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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 

 Enflasyon aylık olarak piyasaların %0,17 beklentisinden daha fazla geriledi ve bu oran %0,29 oldu. Bu 

değerlerle yıllık enflasyon Ağustos ayında bir önceki aya göre azaldı ve %8,05 değerine geriledi (Temmuz 
ayında %8,79). Çekirdek enflasyon ise Temmuz’daki %8,7 seviyesinden %8,4’e geriledi. 

 TÜİK verilerine göre Temmuz ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %11,5 oranında gerileyerek 

9,85 milyar dolar, ithalat ise %19,7 oranında gerileyerek 14,6 milyar dolar oldu. Bu düşüşün neticesinde dış 
ticaret açığı da geçen yılki 7,1 milyarlık seviyesinden 4,8 milyara geriledi. 

 TİM’in açıkladığı ihracat verilerine göre ise Ağustos ayında %6,9’luk artışla 11,16 milyar dolara yükseldi. 
TİM’den yapılan açıklamada altın hariç ihracat rakamlarının hesaplandığını ve bu haliyle son 28 aydır en 
yüksek ihracat artışının kaydedildiği belirtildi.   

 İstanbul Sanayi Odası ve Markit tarafından hazırlanan İmalat Sanayi PMI Endeksi Ağustos ayında bir 
önceki aya göre 0,6 puan kaybederek 47 seviyesine geriledi. İmalat sanayi üretimi ve siparişlerdeki gerileme 
nedeniyle düşen PMI endeksindeki gerilemeyi imalat istihdamı ve tedarikçilerin teslim süresindeki artışın 
telafi ettiği belirtildi. 
 

DÜNYA EKONOMİSİ 

 Piyasalarda ABD’nin tarım dışı istihdam verileri sonrasında farklı beklentiler oluşmaya başladı. Geçen hafta 
FED’in Eylül ayında faiz artırılabileceği sinyalini vermesinin ardından tarım dışı istihdam artışının 151 bin 
kişi ile beklentilerin altında gelmesi faiz artırımının tekrar ertelenebileceği yorumlarına yol açtı. 

 G20 toplantısının açılışında Çin Halk Cumhuriyeti Başkanı Xi Jinping G20 liderlerine ekonomik büyümenin 
hızlandırılması için “gereksiz konuşma”lardan kaçınılması çağrısında bulundu. G20’nin ilk gününde küresel 
çelik krizi, Brexit sonrası piyasalar ve ticari sınırlamalar konuşuldu. 

 Euro Bölgesi’nde Ağustos ayında enflasyonun ilk tahmini %0,2 olarak açıklandı ve deflasyona dair 

endişeleri artırdı. Bölgede 80 milyar euroluk parasal genişleme ve rekor seviyede düşük faiz oranlarına 
rağmen enflasyon %2 hedefinin uzağında kalıyor. 

 Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda yaptığı açıklamada, enflasyonun hedeflenen seviyeye 
ulaşması için parasal teşvikte bir azalma olmayacağını ve yeni tedbirlerin alınabileceğini vurguladı. 

 Rusya ve Suudi Arabistan’ın petrol piyasasında istikrar sağlamak için anlaştıklarını açıklamalarının 
ardından Brent petrolün piyasadaki kazançları %3 yükseldi. Piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı 1,28 
dolar artarak 48,11 dolar oldu. 
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Şekil 1: Enflasyon Göstergeleri, yıllık artış (Ocak 
2004 – Ağustos 2016) 

 
 

Şekil 2: Kümülatif Dış Ticaret Dengesi (Ocak 
2010 – Temmuz 2016) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3: İstanbul Sanayi Odası ve Markit İmalat 
Sanayi PMI Endeksi (Ocak 2005 – Ağustos 2016) 
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