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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 Ağustos ayında Merkez Bankası’nın ve piyasanın beklentilerinin üzerinde gerçekleşti; 

geçtiğimiz ayki %6,81 seviyesinden %7,14 oranına yükseldi. Çekirdek enflasyon ise %7,3’ten %7,7 

seviyesine yükseldi. Son haftalarda Türk Lirası’nda yaşanan değer kaybının tüketici fiyatlarına 

yansıması sonucunda enflasyonun tahmin ve beklentilerin üstüne çıktığı gözleniyor. 

 Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin yayınladığı verilere göre Ağustos ayında ihracat bir önceki yılın aynı 

ayına göre %4,9 oranında düşerek 10,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. TİM’in verilerine göre, 

Ağustos ayında tarım ve sanayi ihracatının kilogram bazında %5,9 arttığı, toplam ihracatın ise yılın ilk 

sekiz ayında kilogram bazında %0,8 arttığı belirtiliyor. Birim fiyatlarındaki düşüş nedeniyle gerileyen 

ihracatın kilogram bazında artış gösterdiği ifade ediliyor. 

 Siyasi gündem, Dağlıca’da yaşanan elem olaylar ve küresel piyasaların etkisiyle finansal piyasalardaki 

dalgalanma devam etti. Geçen haftalarda 3 lira seviyesini zorlayan dolar bugün 3,0462 lirayı gördü. 

Euro ise bugün içerisinde 3,4025 lira seviyesine kadar çıktı. Borsa İstanbul ise geçen haftadan bu yana 

%2,3’e yakın değer kaybetti. 

 

DÜNYA EKONOMİSİ 

 ABD işsizlik oranı beklentilerin altında gerçekleşti. İşsizlik oranı Ağustos ayında, 2006’dan bu yana ilk 

defa, Fed'in faiz artırmak için koşullarından biri olan %5,1 seviyesine ulaştı. 

 The Economist dergisi IMF’in Fed’i, faiz artırımını ertelemesi konusunda uyardığını yazdı. IMF 

gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde 2015’in ilk yarısında büyümenin yavaşladığına işaret ederek, 

finansal dalgalanmaların senenin geri kalanında da aynı soruna neden olabileceğine dikkat çekti. 

 ECB, küresel piyasalarda oluşan risklere dikkat çekerek Euro Bölgesi ekonomileri için 2015 ve gelecek 

ikisi seneye ilişkin enflasyon ve büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti. 2015 yılı için Euro Bölgesi 

büyüme tahmini %1,5’ten %1,4’e, enflasyon tahmini de %0,3’ten %0,1’e indirildi. ECB Başkanı Mario 

Draghi bölgede deflasyon riskinin devam ettiğini vurguladı. 

 Almanya’da sanayi üretimi Temmuz’da %0,7 oranında arttı. Artış beklentilerin altında kaldı. 

 Çin’in 2014 yılı gerçekleşen büyüme oranını %7,4’ten %7,3’e revize etmesi, dünyanın en büyük ikinci 

ekonomisinin gelişimi hakkında endişelere yol açtı. 

 Ankara’da gerçekleştirilen G20 ülkeleri maliye bakanları toplantısı sonrasında IMF yaptığı açıklamada, 

Çin ekonomisindeki yavaşlama ve finansal piyasalardaki dalgalanmanın küresel ekonomik faaliyetler 

üzerinde olumsuz etki yaptığına dikkat çekti. IMF, gelişmekte olan ülkelerin para birimlerindeki değer 

kaybı, emtia fiyatlarındaki düşüş ve sermaye girişlerindeki zayıflamanın küresel büyümeyi olumsuz 

etkileyeceğini belirtti. 
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Şekil 1: Enflasyon göstergeleri (Ocak 2010 – 

Ağustos 2015) 

 
 

Şekil 2: Haftalık Döviz Kurları (Ocak 2013 – 

Eylül 2015) 
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