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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 

 

 Enflasyon Nisan ayında %7,91 seviyesine yükseldi. Nisan’da yine en çok artan kalem “gıda ve 

içecekler” olurken, “lokanta” ve “eğlence” kalemleri de onu izledi. Geçen hafta ise Merkez Bankası, 

yılsonu enflasyon hedefini %5,5’ten %6,8’e yükselttiğini açıkladı. Türk lirasındaki değer kaybının ve 

gıda fiyatlarındaki artışın etkisiyle hedefin yükseltildiği görülüyor. 

 TÜİK verilerine göre Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre hem ihracat hem de ithalatın 

azaldığı gözleniyor. Avrupa Birliği’ne yapılan ihracatın bir önceki yıla göre %11 azalmasında ise 

euro/dolar paritesindeki düşüş etkili oldu. 

 Mart ayında son 3 yılın en düşük değerine gerileyen Ekonomik Güven Endeksi, Nisan’da tekrar 

yükselişe geçti. Sektörel güven endekslerindeki gerilemeye karşın, tüketici ve reel kesim güven 

endekslerindeki artış, Ekonomik Güven Endeksi’nin toparlanmasında etkili oldu. 

 

DÜNYA EKONOMİSİ 

 

 Financial Times’ın haberine göre, petrol fiyatlarının Nisan’da yaklaşık %20 artması, petrol 

piyasasındaki kötü gidişatın düzelmeye başladığı şeklinde yorumlandı. 

 ABD ekonomisi, ihracatın gerilemesi, yatırımlardaki daralma ve tüketicinin temkinli yaklaşımı 

nedeniyle yılın ilk çeyreğinde sadece %0,2 oranında büyüdü. Bununla birlikte Mart’ta işsizlik 

yardımlarının son 15 yılın en düşük değerine gerilemesi ve tüketim harcamalarındaki artış umut verdi. 

 IMF, Yunanistan’ın Euro Bölgesi’nden çıkmasını beklemediğini açıkladı. Bölge’nin maliye 

bakanlarının ise Yunanistan’ın yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumuna karşı plan yaptıkları 

belirtiliyor. 

 Rusya Merkez Bankası, bu yıl içinde üçüncü kez politika faizini indirdi. Banka, para politikasının 

gevşetileceğini açıklayarak ülkenin kötü ekonomik gidişattan çıktığının sinyalini verdi. 

 Japonya deflasyonun kıyısından döndü. Mart’ta %0,2 oranında artan enflasyon ve işsizlik oranının 

%3,4’e gerilemesi Japonya Merkez Bankası üzerindeki baskıyı hafifletti. 

 Çin’de, imalat sanayinin önemli göstergelerinden Satın Alma Yöneticileri Endeksi PMI Nisan’da bir 

önceki aya göre geriledi. Bu gelişme ekonomik büyümeyi hızlandırmaya çalışan Çin yönetimi 

üzerinde baskı yarattı. 

 Financial Times, Fed’in faiz artırımındaki tereddüdün, küresel ekonominin, özellikle gelişmekte olan 

ülke ekonomilerinin toparlanmasına süre tanıdığını belirtti.  
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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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Şekil 1: Enflasyon Göstergeleri, yıllık % artış 

(Ocak 2010 – Nisan 2015) 

 
 

Şekil 2: Dış Ticaret Dengesi, 12 Aylık Kümülatif 

(Ocak 2010 – Mart 2015) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3: Ekonomik Güven Endeksi (Ocak 2012 – 

Nisan 2015) 

 
 

 

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

