni aşağıdadır. 

BUSİAD’ın Aralık Ayı Enflasyon Değerlendirmesi 

  “Hedef 12'den vuruldu” 

   Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, 2019 

yıl sonu enflasyonunun yüzde 11.84 ile yüzde 12 hedefinin de altında kalmasını, “Hedef 12'den 

vuruldu, darısı 2020 hedefinin başına” dedi. 

   BUSİAD Başkanı Türkay, 20202'nin Türkiye için tekrar üretim yılı olmasını umduklarını 

belirterek, “2020 sonu için yüzde 8.5 enflasyon öngörülüyor. Neden olmasın? Ancak yılın 

daha ilk günlerinde sadece kendi çabalarımızın değil bulunduğumuz coğrafyanın zorluğunu 

da dikkate almamız gerekliliği kendini bir kez daha hatırlattı. Ateş çemberiyle kuşatılan 

ülkemizin, bir yandan üretirken diğer yandan bölgesel ve uluslararası dengeleri de 

gözetmesi ve önlem alması gerekliliği ortadadır” dedi. 

   Türkay, enflasyonla ve işsizlikle mücadele etmenin en kestirme iki yönteminin tarım ve 

turizm olduğunu bir kez daha hatırlatırken, “2019'da turizm yüzümüzü güldürdü. Tarımda ise 

işler biraz zor olabilir. Önlem alınmazsa enflasyon istenilen yerde durmayabilir” diye 

konuştu. 

   Türkay, 2020'nin sağlık mutluluk ve huzur ile birlikte bol kazançlı bir yıl olmasını dilediğini 

de ifade etti. 
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