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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 

 

 Ocak ayında Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre %6, Bütçe Giderleri ise 

%1 oranında arttı. Böylelikle geçen sene 1,9 milyar TL olan bütçe fazlası bu yıl 3,8 milyar TL oldu. 

 Tüketici Güven Endeksi Şubat’ta bir önceki aya göre arttı. Hanenin içinde bulunduğu mali durum 

beklentisinin ve mevcut genel ekonomik durum beklentilerinin de bir önceki aya göre arttığı görülüyor. 

 Şubat’ta perakende ticaret sektörü güven endeksi bir önceki aya göre gerilerken, inşaat ve hizmetler 

sektörleri güven endeksleri bir önceki aya göre arttı. 

 Mevsim etkilerinden arındırılmış reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı 

Şubat ayında bir önceki aya göre geriledi. Reel kesim güven endeksinin alt endekslerinden mevcut 

sipariş durumu ve gelecek üç ay için sipariş durumu beklentilerinde azalma görüldü. 

 Şubat ayı TCMB Beklenti Anketi’ne göre enflasyonun aylık %0,49 oranına gerilemesi, doların ise bir 

önceki aya göre artarak 2,45 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor. 

 

DÜNYA EKONOMİSİ 

 

 Avrupa Birliği Merkez Bankası, Yunanistan’ın kredi borcu süresinin 4 ay daha uzatılmasına karar verdi. 

Ancak bu süre, Yunanistan’ın söz verdiği reformları gerçekleştirmesine bağlı olacak. 

 Euro Bölgesi’nde Markit Satın Alma Yöneticileri Endeksi Şubat ayında bir önceki aya göre yükselerek, 

iş faaliyetlerinin olumlu gittiğine işaret etti. 

 Beyaz Saray, ABD’de düşük gelir artışı ve gelir eşitsizliğinin toparlanan ekonomiye risk yarattığını 

açıkladı. 

 The Economist, bu haftaki sayısında ekonomileri yavaşlayan gelişmekte olan ekonomilerin (Brezilya, 

Çin, Rusya ve Güney Afrika) aksine Hindistan ekonomisinin daha olumlu büyüyeceğini yazdı.  

 Meksika Merkez Bankası, petrol fiyatlarındaki düşüşün büyümeyi tahminlerinden daha fazla olumsuz 

etkilediğini, bu nedenle 2015 yılı büyüme tahminlerini %2,5-3,5 bandına indirdiklerini açıkladı. 

 Moody’s, petrol fiyatlarındaki düşüş ve döviz kurunun ekonomiye yarattığı şok nedeniyle Rusya’nın 

kredi notunu düşürdü. 

 Petrol ihracatçılarından Azerbaycan da petrol fiyatlarındaki düşüşten olumsuz etkilendi. Ülkenin para 

birimi manat, hem euro hem de dolar karşısında 3’te bir oranında değer kaybetti. 
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Şekil 1: Bütçe Dengesi (Ocak 2010 – Ocak 2015) 

 
 

Şekil 2: Tüketici güven endeksi (Ocak 2010 – 

Şubat 2015) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3: Sektörel Güven Endeksleri (Şubat 2011 

– Şubat 2015) 

 
 

Şekil 4: Sanayi üretim endeksi ve reel kesim 

güven endeksi (Ocak 2012 – Şubat 2015) 
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