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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 
 Şubat ayında mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki aya göre değişmedi. Tarım dışı 

işsizlik oranı ise bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak %12,2 seviyesine geriledi. Yeni yaratılan 

istihdamda sanayi ve hizmet sektörlerindeki artış tarım dışı işsizlik oranının Şubat’ta gerilemesinde 

etkili oldu. Tarım ve inşaat sektörlerinde yeni yaratılan istihdam ise kış mevsiminin etkisiyle bir 

önceki aya göre daraldı. 

 Merkezi Yönetim Bütçesi Nisan’da 1,4 milyar TL fazla verdi. Bu durumda hem vergi gelirlerinin hem 

de mülkiyet gelirlerinin bir önceki aya göre artmasının payı büyük. Bir önceki aya göre %26 artan ve 

5,9 milyar TL’ye ulaşan iştirak gelirleri ise Nisan’da özelleştirme yapıldığına işaret ediyor. 

 Mart ayında cari açık hem bir önceki aya göre hem de bir önceki yıla göre artarak 4,9 milyar dolar 

oldu. Geçen sene petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle de hız kaybetmeye başlayan cari açık, yılın ilk 

üç ayında ithalatın artmasıyla tekrar yükselişe geçti. Portföy yatırımlarından ise son 2 aydır sermaye 

çıkışı gözleniyor. 

 Geçtiğimiz haftalarda açıklanan dış ticaret verilerine paralel olarak Mart’ta ihracat miktar endeksi bir 

önceki yılın aynı ayına göre gerilerken, ithalat miktar endeksi ise yükseldi. 

 TCMB Beklenti Anketi Mayıs ayı sonuçlarına göre katılımcılar yıllık enflasyonun %7,5’e 

yükselmesini bekliyor. Yıllık ekonomik büyüme beklentisi ise %3,1 ile bir önceki aya göre aynı 

seviyede kaldı. 

 

DÜNYA EKONOMİSİ 
 ABD’de geçen hafta açıklanan sanayi üretimi ve tüketici güveni verilerindeki gerileme, ikinci çeyrek 

ekonomik büyüme oranına dair beklentileri baskı altına aldı. 

 Euro Bölgesi ilk çeyrek büyüme oranı %0,4 ile beklentilerin altında kaldı. Yunanistan ekonomisinin 

art arda ikinci defa daralması ise resesyon endişelerine neden oldu. 

 Financial Times’ın haberine göre Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras’ın IMF Başkanı Christine 

Lagarde’a olan mektubu, ülkenin kötü mali durumunu gözler önüne serdi. Mektupta, Avrupa Merkez 

Bankası’nın kısa vadeli borçluluk engellerini kaldırmaması nedeniyle IMF borcunun ödenemeyeceği 

belirtiliyor. 

 Hindistan Maliye Bakanı, ülkenin ekonomi büyüme hızının bu yıl %8’e ulaşarak Çin’i geçmesini 

beklediklerini kaydetti. 

 Rusya ekonomisi ilk çeyrek büyüme rakamı -%1,9 oranı ile beklentilerin (-%2,6) üzerinde gerçekleşti.
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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: Sektörler İtibariyle İstihdam (Ocak 

2005 – Şubat 2015) 

 
 

 

Şekil 2: Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi (Ocak 

2008 – Nisan 2015) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3: Ödemeler Dengesi (Ocak 2004 – Mart 

2015) 

 
 

Şekil 4: Dış Ticaret Miktar Endeksleri (Ocak 

2007 – Mart 2015) 
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