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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 

 Nisan ayında mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı %9,9 seviyesine geriledi (ancak işsizlik 

seviyesi halen geçen yıla göre yüksek seyrediyor). Bir önceki aya göre yeni yaratılan istihdam tarım, 

sanayi ve hizmet sektörlerinde artarken, inşaat sektöründe yeni yaratılan istihdamda gerileme görüldü. 

 Merkezi Yönetim Bütçesi Haziran ayında 3,2 milyar TL fazla verdi. Böylelikle yılın ilk altı ayında bütçe 

804 milyon TL fazla vermiş oldu. Haziran’da hem iç hem dış borç faiz ödemelerinin bir önceki aylara 

göre azaldığı görülüyor.  

 Mayıs ayında özel sektörün yurtdışına olan uzun vadeli kredi borcu 2014 yıl sonuna kıyasla artarken, 

kısa vadeli kredi borcu 2014 yıl sonuna kıyasla azaldı. Borçlu dağılımına göre bakıldığında bankaların 

uzun vadeli kredi borçluluğunun arttığı, finansal olmayan kuruluşların ise kredi borçluluğunun azaldığı 

görülüyor. 

 Kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poors, düşük yurtiçi tasarruf oranı, kısa vadeli dış borcun 

yüksek oluşu ve yeterince gelişmemiş borç piyasasının Türkiye bankacılık sektörünün zayıf yönleri 

olduğunu belirtti. 

 

DÜNYA EKONOMİSİ 
 Fed Başkanı Janet Yellen, ABD ekonomisinin beklenen gelişmeyi göstermesi durumunda ekonomik 

şartların faizlerin bu yıl artırılmasını uygun hale getireceğini belirtti. IMF, Fed’in faiz artırımını 2016’ya 

kadar bekletmesini talep etmişti. 

 AB Komisyonu, IMF ve AB Merkez Bankası’na olan borçlarını ödemek üzere Yunanistan’a 7,2 milyar 

euroluk kısa dönem finansmanı sağladı. Yunanistan bankaları ise bugün itibariyle, bankacılık sisteminin 

çökmemesi için çeşitli kısıtlamalar dahilinde açıldı. 

 Çin’de 2015 yılı ikinci çeyrek büyüme oranı ilk çeyrek ile aynı seviyede gerçekleşti (%7). Beklentiler 

büyümenin %7 oranının altında gerçekleşeceği yönündeydi. 

 Japonya 2016 yılı için büyüme ve enflasyon tahminlerini düşürdü. Bu durumda, ikinci çeyrekte 

ekonominin daraldığına dair sinyaller gelmesinin etkili olduğu belirtiliyor. 

 Financial Times, İran ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney’in nükleer anlaşmanın sağlanmasında 

“kahramanca bir esneklik” gösterdiğini yazdı. The Economist de Hamaney’i bu haftaki sayısının 

kapağına taşıdı. 
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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: İstihdam piyasası göstergeleri (Ocak 

2010 – Haziran 2015) 

 
 

Şekil 2: Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi (Ocak 

2008 – Haziran 2015) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3: Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı 

Kredi Borcunun Dağılımı (Ocak 2002 – Haziran 

2015) 
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