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TÜRKİYE EKONOMİSİ
 Geçen hafta Cuma günü yaşanan darbe girişiminin atlatılmasının ardından, Başbakan Yardımcısı Mehmet
Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’dan piyasaları rahatlatacak açıklamalar geldi.
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, “Piyasaların hiçbir şey olmamış gibi sağlıklı bir şekilde işlemesi
için tedbirleri aldık, normal işleyişi sağlamak için gerekeni yapacağız” açıklamasını yaptı. Merkez
Bankası, Hazine, BDDK, SPK gibi kurumların bir bütün olarak çalışacağını, bankalarla da diyalog
kurulduğunu belirten Şimşek, “Uluslararası yatırımcılarla da diyalog söz konusu” dedi.
 Merkez Bankası’ndan ise dün yapılan açıklamada finansal piyasaların işleyişini sürdürmesi açısından bir
dizi tedbir alındığı belirtildi. İnternet sitesinden yapılan açıklamada Merkez Bankası, bankalara gerekli
likiditenin limitsiz olarak sağlanması, bankalara sağlanan gün içi likidite imkânının komisyon oranı sıfır
olarak uygulanması ve Türk lirası likidite sağlamak amacıyla, ihtiyaç duyulması halinde, bankalar
tarafından limitsiz tutarda teminat döviz deposu getirilebilmesine imkân tanınması gibi önemli tedbirler
alındığı ifade edildi.
 Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamalar neticesinde
piyasaların beklentisi Merkez Bankası’nın yarın düzenlenecek Para Politikası Kurulu toplantısında faiz
indirimine devam edilebileceği yönünde.
 Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s Türkiye’deki darbe girişimini önümüzdeki günlerde
değerlendireceklerini açıkladı. Kurumun açıklamasında, “orta ve uzun vadede siyasi gelişmeler, yabancı
yatırımcıların tepkileri ve potansiyel makroekonomik etkilerin değerlendirileceği” ifadesine yer verildi.
 Standard & Poor’s’un ardından diğer kredi derecelendirme kuruluşları Moody’s ve Fitch’ten de darbe
girişimine yönelik mesajlar iletildi. Moody’s’den ve Fitch’ten yapılan açıklamalarda siyasi riskler ve dış
kırılganlıklara dikkat çekildi.
 Nisan ayında mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki aya göre değişmedi ve %9,7 olarak
kaldı. Nisan ayında sanayi, inşaat ve hizmet sektörlerinde yeni yaratılan istihdamda artış görülürken, tarım
sektöründe gerileme görüldü.
 Mayıs ayında cari açık bir önceki yıla göre 1,4 milyar dolar gerileyerek 2,86 milyar dolara geriledi. Dış
ticaret açığının 1,7 milyar dolar azalarak 3,76 milyar dolara gerilemesi bu durumda etkili oldu. Geçen yıl
Mayıs ayında 43 milyar dolar olan 12 aylık kümülatif cari açık ise bu yıl 27,25 milyar dolar oldu.
 Özel sektörün yurtdışına olan uzun vadeli borcu Mayıs ayı itibariyle 2015 yılsonuna göre 7,5 milyar dolar
artarak 203 milyar dolara yükselirken, kısa vadeli borcu yılsonuna göre 1,1 milyar dolar azalarak 19,4
milyar dolara geriledi.
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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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DÜNYA EKONOMİSİ
 İngiltere’nin AB’den ayrılma kararının ardından yaşanan gelişmeler sürüyor. İngiltere Merkez Bankası
baş ekonomisti Andy Haldane, ekonomiyi desteklemek amacıyla bankanın Ağustos ayında teşvik
açıklaması için çaba gösterildiğini belirtti. İngiltere’nin AB’den ayrılması ile ilgili bazı finansal kurumlar,
ülke ekonomisinin hız kaybedeceğini ve büyümenin yavaşlayabileceğini tahmin ettiklerini belirtiyor.
 Almanya Merkez Bankası Bundesbank’tan, Euro Bölgesi’nde finansal istikrarın sağlanması için daha
fazla reform yapılması gerektiği açıklaması yapıldı. Bundesbank özellikle son dönemde Bölge’de yaşanan
borç krizleri ile yapılan mücadelede yeterli araçların olmadığını ve bu nedenle reformların artması
gerektiğini savundu.
 İlk çeyrekte %6,7 oranında büyüyen Çin ekonomisi, ikinci çeyrekte de aynı oranda büyüdü. Beklentilerin
(%6,6) üstünde gelen büyümeye altyapı ve imalat yatırımlarının katkısı olduğu belirtildi.
 Geçen hafta Fransa’da 14 Temmuz Milli Günü kutlamaları sırasında Nice’te gerçekleştirilen saldırı
sonrasında küresel piyasalarda yaşanan tedirginlik Türkiye’de yaşanan darbe girişimi sonrası yine
tırmandı. Ancak finans piyasalarının, Türkiye’deki darbe girişiminin atlatılması, Türk Lirası’nın gelişen
piyasalarda para birimlerindeki toparlanmaya öncülük etmesi ve ABD endeks vadeli kontratlarındaki
yükseliş ile birlikte tekrar yükselişe geçtiği görüldü.
 Brent petrol fiyatları da Türkiye’deki gelişmelerden etkilendi. Cuma günü yükselen fiyatların Pazartesi
günü itibariyle tekrar düşüşe geçtiği görüldü. ABD brent petrol fiyatı 31 sent gerileyerek 45,64 dolardan
işlem gördü.
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tamamen tercihe bağlı olup, hiçbir koşulda yatırım tavsiyesi biçiminde yorumlanmamalıdır. Çalışmada kullanılan veriler
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Şekil 1: İstihdam Piyasası Göstergeleri, %
(Ocak 2005 – Nisan 2016)

Şekil 2: Ödemeler Dengesi Göstergeleri, milyon
dolar (Ocak 2007 – Mayıs 2016)
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