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ENFLASYON AÇIKLAMASI ve AYLIK MAKROEKONOMİK 

DEĞERLENDİRME 

 • • • 

 

PARA POLİTİKASI VE FAİZ 

  TCMB, Eylül 2018’de yapılan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında bir hafta vadeli repo 

ihale faiz oranını 625 baz puan artışla yüzde 17,75 düzeyinden yüzde 24 düzeyine yükseltirken 

Aralık ayındaki toplantıda da bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 24 düzeyinde sabit 

tutulmasına karar vermişti. Ocak ayında yapılan toplantıda da faiz oranının mevcut düzeyde 

korunduğu görülmüştür.  

  Küresel büyümeye ilişkin gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkeler için gözlenen göreli 

zayıflama ve dış ticarette artan korumacılık eğilimleri küresel belirsizlik unsurları olarak 

görülmektedir. Gelişmiş ülkelerin para politikalarındaki normalleşme sürecinin ılımlı seyri ve 

yüksek finansal risklerin varlığı, gelişmekte olan ülkelere yönelik portföy hareketleri üzerinde 

aşağı yönlü risk oluşturmaktadır. Döviz kurlarında gözlenen ılımlı seyir, ithal girdi 

maliyetlerindeki azalma ve iç talepte süre giden daralmaya rağmen enflasyon ve enflasyon 

bekleyişleri yüksek seviyelerini korumaktadır. Bu çerçevede TCMB, fiyat istikrarına yönelik 

orta vadeli risklerin henüz kalıcı şekilde ortadan kalkmadığı düşüncesi ile politika faiz 

oranında bir değişikliğe gitmemiştir. 

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

Ekim 2018’de %1,9 azalış gösteren sanayi üretimi, Kasım 2018’de %0,3 düzeyinde azalış 

sergilemiştir. Ocak 2019 itibariyle, imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir 

önceki aya göre 0,3 puan artarak %74,3 seviyesinde gerçekleşmiştir. 

Ocak 2019 itibariyle Reel Kesim Güven Endeksi, bir önceki aya göre %2,3 düzeyinde 

artarak 95,4 seviyesinde gerçekleşmiştir. 

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

%4,2 oranında azalarak 81,9 değerinden 78,5 değerine azaldı. Ekonomik güven 

endeksindeki azalış tüketici, hizmet sektörü, perakende ticaret sektörü ve reel kesim 

güven endekslerindeki azalışlardan kaynaklandı. 

TCMB tarafından yayımlanan Ocak ayı Beklenti Anketi sonuçlarına göre; Türkiye 

ekonomisinin 2019 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket dönemine göre 0,1 puan 

azalarak %1,4 olmuştur. Öncü göstergelerin mevcut görünümü ve cari dengede 

gözlenen hızlı iyileşme, büyümede yılın son çeyreğinde gözlenmesi yüksek olan ivme 

kaybının 2019 yılının ilk çeyreği içinde sürdüğüne işaret etmektedir. Bu çerçevede 2018 

yılsonu büyümesinin %3’ün altında gerçekleşmesi beklenmektedir. 

 

İŞSİZLİK 

  Ekim 2018 itibariyle Türkiye genelinde işsizlik oranı %11,6 seviyesinde gerçekleşmiştir. Aynı 

dönemde tarım dışı işsizlik oranı ise %13,6 olarak tahmin edilmiştir. 15-24 yaş grubunu içeren 

işsizlik oranı %22,3 düzeyindedir. İstihdam oranı %47,5 olurken işgücüne katılım oranı %53,7 

seviyesinde gerçekleşmiştir. 

  Bu dönemde istihdam edilenlerin istihdam edilenlerin %18,5’si tarım, %19,7’si sanayi, %6,7’si 

inşaat, %55’i ise hizmetler sektöründe çalışmaktadır. Önceki yılın aynı dönemi ile 

karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,8 puan, inşaat 

sektörünün payı 0,9 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0,6 puan, hizmet sektörünün payı 

1 puan artış göstermiştir. 

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

  Aralık 2018 itibariyle, yıllık bazda ihracat %0,2 artarak 13,9 milyar dolar, ithalat ise %28,3 

azalarak 16,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. Böylelikle dış ticaret açığı %71,1 azalarak 

yedi aylık gerilemesini sürdürmüştür. İhracatın ithalatı karşılama oranı %83,8 olarak 

gerçekleşmiştir.  

  Cari işlemler, bir önceki yılın Kasım ayında 4,482 milyon dolar açık verirken bu yılın aynı 

ayında 986 milyon dolar fazla vermiştir. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 33,9 

milyar dolar ile Mart 2017’den bu yana en düşük düzeyine gerilemiştir. Dış ticaretin mevcut 

seyri ve seyahat gelirlerindeki iyileşmenin cari açığı olumlu etkilediği görülmüştür.  

  Dış ticaret açısından mevcut veriler, TL’deki zayıflama ve iktisadi faaliyette gözlenen daralma 

ithalatı azaltarak dış ticaret dengesini olumlu etkilemeyi sürdürmüştür. AB’ye olan ihracat ise 

dış ticaret dengesine olumlu katkı vermeye devam etmektedir. Bu haliyle büyümedeki 

azalmanın net ihracat ile karşılanabileceği tahmin edilmektedir. Petrol fiyatlarındaki seyrin cari 

dengeye yönelik olumlu etkisinin süreceği 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 İşadamları Derneği’nin (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi TÜRKAY, Ocak Ayı enflasyon verileri ile 

makroekonomik gelişmeleri değerlendirdi. Konuyla ilgili basın bülteni aşağıdadır. 

BUSİAD’ın Ocak Ayı Enflasyon Değerlendirmesi 

Gıdadaki artışa dikkat! 

  Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi 

Türkay, Aralık ayında eksi çıkarak yüzleri güldüren enflasyonun, gıdadaki artışla tekrar 

yükselmesine dikkat çekti.  

  BUSİAD Başkanı Türkay, aralık ayında eksi 0.40 olan aylık enflasyonun, ocak ayında yüzde 

1.06 artışla yıllık yüzde 20.35’e çıktığını belirterek, “Burada artışın en önemli unsuru gıda 

fiyatları oldu. Gıdadaki artış aylık yüzde 6.43, yıllık yüzde 30.97. Bu rakamlar sürdürülemez. 

Yıllardır tarıma destek verilmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Bu da sözlerimizin doğruluğunu 

kanıtlıyor” dedi. 

  Türkay, Antalya’da yaşanan hortum felaketinin gıda fiyatlarını daha da yukarı çekmesinden 

endişe ettiklerini belirtirken, “Umarım yaklaşan bahar aylarıyla birlikte gıda fiyatları biraz 

olsun aşağı gelir. Gıda işi yapanların desteklenmesi, ülkede yaşayan herkesin çıkarınadır. 

Enflasyon rakamları da bunu göstermektedir Gıda fiyatlarını düşürmenin yolu olarak ithalat 

görülmemeli, tarım destekleri daha da artırılmalıdır” diye konuştu. 
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