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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 

 Geçen yıl Kasım ayında 3,6 milyar TL fazla veren bütçe, bu sene Kasım ayında 798 milyon TL fazla verdi. 

Böylelikle 11 ayın toplam bütçe açığı 5,4 milyar TL’ye ulaştı. Son açıklanan rakamlar bütçe dengesinin OVP 

hedefleri ile uyumlu gerçekleşebileceğine işaret ediyor. 

 Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı Eylül’de de değişmedi: %10,4. İşsizlik oranı son dört aydır aynı 

seviyede bulunuyor. Yeni yaratılan istihdam artışına bakıldığında Eylül ayında sanayi sektörünün en fazla artan 

sektör olduğu görülürken, inşaat ve hizmet sektörlerinde de artış görüldü. 

 Aralık ayında Tüketici Güven Endeksi bir önceki aya göre %4,6 oranında azaldı, endeks değeri 73,58 oldu (Kasım 

ayında 77,15). Tüketicinin maddi durum beklentisi ve genel ekonomik beklentilerinin gerilediği, tasarruf etme 

beklentisinin arttığı ve işsiz sayısında azalma beklentisinde oldukları görülüyor. 

 Merkez Bankası’nın Aralık ayı Beklenti Anketi’ne göre yıllık enflasyon beklentisi %8,53’e ve büyüme beklentisi 

%3,2’ye yükselirken, cari açığın 36,3 milyar dolara gerilemesi bekleniyor. 

 Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım müzakerelerinde 17 numaralı "Ekonomik ve Parasal Politikalar" faslı 

açıldı. Bu fasıl üye ülkelerde daha güçlü ekonomik yapı oluşturulmasını ve ekonomik koordinasyonun 

artırılmasını hedefliyor. 

 

DÜNYA EKONOMİSİ 

 Uzun zamandır beklendiği üzere Fed faiz artırımını gerçekleştirdi. 17 Aralık’ta yapılan toplantı sonrasında Fed 

Başkanı Janet Yellen, faiz oranını 0,25 puan artırdıklarını açıkladı. Böylelikle piyasalarda Fed’in faiz artırımını 

“ne zaman” yapacağı belirsizliği ortadan kalkmış oldu. Öte yandan kararın ardından dolar, uluslararası para 

birimleri karşısında değer kazandı. 

 AB ekonomisi için olumlu işaretler açıklandı: Satınalma Yöneticileri Endeksi PMI son üç ayda 50’nin üstünde 

bir değerde (ortalama 54) seyrederken, Eurostat bölgede sanayi üretiminin Ekim ayında yıllık bazda %1,6 

oranında arttığını açıkladı. 

 Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras, IMF’in bir sonraki kurtarma paketinin dışında kalması gerektiğini söyledi. 

Tsipras’ın bu açıklamasına göre kurtarma paketinin tüm sorumluluğu AB’ye kalıyor. 

 BRICS ülkelerinden Brezilya’da balon riski yaratan bütçe açığı konusunda yeni Maliye Bakanı Nelson Barbosa, 

açığın düşürülmesi için çalışacaklarını kaydetti. Ülke ekonomisi üçüncü çeyrekte %4,5 oranında daralmıştı. 

 Bir diğer BRICS ülkesi Rusya’da ise işsizlik oranı artarken sanayi üretiminin gerilediği açıklandı. İşsizlik oranının 

Kasım ayında %5,5’ten %5,8’e çıktığı sanayi üretiminin ise yıllık bazda %3,5 azaldığı ifade ediliyor. 

 Japonya Merkez Bankası BoJ parasal teşvik politikasında değişikliğe gitmedi ancak devlet tahvillerinin vadesini 

7-12 yıla uzatacağını açıkladı.  

 Azerbaycan’ın kur rejimini değiştirerek dalgalı kur rejimine geçmesi, ülke para birimi manatın euro karşısında 

%47,8, dolar karşısında %47,6 değer kaybına neden oldu. 
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Şekil 1: Bütçe Dengesi, % (Ocak 2008 – Kasım 

2015) 

 
 

Şekil 2: Yeni Yaratılan İstihdamın Bir Önceki 

Aya Göre Değişimi, % (Ocak 2010 – Eylül 2015) 

 
 

 

 

 

 

 

Şekil 3: Tüketici Güven Endeksi (Ocak 2010 – 

Aralık 2015) 
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