
Türkiye’de işsizlik oranı Ağustos ayında %12,1 seviyesinde gerçekleşti. TÜFE’de 2021 yılı Eylül ayında bir
önceki yılın aynı ayına göre %19,58, ÜFE’de ise %43,96 artış gerçekleşti. Sanayi üretimi yıllık %13,8 arttı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Bütçe Verileri’ne göre Eylül ayında merkezi bütçede 23,6 milyar TL açık
verildi. Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yıl sonu enflasyon beklentisi %17,63 oldu.
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İşgücü İstatistikleri, Ağustos 2021

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki
kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Ağustos ayında bir
önceki aya göre 11 bin kişi artarak 3 milyon 965
bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim
göstermeyerek %12,1 seviyesinde gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Ağustos
ayında bir önceki aya göre 14 bin kişi azalarak 28
milyon 706 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puanlık
azalış ile %45,0 oldu.

İşgücü 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya
göre 4 bin kişi azalarak 32 milyon 671 bin kişi,
işgücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık azalış ile
%51,2 olarak gerçekleşti.

1.Eki 19.Eki Değişim 1.Eki 19.Eki Değişim

USD/TL 8,8490 9,3070 4,9% 2 Yıllık Gösterge Tahvil Faizi 17,44 17,97 2,95%

EUR/TL 10,2700 10,8620 5,5% Türkiye 5 yıllık CDS Primi (baz puan) 438,63 449,66 11,03

GBP/TL 11,9900 12,8630 6,8% BIST 100 Endeksi 1404 1433 2,02%

EUR/USD 1,1600 1,1666 0,6% ABD 10 Yıllık Tahvil Faizi 1,484 1,587 6,49%

GBP/USD 1,3543 1,3813 2,0% Altın (USD/Ons) 1757,17 1778,92 1,22%

EUR/GBP 0,8565 0,8445 -1,4% Petrol (USD/Varil) 74,53 84,79 12,10%
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Tüketici Fiyat Endeksi, Eylül 2021

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Eylül ayında bir önceki
aya göre %1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre
%13,04, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,58 ve on
iki aylık ortalamalara göre %16,42 artış gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Eylül 2021

Yİ-ÜFE (2003=100) 2021 yılı Eylül ayında bir önceki
aya göre %1,55, bir önceki yılın Aralık ayına göre
%30,50, bir önceki yılın aynı ayına göre %43,96 ve on
iki aylık ortalamalara göre %33,83 artış gösterdi.
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KKTC Tüketici Fiyat Endeksi, Eylül 2021

KKTC İstatistik Kurumu’nun, tüketici fiyatlarındaki
gelişmeleri izlemek amacıyla, önceden seçilmiş
perakende satış yerlerinden derlediği perakende
fiyatlara göre her ay yayınladığı 2015=100 Temel Yılı
Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’nde, bir önceki aya
göre %2.08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %16.46
ve bir önceki yılın aynı ayına göre %21.01 değişim
gerçekleşmiştir.

Reel Efektif Döviz Kuru, Eylül 2021

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 0,27 puan artarak
63,09'a çıktı. Endeks, ağustosta 62,82 düzeyinde
bulunuyordu.
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Sanayi Üretim Endeksi, Ağustos 2021

Sanayi üretimi yıllık %13,8 arttı. Sanayinin alt
sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde,
2021 yılı Ağustos ayında madencilik ve
taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı
ayına göre %9,4, imalat sanayi sektörü endeksi
%14,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme
üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %9,4 arttı.

Sanayi üretimi aylık %5,4 arttı. Sanayinin alt
sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Ağustos ayında
madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir
önceki aya göre %1,7 azaldı, imalat sanayi sektörü
endeksi %6,3 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve
iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi
%0,2 azaldı.

