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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 

 Haziran ayında enflasyon bir önceki aya göre gerileyerek %7,2 seviyesinde gerçekleşti (Mayıs ayı oranı %8,1). 

Enflasyonun düşmesinde, gıda fiyatlarındaki gerileme etkili oldu. Çekirdek endeksler ise katılığını sürdürüyor. 

Gıda, içecek, tütün ve altın hariç hesaplanan çekirdek I endeksi iki aydır %7,5 seviyesinde. 

 Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi Mayıs ayında bir önceki aya göre %2 azaldı. 

Özellikle imalat sanayinde görülen %2,3 düşüş dikkat çekti. Mayıs ayında gerçekleşen grevler nedeniyle otomobil 

sektöründe görülen sert düşüşler sanayi üretim endeksinin gerilemesinde etkili oldu. 

 Mayıs ayında cari işlemler açığı bir önceki aya göre kısmen artmış görünüyor. Ancak cari işlemler açığının yılın 

başından itibaren yatay bir seyir izlediğini söylemek mümkün. Portföy yatırımlarında 2,5 milyar dolar çıkış ve 

rezervlerdeki 2 milyar dolar düşüş ise dikkat çekiyor. 

 TÜİK verilerine göre Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat %18,8, ithalat %14,4 oranında azaldı. 2015 

yılı ilk ayında AB’ye yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre %11 geriledi. Gümrük ve Dış Ticaret 

Bakanlığı'nın açıkladığı ön veriler ise Haziran'da dış ticaret açığının iyileşeceğine işaret ediyor. 

 Mayıs ayında ihracat ve ithalat birim değer endeksleri bir önceki yılın aynı ayına göre azaldı. İthalat birim değer 

endeksinin azalmasında hammadde ve yakıt sektörlerindeki gerileme etkili oldu. Euro dolar paritesi ve petrol 

fiyatlarındaki düşüş birim değerlere yansımış görünüyor. İhracat miktar endeksinde de bir sert bir daralma 

görülürken, ithalat bir önceki aya göre kısmen gerilemiş görülüyor. 

 Dünya Bankası, Türkiye Düzenli Ekonomik Notunda 2015 yılı %3 büyüme tahmininde aşağı yönlü riskler 

bulunduğunu belirtti. 

 

DÜNYA EKONOMİSİ 
 Euro Bölgesi liderleri dün gerçekleştirdikleri toplantı sonrasında Yunanistan’ı kurtarma planı konusunda 

anlaşmaya vardı. Anlaşmaya göre, önemli ekonomik reformları yürürlüğe koyması ve büyük ölçüde dış ekonomik 

gözetime (IMF ve AB Merkez Bankası tarafından) tabi tutulması karşılığında Yunanistan’a 82-86 milyar euroluk 

üçüncü kurtarma paketi sağlanacak. 

 Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch yayınladığı raporda, ABD’de faiz artırımına gidilmesi ve doların 

güçlenmesi durumunda oluşacak risklere Avrupa, Ortadoğu ve Afrika ülkeleri piyasaları arasında en fazla Türk 

şirketlerinin maruz kalabileceği belirtildi. 

 Fed’in aylık toplantı notlarına göre banka faiz artırımına gitmeden evvel, Yunanistan ve Çin gibi küresel 

gelişmeleri dikkatle izliyor. 

 ABD’de tarım dışı istihdam rakamları piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Açıklanan veriler beklentilerin 

kısmen altında gelerek, Eylül’de yapılabilecek faiz artırım beklentilerini bir miktar zayıflattı. 

 Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) Temmuz ayı petrol piyasası raporuna göre, düşük petrol fiyatlarının 2016’da 

da devam edebileceği öngörülüyor. 

 Çin’de Haziran ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre arttı. Ancak ABD ve Avrupa’nın Çin mallarına 

olan talebinin düşük olması endişe yaratıyor. 
 IMF 2015 için küresel büyüme tahminini 0,2 puan düşürerek %3,3 olarak revize etti. Tahminin düşürülmesinde 

Yunanistan’ın kredi borcu ve Çin borsalarındaki gelişmelerin de etkili olduğu belirtiliyor. 
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Şekil 1: Enflasyon göstergeleri, yıllık % artış 

(Ocak 2010 – Haziran 2015) 

 
 

Şekil 2: Sanayi Üretim ve Reel Kesim Güven 

Endeksi (Ocak 2010 – Haziran 2015) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3: Cari İşlemler Dengesi (Ocak 2004 – 

Mayıs 2015) 

 
 

Şekil 4: Dış Ticaret Miktar Endeksleri (Ocak 

2007 – Mayıs 2015) 
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