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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 
 2014’te büyümenin bir önceki yıla göre hız kaybetmesi, bu yılın ilk istihdam rakamlarına yansıdı. 

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü göstergelerine göre, 2015 yılı Ocak ayında işsiz sayısı bir 

önceki yılın aynı ayına göre 424 bin kişi arttı (işsizlik oranı %10,3). Büyüme hızının bu yıl da %4’lerde 

seyretmesi durumunda işsizlik oranının gerileyemeyeceği öngörülüyor. 

 Merkezi Yönetim Bütçesi, Mart ayında 6,8 milyar lira açık verdi. İlk çeyrekte bütçe açığının geçen yılın 

aynı dönemine göre yaklaşık 3 kat artarak 5,4 milyar liraya yükseldiği görülüyor.  

 Özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu bir önceki yılın aynı ayına göre 10 milyar dolar 

yükselirken, bir önceki aya göre geriledi. Son dönemde doların 2,70 liraya kadar yükselmesi, özel 

sektörün borcunun Türk lirası karşılığı olan değerini artırdı. 

 Türk Lirası’nın dolar karşısında değer kaybı son dört ayda %14,4’e ulaştı. 19 Aralık 2014 haftasında 

2,3304 TL değerinde olan dolar, geçtiğimiz haftayı ortalama 2,6673 TL değeri ile kapattı. 

 Ekonomiye yönelik beklentilerde bozulmalar devam ediyor. Merkez Bankası Beklenti Anketi’ne göre, 

enflasyon ve dolar önümüzdeki ay artmayı sürdürecek. Sene başında petrol fiyatlarındaki düşüşün 

etkisiyle gerileyen enflasyon yeniden artışa geçerken, dolar ise son dönemde hem Türkiye’deki hem de 

küresel jeopolitik gelişmeler nedeniyle lira karşısında büyük oranda değer kazandı. 

 

DÜNYA EKONOMİSİ 
 ABD’de enflasyonun hedeflenen seviyeye yaklaşması, Fed’in faiz artırımı konusunda elini 

kuvvetlendirdi. IMF, Fed’in faiz artırımının tahvil piyasalarına şok etkisi yapabileceği uyarısında 

bulundu. 

 Almanya’da çalışan ücretlerinin Nisan’da artması, Euro Bölgesi’ndeki ekonomik toparlanmaya dair bir 

umut yarattı. 

 IMF Başkanı Christine Lagarde, Yunanistan’ın reformlarının kısa sürede “meyve vermesi” gerektiğini 

açıkladı. 

 Çin ekonomisi yılın ilk çeyreğinde 2009’dan bu yana en düşük büyüme hızını gördü: %7. Düşük büyüme 

oranında inşaat ve imalat faaliyetlerinin hız kaybetmesi etkili oldu. 

 Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda, enflasyonun %2’ye ulaşması konusunda 

uyguladıkları politikaların gelişme gösterdiğini vurguladı. 

 Meksika Maliye Bakanı Luis Videgaray, aşırı değer kazanan dolar yüzünden, gelişmekte olan 

ekonomilerin döviz kuru dalgalanmasından olumsuz etkileneceğini açıkladı. 

 

 

http://www.facebook.com/turkonfed
http://www.twitter.com/TURKONFED
http://www.turkonfed.org/


“ 

 

 

 
 

 

 
 

 

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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Şekil 1: İstihdam göstergeleri (Ocak 2005 – Ocak 

2015) 

 
 

Şekil 2: Bütçe Dengesi (Ocak 2010 – Mart 2015) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3: Özel Sektörün Yurtdışına Kredi Borcu 

(Ocak 2010 – Şubat 2015) 

 
 

Şekil 4: Haftalık Döviz Kurları, Türk Lirası (4 

Ocak 2013 – 17 Nisan 2015) 
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