Ödemeler Dengesi İstatistikleri Ağustos Verileri

Bir önceki yılın Ağustos ayında 4.068 milyon ABD
doları açık veren cari işlemler hesabı, bu yılın aynı
ayında 528 milyon ABD doları fazla vermiştir.
Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı
23.033 milyon ABD doları olmuştur. Bu gelişmede,
ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir
önceki yılın aynı ayına göre 2.618 milyon ABD
doları azalarak 2.757 milyon ABD dolarına
gerilemesi ve hizmetler dengesi kalemi kaynaklı
net girişlerin 2.281 milyon ABD artarak 4.076
milyon ABD dolarına yükselmesi etkili olmuştur.
Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki
yılın Ağustos ayında 1.537 milyon ABD doları fazla
vermişken, bu ay 4.433 milyon ABD doları fazla
vermiştir.

Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri - Ağustos 2021

Ağustos sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku,
2020 yıl sonuna göre %11,1 oranında artışla 126,9
milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bu
dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç
stoku %3,5 oranında artarak 59,3 milyar ABD doları
olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku
%14,1 oranında artarak 40,5 milyar ABD doları
düzeyinde gerçekleşmiştir.
Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli
krediler, 2020 yıl sonuna göre %1,6 oranında azalarak
13,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat
hesabı %3,7 oranında artarak 15,7 milyar ABD doları,
yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da %10,8
oranında artışla 14,7 milyar ABD doları olarak
gerçekleşmiştir.



YASAL UYARI: Burada yer alan bilgiler, Bankamız uzmanları tarafından güvenilir olduğuna inanılan kamuya
açık kaynaklar kullanılarak, bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Paylaşılan veri, finansal bilgi, görüş ve
tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da
getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun
olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti
edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya
çıkabilecek hatalardan ya da zararlardan Near East Bank Ltd. sorumlu değildir.

Kaynaklar: TÜİK, Bloomberg, TCMB, İSO, T.C. Ticaret Bakanlığı, 
KKTC DPÖ.

Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi, Eylül 2021

Hazine ve Maliye Bakanlığı, eylül ayı merkezi
bütçe verilerini açıkladı. Buna göre, eylülde
merkezi bütçede 23,6 milyar TL açık verdi. Geçen
sene eylülde açık 29,7 milyar TL idi. 2021 yılında
Ocak-Eylül dönemindeki toplam açık 61,1 milyar
TL’ye ulaştı. Bu rakam geçen sene aynı dönemde
140,6 milyar TL olmuştu. Eylül 2020’de 13,4
milyar TL açık veren faiz dışı denge, Eylül 2021’de
9,5 milyar TL açık verdi.

Eylülde bütçe geliri 117,9 milyar TL olurken,
harcamalar 141,5 milyar TL olarak açıklandı. Eylül
2020’de gelir 76,9 milyar TL, harcama 108,6
milyar TL olmuştu. Merkezi bütçeden yapılan faiz
harcamaları eylülde 14,1 milyar TL oldu. Bu rakam
geçen yıl 16,2 milyar TL idi.

Ocak-eylül dönemindeki toplam faiz harcaması
ise 142,3 milyar TL oldu. Bu rakam da geçen yıl
aynı dönemde 107,8 milyar TL olmuştu.

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın reel
sektör ve finansal sektör temsilcileri ve
profesyonelleri ile yaptığı ekim ayı Piyasa
Katılımcıları Anketi’nde yıl sonu enflasyon
beklentisi %17,63 oldu. Eylül ayında yıl sonu
tüketici enflasyon beklentisi %16,74
seviyesindeydi.

Yılsonu TÜFE beklentisi %17,63, eylül: %16,74

12 ay sonra TÜFE beklentisi %13,91, eylül: %12,94

24 ay sonra TÜFE beklentisi %11,27, eylül: %10,71

Yıl sonu dolar/TL 9,2195 eylül: 8,9184

12 ay sonrası dolar/TL 10,01 eylül: 9,56

2021 büyüme beklentisi %8,9, eylül: %8,2


