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Ticaret savaşları, Brexit belirsizliği ve İran gerilimi devam ediyor. Almanya sanayi üretimi Ağustos’ta 

%0.4 geriledi. 1 Kasımdan itibaren aylık 20 mr € varlık alımıyla parasal genişlemeye başlayacağını 

açıklayan Avrupa MB, gecelik mevduat faizini %-0.50’ye (10 bp) düşürdü. ABD Merkez Bankası da 

politika faizini 25 baz puan indirdi. 

Suudi petrol sahalarına saldırı, siyasi gerilimin ve petrol fiyatlarının artışına yol açtı. 

OECD Türkiye büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti. Fitch ise, Türkiye ekonomisinin olumsuz 

koşullara dirençli çıktığını ve notun yükselme ihtimalini açıkladı. 

MB, 25 Temmuzda %24’ten 19,75’e indirdiği politika faizini 12 Eylül toplantısında %16,5’ye (325 bp) 

düşürdü. Yurt-içi yerleşikler 6-12 Eylül’de dolar almaya devam etti: Tüzel kişiler 350 ve gerçek kişiler 

500 mn $ alarak DTH toplamını yaklaşık 190 mr $ düzeyine taşıdı. 

Türkiye 2019 2. Çeyreğinde, geçen yıla göre %1,5 küçüldü; bir önceki döneme göre %1,2 büyüdü. 

İnşaatta %12, imalat sanayiinde %3, Hizmet sektöründe %0,3 daralma; tarımda %3 büyüme oldu. 

Sanayi üretimi Temmuz’da geçen yılın aynı ayına göre %1,2 azalırken bir önceki aya göre %4,3 

oranında arttı.  

Cari işlemler hesabı Temmuz’da aylık bazda 1,16 mr $ ve yıllık bazda 4,4 mr $ fazla verdi. 

Ağustos’ta TÜFE, aylık %0,8, yıllık %15 arttı. Yurt-içi ÜFE aylık %0,5 düşerken yıllık %13 arttı.  ÜFE 

artışının TÜFE’nin altına inmiş olması, gelecek dönem için olumlu gelişmedir. 

Haziran dönemi işsizlik oranı %13 oldu. Son 1 yılda sadece inşaat sektörü istihdam kaybı 500.000 

civarında oldu. 

Hazine nakit dengesi Ağustos’ta 5.4 mr TL fazla verdi. Merkezi yönetim bütçesi Ağustos’ta 576 mn TL 

fazla; Ocak-Ağustos döneminde 68 mr TL açık verdi. 

BDDK, bankacılıkta sermaye yeterlik rasyosunun 17,7’ye gerilediğini; takibe dönüşüm oranının %6,3’e 

yükseldiğini; ağırlığı inşaat ve enerji sektöründe olmak üzere takip hesaplarına aktarılması gereken 

kredi tutarının 46 mr TL olduğunu açıkladı. 

Perakende ticaret hacmi Temmuz’da %1,5 azaldı. 

Ağustos’ta konut satışları geçen yılın aynı ayına göre %5; ipotekli satışlar %168 artarken yabancılara 

satış %7 azaldı. Beyaz eşya satışları %8 azaldı; ihracatı %3 arttı. 

ODD, finansmanda olumlu gelişmelerle otomobil satışlarında toparlanma olacağını açıkladı. 

Konutlarda doğal gaz %14,9 zamlandı. 

18 milyon öğrenci ve 1.1 milyonu aşkın öğretmen ilk ve orta öğretimde yeni eğitim yılına başladı. 

Türkiye’nin teknoloji başarılarının sergilendiği Teknofest 1,5 milyon ziyaretçi ile tamamlandı. 

 


