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Bu çalışma yalnızca bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır. Çalışmada yer alan analiz ve değerlendirmelerin kullanılması tamamen 

tercihe bağlı olup, hiçbir koşulda yatırım tavsiyesi biçiminde yorumlanmamalıdır. Çalışmada kullanılan veriler kamuya açık ve 

güvenilir olduğu düşünülen kaynaklardan derlenmiştir. Yine de, bu çalışmadaki bilgilerin ve yorumların kullanılmasının ve/veya 

sunulan verilerdeki hata ve eksikliklerin doğurabileceği her türlü olumsuz sonuçtan dolayı Türk Girişim ve İş Dünyası 

Konfederasyonu ve her ne akitle bağlı olursa olsun her türlü çalışanı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 
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TÜRKİYE EKONOMİSİ 

 

 Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı Kasım’da %10,7 seviyesine tırmandı. Tarım 

dışı işsizlik oranı %12,8’e, genç işsizlik oranı ise %19,4’e ulaştı. 

 Aralık ayında ihracat ve ithalat birim değer endeksleri bir önceki yılın aynı ayına göre azaldı. Buna 

karşılık mevsim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi bir önceki yıla göre yükseldi, ithalat 

miktar endeksi ise geriledi. 

 Bir önceki yıla göre 18,8 milyar dolar gerileyen cari açık, 2014 yılında 45,8 milyar dolar olarak 

gerçekleşti. Bir önceki yıla göre 16,3 milyar dolar azalan dış ticaret açığı da cari açığın gerilemesinde 

etkili oldu. 

 2014 yıl sonunda özel sektörün yurtdışına uzun ve kısa vadeli toplam borcu 211,9 milyar dolara ulaştı. 

Geçtiğimiz yıl bu borçluluk 197,4 milyar dolar düzeyindeydi. Özellikle bankaların uzun vadeli 

borçluluğunun bir önceki yıla göre arttığı görülüyor. 

 

DÜNYA EKONOMİSİ 

 

 Yunanistan ve Euro Bölgesi yetkilileri Yunanistan’ın kredi borçluluğu konusunda ortak mutabakat 

sağlayamadı. Yunanistan kredinin cezai olduğunu ve sonlandırılması gerektiğini dile getirdi. Euro 

Bölgesi yetkilileri ise Yunanistan’ın kredi anlaşmasına sadık kalması gerektiğini belirtiyor. 

 Eurostat’ın yayınladığı istatistiklere göre Euro Bölgesi ekonomisi 2014 yılında %0,9 oranında büyüdü. 

2014’ün son çeyreğinde toparlanan ekonomiyi, Almanya’daki büyüme oranı sırtladı. 

 IMF, Ukrayna ile 17,5 milyar dolar kredi sağlayan bir reform programı kapsamında anlaşmaya vardı. 

 Moody’s önümüzdeki iki yıl içinde petrol fiyatlarındaki gelişmelerin küresel ekonomik büyümeye ivme 

vermekte zorlanacağını açıkladı. Moody’s bu nedenle G20 ülkeleri için yaptığı 2015 yılı büyüme 

tahminlerini revize etmeyeceğini belirtti. 

 Fed’in San Francisco biriminden yapılan açıklamada, hedeflenen işsizlik oranına bu yıl ulaşılacağı ve 

faiz artırımına adım adım yaklaşıldığı belirtildi. 

 Brezilya’da hükümetin kemer sıkma politikalarının devreye girmesinin ardından, Ocak ayında enflasyon 

artış hızı son 12 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.  

 Japonya ekonomisi ise 2014 yılı dördüncü çeyreğinde beklentilerin gerisinde bir oranda büyüdü (%2,2). 
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Şekil 1: İstihdam piyasası göstergeleri (Ocak 

2005 – Kasım 2014) 

 
 

 

Şekil 2: Dış ticaret miktar endeksleri (Ocak 2010 

– Aralık 2014) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3: Cari açığın finansmanı (Ocak 2010 – 

Aralık 2014) 

 
 

Şekil 4: Özel sektörün yurtdışından sağladığı 

kredi borcu dağılımı (Ocak 2002 – Aralık 2014)
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