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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 

 Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı Mayıs ayında %10,2’ye yükseldi (Nisan %9,9). Yeni yaratılan 

istihdam inşaat sektöründe azalırken, hizmet sektöründe istihdam hızı ise bir önceki aya göre yavaşladı.  Genç 

işsizlik oranı ise %18,8 oldu.   

 Cari açık Haziran ayında bir önceki aya göre yaklaşık 1 milyar dolar gerileyerek 3,4 milyar seviyesinde 

gerçekleşti. Açığın gerilemesinde dış ticaret açığının azalması ve seyahat gelirlerinin artması etkili oldu.  

 Haziran ayında ihracat ve ithalat birim değer endeksleri gerilemeye devam etti (birim değer endeksleri son 12 

aydır değer kaybediyor). İhracat birim değer endeksinde değer kaybı %9,5’e ulaştı. Buna karşılık hem ihracat 

hem ithalat miktar endeksleri bir önceki yıla göre artış gösterdi. 

 Merkez Bankası Beklenti Anketi’nin Ağustos ayı sonuçlarına göre, yıllık enflasyon beklentisi %7,65’e, büyüme 

beklentisi ise %2,9’a geriledi. Piyasa verilerine paralel olarak dolar kuru beklentisi ise bir önceki ay 2,66 olan 

seviyeden 2,80’e yükseldi. 

 Cuma günü yapılan basın açıklamaları sonrasında piyasalarda erken seçime gidileceği beklentisi Türk Lirasında 

değer kaybına neden oldu. Bu sabah itibariyle dolar 2,84, euro ise 3,17 Türk Lirası seviyesine yükseldi. 

 

DÜNYA EKONOMİSİ 

 The Economist dergisi bu haftaki sayısında küresel ekonominin ABD’deki toparlanma ve Çin’deki daralma 

arasında sıkıştığını yazdı. Yazıda ABD ekonomisindeki toparlanmanın ülke için iyi ancak gelişmekte olan ülke 

piyasaları için yatırım anlamında kötü olduğu belirtiliyor. Çin’in ise “yatırım öncülüğü”ndeki ekonomiden “iç 

tüketime dayalı” ekonomiye geçiş döneminde olduğu ifade ediliyor. 

 Euro Bölgesi, Yunanistan’ın 86 milyar euroluk kredi kurtarmasını onayladı. 

 Euro Bölgesi’nde GSYH ikinci çeyrekte bir önceki döneme göre tahminlerin hafif altında %0,3 artarken yıllık 

bazda büyüme hızı %1,2’ye yükseldi. Almanya, Fransa ve İtalya’da büyüme oranları beklentilerin altında kaldı. 

 IMF, Avrupalı kreditörlerin Yunanistan’ın borcunu hafifletmesi durumunda ülkenin 3. kurtarma paketine 

katılacağını açıkladı. 

 Çin Merkez Bankası (PBoC) Salı günü Yuan’ın değerini yaklaşık %2 daha yukarıda belirlerken Çin ile 

ekonomik ilişkileri güçlü birçok Asya ekonomisinin para biriminde sert değer kayıpları yaşandı. Çin Merkez 

Bankası yatırımcıları ülkede iki yönlü volatilite olabileceği konusunda uyardı. Ülkenin para birimindeki değer 

kaybının ihracatçılar için olumlu olabileceği ancak ekonomik sorunlarla başa çıkmakta yeterli olmayacağı 

belirtiliyor.  

 Rusya ekonomisinde ise ikinci çeyrekte ekonomik daralma %4,6 seviyesinde gerçekleşti. Çin, Rusya’nın birinci 

dış ticaret partneri konumunda bulunuyor. Rus yetkilileri, Çin ekonomisindeki yavaşlamanın Rusya’yı da 

olumsuz etkileyeceğinden endişeleniyor.  

 Japonya ekonomisi ikinci çeyrekte %1,6 oranında daraldı. Ülkedeki ekonomik gelişmelerin Abenomics’i riske 

attığı belirtiliyor. 
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Şekil 1: İstihdam Piyasası (Ocak 2005 – Mayıs 

2015) 

 
 

Şekil 2: Ödemeler Dengesi Gelişmeleri (Ocak 

2010 – Haziran 2015) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3: Dış ticaret miktar endeksleri (Ocak 2007 

– Haziran 2015) 

 
 

Şekil 4: Haftalık döviz kurları (Ocak 2013 – 

Ağustos 2015) 
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