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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 
 Temmuz ayında mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki aya göre değişmedi 

(%10,4). Genç nüfusta işsizlik oranı da bir önceki aya göre değişmedi (%19,2) ancak bu oran halen bir 

önceki yıllara göre nispeten yüksek ve 2008 kriz dönemine yakın bir seviyede görünüyor. Öte yandan 

Temmuz ayında tarım ve sanayide yaratılan yeni istihdam bir önceki aya göre gerilerken, inşaat ve 

hizmet sektörlerinde ise artış gösterdi. 

 Ağustos ayında cari açık sert bir oranda gerileyerek 163 milyon dolar olarak gerçekleşti. Cari açığın 

bu kadar hızlı gerilemesinin nedeni ise dış ticaret açığının 3,6 milyar dolara gerilemesi ve turizm 

gelirlerinin 3,7 milyar dolara yükselmesi. Önümüzdeki dönemde de dış ticaret açığının daralacağı göz 

önünde tutulduğunda, cari dengedeki iyileşmenin devam etmesi bekleniyor.  

 Ağustos ayında özel sektörün uzun vadeli borcu bir önceki aya göre 3,3 milyar dolar artarken, kısa 

vadeli borcu ise 2 milyar dolar azaldı. Bankaların ise geçen yılın aynı ayına göre kısa vadeli borçları 

11,9 milyar dolar azalırken, uzun vadeli borçları 12 milyar dolar arttı.  

 Merkez Bankası Ekim ayı Beklenti Anketi’ne göre, aylık enflasyon beklentisi %1,26’ya, yıllık 

enflasyon beklentisi %8,25’e yükseldi (bir önceki ay aylık %0,56 ve yıllık %7,98). Ekim ayında 2015 

yılı cari açık beklentisi 38,1 milyar dolara gerilerken (bir önceki ay 39,4), büyüme beklentisi ise 

değişmedi: %2,9. 

 

DÜNYA EKONOMİSİ 

 Financial Times’ın haberine göre ekonomistler Fed’in bu yıl sonundan önce faiz artırımı yapması 

bekliyor. Wall Street Journal’ın anketine katılan ekonomistler ise Fed’in Aralık ayında faiz artıracağını 

tahmin ediyor. Son dönemde faiz artırımının ne zaman yapılacağına dair belirsizlik hem gelişmekte 

olan ülkelerde hem de IMF ve Dünya Bankası gibi kuruluşlardan tepki topladı. 

 Çin ekonomisi üçüncü çeyrekte beklentilerin hafif üstünde büyüdü ama 2009’dan bu yana en düşük 

büyüme oranı gerçekleşti: %6,9. Ülkenin ekonomik büyümesi altı yıldır ilk defa %7’nin altına düştü. 

Öte yandan bu durumun küresel ekonomik görünüme olumsuz yansıyacağından endişe ediliyor. 

 İtalya Başbakanı Matteo Renzi 2016 yılı için yaptıkları bütçe programında, üç yıl boyunca 35 milyar 

euro vergi kesintilerine gidileceğini açıkladı. Avrupa Komisyonu vergi kesintilerinin beklenenden 

daha az iddialı olması nedeniyle İtalya ile bu konunun görüşüleceğini belirtti. 

 Fitch Ratings, Brezilya’nın kredi notunu BBB’den BBB-‘ye düşürdü.  Not görünümü de negatif olarak 

belirlendi. Notun düşürülmesine mali disiplin risklerinin ve kamu borcu yükselmesi rol oynadığı 

belirtildi.   
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Şekil 1: İşsizlik ve işgücüne katılma oranları 

(Ocak 2005 – Temmuz 2015) 

 
 

Şekil 2: Cari İşlemler Dengesi (Ocak 2007 – 

Ağustos 2015) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3: Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı 

Kredi Borcu (Ocak 2010 – Ağustos 2015) 
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