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ENFLASYON AÇIKLAMASI ve AYLIK MAKROEKONOMİK 
DEĞERLENDİRME 

 • • • 
 

 PARA POLİTİKASI VE FAİZ 

  TCMB, Mayıs 2018’de aldığı para politikası operasyonel sürecine ilişkin 
sadeleşme sürecinin tamamlanması kararı çerçevesinde 1 Hazirandan itibaren 
geçerli olmak üzere,  bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını TCMB politika faizi 
olarak belirlemiş ve Haziran ayında %16,50 olan bir hafta vadeli repo ihale faiz 
oranını %17,75’e yükseltmişti. Temmuz ayında 
yapılan Para Politikası Kurulu toplantısında ise 
bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 
17,75 düzeyinde sabit tutulmasına karar 
verilmiştir. 

  Enflasyon dinamiklerinde maliyet yönlü 
gelişmeler ve gıda fiyatlarındaki oynaklığın 
etkili olduğu görülmektedir. TCMB, yakın 
dönemde, TL’de gözlenen değer kaybı, finansal 

oynaklık, belirsizlik algılamaları ve finansman maliyetlerindeki artışın 
yurt içi talebi hem tüketim hem yatırım harcamaları kanalıyla 
yavaşlattığını belirtmiştir. Bu haliyle, politika faizinin sabit tutulmasında 
iktisadi faaliyet hacminde öncü göstergelerin işaret ettiği dengelenme 
eğilimi ile birlikte iç talep üzerinden enflasyon baskısının zayıflayabileceği 
görüşünün belirleyici olduğunu söylemek mümkündür. Bununla birlikte 
TCMB, enflasyon bekleyişlerindeki yüksek seviyelerin fiyatlama 
davranışları üzerindeki bozucu etkisinin sürmesine bağlı olarak para 
politikasının uzun bir süre sıkı bir biçimde sürdürülmesi gerektiği 
düşüncesindedir.  

ENFLASYON 

Haziran 2018 
itibariyle tüketici 
fiyatlarının, %2,61 
olarak gerçekleştiği 
ve %12,15 olan 
yıllık enflasyonun 
%15,39 düzeyine 
yükseldiği görül -
müştü. Temmuz 
2018’de ise tüketici 
fiyatlarının %0,55 
düzeyinde arttığı 
ve yıllık enflasyon 
oranının %15,85 
düzeyine yükseldiği 
gözlenmiştir. 

 

Yıllık enflasyon oranı 
Temmuz ayı itibariyle 
değerlendirildiğinde, 
aylık düzeyde lokanta 
ve oteller, ev eşyası ve 
eğlence ve kültür 
gruplarında gözlenen 
fiyat artışları etkili 
olurken ana harcama 
grupları itibariyle 
giyim ve ayakkabı 
grubu düşüş 
göstermiştir. Yıllık 
olarak ulaştırma, gıda 
ve alkolsüz içecekler 
ve lokanta ve oteller 
grubu enflasyonu 
olumsuz etkilemeye 
devam etmiştir. 
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SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ, KAPASİTE KULLANIMI 

ve REEL KESİM GÜVEN ENDEKSİ 

Nisan 2018’de %0,9 yükseliş gösteren sanayi üretimi, Mayıs 2018’de %-1,6 düzeyinde azalış sergilemiştir.     

Temmuz 2018 itibariyle, imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 1,2 puan 
azalarak %76,9 seviyesinde gerçekleşmiştir. 

Temmuz 2018 itibariyle Reel Kesim Güven Endeksi, bir önceki aya göre %1 düzeyinde azalarak 101,5 
seviyesinde gerçekleşmiştir.  

TÜİK tarafından açıklanan Ekonomik Güven Endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,8 oranında 
artarak 90,4 değerinden 92,2 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, hizmet sektörü, 
inşaat sektörü, perakende ticaret sektörü ve reel kesim güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı. 

TCMB tarafından yayımlanan Temmuz ayı Beklenti Anketi sonuçlarına göre; Türkiye ekonomisinin 
2018 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek %4,2 olmuştur. Öncü 
göstergeler, yılın ilk çeyreğinde gözlenen yüksek büyüme performansının ikinci çeyrek itibariyle ivme 
kaybedebileceğine işaret etmektedir. TL’de gözlenen yüksek değer kaybı, küresel volatilite ve sıkılaşan 
finansman koşullarının yılın ikinci yarısından itibaren büyümeyi aşağı yönlü etkilemesi 
beklenmektedir.  

