
Türkiye’de işsizlik oranı Ağustos ayında %9,6 seviyesinde gerçekleşti. Sanayi üretimi ise yıllık %1,0
arttı. Kısa vadeli dış borç stoku Ağustos itibariyle 185,9 milyar dolar oldu. Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası (TCMB), “liralaşma stratejisi” kapsamında bankalar için uyguladığı Türk lirası
cinsinden menkul kıymet tesisi oranını yüzde 3 seviyesinden yüzde 5’e yükseltti.
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İşgücü İstatistikleri, Ağustos 2022

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına
göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz
sayısı 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya
göre 100 bin kişi azalarak 3 milyon 312 bin kişi
oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puanlık azalış ile
%9,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı
erkeklerde %8,2 iken kadınlarda %12,5 olarak
tahmin edildi.

İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Ağustos
ayında bir önceki aya göre 366 bin kişi artarak
31 milyon 14 bin kişi, istihdam oranı ise 0,5
puanlık artış ile %47,9 oldu. Bu oran
erkeklerde %65,3 iken kadınlarda %30,8
olarak gerçekleşti.

İşgücü 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya
göre 266 bin kişi artarak 34 milyon 326 bin
kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,4 puanlık
artış ile %53,0 olarak gerçekleşti. İşgücüne
katılma oranı erkeklerde %71,2, kadınlarda ise
%35,1 oldu.

5.Eki 19.Eki Değişim 5.Eki 19.Eki Değişim

USD/TL 18,5800 18,5940 0,1% 2 Yıllık Gösterge Tahvil Faizi 14,8 15,18 2,50%

EUR/TL 18,4960 18,2620 -1,3% Türkiye 5 yıllık CDS Primi (baz puan) 759,39 734,32 -25,07

GBP/TL 21,2070 20,9290 -1,3% BIST 100 Endeksi 3491,54 3862,61 9,61%

EUR/USD 0,9939 0,9816 -1,3% ABD 10 Yıllık Tahvil Faizi 3,6729 4,069 9,73%

GBP/USD 1,1404 1,1249 -1,4% Altın (USD/Ons) 1715,76 1639,76 -4,63%

EUR/GBP 0,8717 0,8726 0,1% Petrol (USD/Varil) 91,69 89,69 -2,23%
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Sanayi Üretim Endeksi, Ağustos 2022

Sanayi üretimi yıllık %1,0 arttı.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı)
incelendiğinde, 2022 yılı Ağustos ayında madencilik
ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı
ayına göre %12,4 azaldı, imalat sanayi sektörü
endeksi %2,2 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve
iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi
%3,5 azaldı.
Sanayi üretimi aylık %2,4 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı
Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü
endeksi bir önceki aya göre %3,9 azalırken, imalat
sanayi sektörü endeksi %2,7 ve elektrik, gaz, buhar
ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi
%2,8 arttı.

Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB)
verilerine göre orijinal vadesine bakılmaksızın
vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi
kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli
dış borç stoku Ağustos itibariyle 185,9 milyar dolar
oldu.
Böylelikle kısa vadeli dış borç stokunda rekor kırılmış
oldu.
Türkiye’de kısa vadeli dış borç stoku Ağustos sonu
itibarıyla, 2021 yıl sonuna göre yüzde 13,6 oranında
artışla 138,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç
stoku yüzde 8,2 oranında artarak 55,6 milyar dolar
olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku
yüzde 15,4 artışla 50,9 milyar dolara çıktı.
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TCMBMenkul Kıymet Tesisi Düzenlemesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),
“liralaşma stratejisi” kapsamında bankalar için
uyguladığı Türk lirası cinsinden menkul kıymet tesisi
oranını yüzde 3 seviyesinden yüzde 5’e yükseltti.
TCMB’nin konuya ilişkin açıklamasında, “Merkez
Bankası 2021 yılı Aralık ayında “liralaşma stratejisi”
kapsamında yabancı para mevduattan Türk lirası
mevduata dönüşümü desteklemeye başlamış ve
Türk lirası mevduat tercihinin güçlenmesi yönünde
önemli bir adım atmıştır. Devreye alınan bu
uygulama neticesinde banka bilançolarındaki Türk
lirası payı artarken, bankaların fonlama vadesi
uzamış ve uygulama banka bilançolarını
güçlendirerek finansal istikrarı desteklemiştir. Bu
zaman zarfında bankalar Merkez Bankası tarafından
2021 yılı sonunda belirlenen dönüşüm hedeflerini
gerçekleştirmiş ve “liralaşma stratejisi” kapsamında
başlatılan Türk Lirası Cinsinden Menkul Kıymet
Tesisi uygulamasına uyum göstermiştir” denildi.

Dönüşüm oranı yerine 2023 yılı başından itibaren
Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki
payını esas alan hedeflere göre menkul kıymet
tesisi uygulamasına geçileceğini belirten Merkez
Bankası, yılın geri kalanında ve 2023 yılında da
“liralaşma stratejisi” kapsamında adımlar atmaya
devam edeceğini bildirdi.


