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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 Temmuz ayında %6,81 seviyesine geriledi (bir önceki ay %7,20 seviyesindeydi). Çekirdek 

enflasyon da bir önceki aya göre geriledi. Ancak liranın dolara karşı değer kaybının petrol fiyatlarındaki 

düşüşün yansımalarını kısıtladığı görülüyor. 

 TÜİK verilerine göre dış ticaret geçen yılın aynı dönemine göre azalmaya devam ediyor. Haziran’da bir 

önceki yılın aynı ayına göre ihracat %6,9; ithalat ise %12,5 oranında geriledi. 12 aylık enerji hariç dış 

ticaret açığının ise geçen yılın aynı dönemine göre gerileyerek 35,5 milyar dolar olduğu görülüyor. 

 Ekonomik Güven Endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre %4,8 oranında arttı. Bu artışta reel 

kesimin beklentilerindeki artış (reel kesim, perakende ticaret sektörü ve hizmet sektörü) etkili oldu. Son 

iki haftadır hem yurtiçi hem yurtdışı gelişmelerden olumsuz etkilenen piyasaların tepkisinin ise 

Ağustos’taki güven endekslerine yansıması muhtemel görünüyor. 

 Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, geçen hafta yaptıkları toplantıda 2015 yılı enflasyon tahminini 

%6,9’a çıkardıklarını açıkladı. Başçı, “para politikasının sadeleştirilerek tek faize gidilebileceği” 

yönünde bir niyetleri olduğunu ifade etti. 

 Geçtiğimiz hafta Fed’in Eylül’de faiz artırımını yapacağı işaretini vermesi ve Türkiye’de askeri 

çatışmaların artması liranın dolar karşısında değer kaybına yol açtı. Cuma günü 2,80 lira seviyesini 

gören dolar, hafta başında tekrar 2,75 lira düzeyine döndü. 

 

DÜNYA EKONOMİSİ 
 Fed’in geçen hafta yapılan Açık Piyasa Komitesi toplantısında “ekonominin toparlanmakta olduğu 

yönünde güçlü işaretler elde ettiği” açıklaması Eylül’de faiz artırımına gidileceği beklentisini 

kuvvetlendirdi. Bu hafta açıklanacak istihdam verileri dikkatle izlenecek. 

 Euro Bölgesi’nde Temmuz ayı enflasyon değeri %0,2 olarak gerçekleşti. Bu durum Euro Bölgesi’nin 

halen deflasyonun kıyısında olduğu yorumlarına yol açtı. 

 Euro Bölgesi ülkelerinden İspanya’da son dönemde turizm gelirlerindeki artış ve İrlanda ekonomisinin 

ilk çeyrekte %1 büyümesi (bir önceki çeyrekte %0,9) bölge ekonomisi için olumlu gelişmeler olarak 

kaydedildi. 

 Financial Times, emtia fiyatlarındaki gerilemenin yatırımları olumsuz etkilediğini yazdı.  

 Emtia fiyatlarındaki düşüş özellikle Çin, Brezilya, Rusya gibi hammadde ihracatçısı ülkeleri olumsuz 

etkiliyor. Çin’de Temmuz ayında sanayi üretiminin son 2 yılın en düşük değerine gerilemesinde emtia 

fiyatlarındaki düşüşün etkili olduğu belirtiliyor. 

 Brezilya enflasyonla mücadele etmek için politika faizini son 9 yılın en yüksek değeri olan %14,25’e 

yükseltti. Ülkede resesyonun derinleşmesinden endişe ediliyor. 
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Şekil 1: Enflasyon Göstergeleri (Ocak 2010 – 

Temmuz 2015) 

 
 

Şekil 2: Dış Ticaret Dengesi (Ocak 2010 – 

Haziran 2015) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3: Ekonomik Güven Endeksi (Ocak 2012 – 

Temmuz 2015) 

 
 

Şekil 4: Haftalık döviz kurları (4 Ocak 2013 – 31 

Temmuz 2015) 
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