
“ 

 

 

 
 

 

 
 

 

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 

 

 Türkiye ekonomisi, sabit fiyatlarla 2014 yılı son çeyreğinde %2,6; 2014 yılı genelinde %2,9 oranında 

büyüdü. Son çeyrekteki oran ile birlikte yıl genelinde büyüme oranı, Orta Vadeli Plan’daki beklentinin 

altında bir değer aldı. Son çeyrekte büyümeyi hane halklarının yurtiçi tüketimi ve stok değişimleri 

destekledi. Son çeyrekte net ihracatın büyümeye katkısı ise negatif oldu. 

 Mart’ta aylık enflasyon %1,19 oranında artarken, yıllık enflasyon %7,61’e yükseldi. Mart ayında bir 

önceki yıla göre en fazla artan fiyatlar gıda ve içecekler olurken, ulaştırma fiyatları ise geçen yıla göre 

hız kaybetmeye devam etti. 

 Şubat ayında, geçen yılın aynı dönemine göre ihracat %6, ithalat %7,2 oranında azaldı. Geçen yıla 

kıyasla yaşanan gerilemeler dış ticaret açığının da %10 azalmasına neden oldu. Geçen yıl Ocak-Şubat 

aylarında 1,6 milyon dolar düzeyinde olan “kıymetli taşlar, altın, inci” kalemi ihracatı ise bu yıl aynı 

dönem 3,6 milyon dolara yükseldi. 

 

DÜNYA EKONOMİSİ 

 

 Geçen hafta batılı ülkeler ve İran yetkililerinin bir araya geldiği toplantı sonucunda, Türkiye’nin de 

aralarında bulunduğu birçok ülke tarafından İran’a uygulanan ticari ambargo kaldırıldı. Analistler İran 

ile batılı ülkeler arasındaki nükleer anlaşmanın ülkenin petrol ihracatında artışa neden olacağını 

öngörüyor. 

 İran ile yapılan nükleer anlaşma sonrası Kongre’den tepki alan ABD Başkanı Barack Obama, 

anlaşmanın “hayatta bir kez karşılaşılacak fırsat” olduğunu dile getirdi. 

 ABD’de işsizlik oranı Mart’ta değişmedi (%5,5). İşsizlik oranının beklentilerin üstünde olması 

nedeniyle dolar euro karşısında geçen hafta kısmen değer kaybetti. 

 Yunanistan bu hafta IMF’e 450 milyon euroluk kredi geri ödemesi yapacağını açıkladı. Yunanistan’ın 

temerrüde düşmeden geri ödeme yapması IMF Başkanı Christine Lagarde tarafından olumlu 

karşılandı. 

 Eurodaki değer kaybı, Euro Bölgesi’nde deflasyon riskini azalttı. Bölgede Mart ayında enflasyon bir 

önceki aya göre 0,2 puan yükselerek -%0,1 değerine ulaştı. 

 Mart ayında Çin’de imalat sanayi sektöründen olumlu işaret geldi. Satın Alma Yöneticileri Endeksi 

(PMI) Mart’ta 50,1 değerine yükseldi. 

 Financial Times’ın haberine göre gelişmekte olan ekonomiler 2008 küresel krizden bu yana en fazla 

sermaye çıkışından muzdarip.  
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Şekil 1: Büyümeye katkı (2008 Ç1 – 2014 Ç4) 

 
 

Şekil 2: Enflasyon göstergeleri, yıllık % değişim 

(Ocak 2010 – Mart 2015) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3: Dış ticaret dengesi, 12 aylık kümülatif 

(Ocak 2008 – Şubat 2015) 
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