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Trump, Çin ticaret görüşmelerinin beklenenden önce sonuçlanabileceğini açıkladı. Ancak, 

Çin firmalarının ABD borsalarındaki kotasyonlarına son verilmesi de tartışılıyor. Bu durumda 

ticaret savaşı, finans alanına kayma eğilimi gösteriyor.  

WTO, ABD’nin, Airbus’a sağlanan destek gerekçesiyle AB’den ithal ettiği 7,5 mr $ 

değerindeki ürüne %10-25 oranında ek vergi uygulamasını onayladı.  

İngiltere ve AB, Brexit için yeni bir anlaşmaya vardı; ancak sürece dair belirsizlik devam 

ediyor. 

Türkiye, terör tehdidini hedef alan Barış Pınarları operasyonunu başarıyla icra ederken ABD 

ve Rusya ile sağlanan mutabakat, finansal tehdit ve jeopolitik riskleri de azalttı; TL varlık 

fiyatlamalarındaki bozulmalar toparlandı. 

Uluslararası kuruluşlar, 2019 ve 2020 Türkiye büyüme oranını yukarı yönlü revize ettiler. 

MB, kredi kartı faiz oranını %2’den 1,6’ya; PPK politika faizini 250 baz puan indirimle 

%14’e düşürdü. 

Yurt-içi yerleşikler 27 Eylül haftasında 1 mr $ aldı ve DTH 193 mr $ düzeyini aştı. İzleyen 2 

haftada, TL/$ kurunda 5,90 düzeyinin de katkısıyla DTH’da 1 mr $’dan fazla çözülme oldu. 

Jeopolitik riskin arttığı 18 Ekim haftasında tüzel kişi alımlarıyla DTH 1,4 mr $ arttı ve toplam 

mevduatın %50,4’ü olan 194 mr $ düzeyini aştı. Dolarizasyon, Türkiye ekonomisinin temel 

sorun kaynaklarından birini oluşturuyor. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 

2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında eylülde bir önceki aya kıyasla 

0,26 puan düşerek 76,66'ya indi. Endeks, ağustos ayında 76,92 düzeyinde bulunuyordu. 

Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, eylülde bir önceki aya göre 1,45 puan 

gerileyerek 83,15'ten 81,70'e düştü. Türk lirasının değeri, eylülde bir önceki yılın aynı ayına 

göre TÜFE bazında 14,16 puan, Yİ-ÜFE bazında 11,66 puan arttı. 

Sanayi Üretimi, Ağustos’ta bir önceki aya göre, %2,8; geçen yılın aynı ayına göre %3,6 

azaldı. 

Eylül’de Türkiye imalat PMI, 50’ye yükseldi. Tüketici güven endeksinde de belirgin yükseliş 

kaydedildi. 

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, 

Ağustos’ta, geçen yılın aynı ayına göre %2,8 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro 

endeksi, geçen yılın aynı ayına göre %6 artarken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış 

ticaret ciro endeksi, bir önceki aya göre %0,6 azaldı. 

Kamu bankalarının öncülük ettiği faiz indirimlerinin etkisi ile Eylül’de konut (geçen yılın 

aynı ayına göre %14, ipotekli %410), beyaz eşya (geçen yılın aynı ayına göre %7) ve 

otomotiv (geçen yılın aynı ayına göre %82, otomobil %100) satışları arttı. Kamu bankalarının, 

satışların yıllık bazda 1 milyondan 400 binlere düştüğü otomotiv sektöründe yerli üretim için 

başlattığı düşük faizli finansman desteği, son çeyrek satışlarını olumlu etkileyecektir.  

Eylül verilerine göre TÜFE aylık %0,9 ve yıllık %9,26; yurt-içi ÜFE aylık %0,13 ve yıllık 

%2,45 oldu. Gıda fiyatları ve kur istikrarı ile zayıf talep ve baz etkisi sayesinde, Temmuz 

2017’den beri en düşük orana ulaşıldı. Ayrıca ÜFE’nin daha düşük olması gelecek TÜFE 

bakımından önemlidir. 

Elektriğe 1 Ekim’den itibaren %14,9 zam yapıldı. 

http://www.milliyet.com.tr/haberler/reel-efektif
http://www.milliyet.com.tr/haberler/doviz
http://www.milliyet.com.tr/haberler/kuru
http://www.milliyet.com.tr/haberler/ciro


Temmuz verilerine göre işsizlik oranı %13,9’a yükseldi. 

Merkezi yönetim bütçe dengesi Eylül'de 17,7 milyar TL açık verdi. Yılın ilk 9 ayında bütçe 

açığı 85,8 milyar TL olurken, bütçe geliri 653,8 milyar TL, bütçe gideri 739,6 milyar TL oldu. 

TBMM yeni yasama yılı açıldı. İlk gündem yargı reformu. 2020 bütçesi de meclise sunuldu. 

Cari denge Ağustos’ta da 2,6 mr $ fazla verdi. Yıllık bazda cari fazla 5 mr $ düzeyini aştı. 

Kamu bankları 10 ve daha fazla işçi çalıştıran firmalara uygun koşullarda kredi sağlayacağını; 

BDDK ise 25 milyon TL altındaki borçların da yeniden yapılandırma kapsamına alınacağını 

açıkladı. 

BBDK verilerine göre Eylül’de bankaların sermaye yeterlik rasyosu %17,9, NPL oranı ise 

%4,6 oldu. 

Hazine ve Maliye Bakanı değişim ana temasıyla yeni ekonomi programını açıkladı. 2019’da 

0,5 olacak büyümenin izleyen 3 yılda %5; cari açığın 0; 2019’da %12 olacak enflasyonun 

kademeli olarak %4,5’e; işsizlik oranının %9,8’e gerilemesi ve bütçe açığı artsa da milli gelire 

oranının AB kriterine uygun kalması hedefleniyor. Dengelenmeden değişime geçilirken 

imalat sanayiine ve yurt içi katma değerin artırılmasına önem verilecek. 

Turizm sektörü 2023 hedefi, 75 milyon turist ve 65 mr $ gelir biçiminde açıklandı. 

VW, Manisa’da kurduğu şirketle otomotiv üretimi yapacak. Doğrudan sermaye yatırımı ve 

istihdama katkısı bakımından bu karar önemlidir. Ankara Akyurt’taki MAN tesisleri, münferit 

yatırım alanı oldu ve ilave yatırım yapılacak. 
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