İŞSİZLİK 

Nisan 2018 itibariyle Türkiye genelinde işsizlik oranı %9,6 seviyesinde gerçekleşmiştir. Aynı dönemde 
tarım dışı işsizlik oranı %11,4 olarak tahmin edilmiştir. 15-24 yaş grubunu içeren işsizlik oranı %16,9 
düzeyindedir. İstihdam oranı %47,9 olurken işgücüne katılım oranı %53 seviyesinde gerçekleşmiştir. 

Bu dönemde istihdam edilenlerin %18,3’ü tarım, %19,5’i sanayi, %7,4’ü inşaat, %54,8’i ise hizmetler 
sektöründe çalışmaktadır. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında istihdam edilenler içinde 
tarım sektörünün payı 0,6 puan, inşaat sektörünün payı 0,4 puan azalırken, hizmet sektörünün payı 0,5 
puan, sanayi sektörünün payı ise 0,4 puan artış göstermiştir.  
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DIŞ TİCARET ve CARİ DENGE 

     Haziran 2018 itibariyle, yıllık bazda ihracat %1,3 azalarak 12,9 milyar dolar, ithalat ise %3,8 azalarak 
18,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. Böylelikle dış ticaret açığı %9,1 azalarak 5,5 milyar dolara 
gerilemiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı %70,2 olarak gerçekleşmiştir. 

Cari işlemler, bir önceki yılın Mayıs ayına göre 516 milyon dolar artarak 5,885 milyon dolar açık 
vermiştir. Bunun sonucunda cari açık son dört yılı aşan bir süre itibariyle yıllık bazda en yüksek 
düzeyine ulaşarak 57,6 milyar dolar olmuştur. Parasal olmayan altın ticareti cari açığı olumsuz 
etkilemeye devam ederken dış ticaret açığındaki yıllık artışın yavaşlaması ve net seyahat gelirlerindeki 
artışın cari açıktaki genişlemeyi sınırlandırdığı görülmektedir. 

Dış ticaret açısından mevcut veriler, petrol fiyatları ve net altın ithalatının cari denge üzerinde 
belirleyici olmayı sürdüreceğine işaret etmektedir.  Dış ticaret açığındaki gerileme ise iktisadi faaliyetin 
dengelenme eğiliminin güçlendiğini ve önümüzdeki dönemde cari dengeye olumlu katkı vereceğini 
ortaya koymaktadır.  
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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, Temmuz Ayı enflasyon verileri ile 
makroekonomik gelişmeleri değerlendirdi. Konuyla ilgili basın bülteni aşağıdadır. 
 
BUSİAD’ın Temmuz Ayı Enflasyon Değerlendirmesi 

BUSİAD Başkanı Türkay, sıcakların bunalttığı bugünlerde, ekonominin artan ateşinin de giderek dayanılmaz bir 
hal aldığını, acil ateş düşürücü reçetelere ihtiyaç olduğunu söyledi. 

Bursa Sanayicileri ve İşadamları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, “Haziran 
ayında son yılların en yüksek enflasyon rakamı olan 15.39’un görülmesinin ardından Temmuz ayında da 
rakamın 15.85’e çıkışı bizi endişelendiriyor” dedi. 

BUSİAD Başkanı Türkay, sanayinin ülkenin itici gücü olduğunu bilmekle birlikte, uzun zamandır tarıma 
gereken önemin verilmesi yönünde çağrılar yaptıklarını da hatırlatarak, “Rakamlar, gıdadaki düşüşün bile sınırlı 
kaldığını gösteriyor. 2017 Temmuz enflasyonunda eksi yüzde 0.71 olan düşüş bu yılki enflasyonda eksi yüzde 
0.28’de kalmış durumda. Bu rakamlar bile tarıma desteğin önemini bize bir kez daha gösteriyor” dedi.  

Enflasyonun ekonomide hem bir sonuç hem de bir neden olduğuna dikkat çeken Türkay, şöyle konuştu: 

“Artan kur baskısı, enerji maliyetinin artması, yükselen faiz oranları, ABD-Çin arasında başlayan ve giderek 
yayılan gümrük savaşları ile batıyla ilişkilerdeki sorunlar, enflasyonu doğururken, artan enflasyon da tekrar girdi 
maliyetlerinin artışına neden oluyor. Böyle bir sarmalın sürdürülebilir olmadığını bu ülkenin insanları yıllarca 
yaşayarak öğrendiler.”  

Türkay, Cumhurbaşkanı’nın açıklayacağı 100 günlük eylem planından bu gidişe dur diyecek önemli kararlar 
çıkmasını da umut ettiklerini belirtirken, “Sıcaktan bunaldığımız bu günlerde, bir de ekonominin ateşini 
düşürmek ve işlerimizi planlamakla uğraşmak durumunda kalıyoruz. Sonbahara girerken hem havaların 
serinlemesi hem de ekonominin ateşinin düşmesi en büyük temennimiz” dedi.  

 


