
“ 

 

 

 
 

 

 
 

 

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 

 

 Nisan ayında Tüketici Güven Endeksi bir önceki aya göre değer kazanarak 65,4 seviyesine yükseldi. 

Oysa geçen yılın ilk dört ayında endeks ortalama 73 değerinde seyrediyordu. Bu durum geçen yıla 

göre tüketicinin daha az tüketim harcaması yaptığına işaret ediyor. 

 Mevsim etkilerinden arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi Nisan’da bir önceki aya göre arttı. 

Ancak endeks geçen yıla göre düşük seviyede seyrediyor. Mevcut durum sipariş ve son üç aydaki 

toplam sipariş beklentilerindeki gerileme endeksin azalmasında etkili oldu. Kapasite kullanım oranı ise 

bir önceki aya göre yükseldi.  

 Mevsim etkilerinden arındırılmış, hizmet, inşaat ve perakende ticaret sektörü güven endeksleri 

Nisan’da bir önceki aya göre geriledi. Üç sektörde de talep, sipariş ve faaliyet beklentilerindeki 

gerileme güven endekslerinin gerilemesine yol açtı.  

 Hem tüketici hem de üretici güven endekslerinin bir önceki yıla göre düşük seyretmesi 2015 yılı ilk 

çeyreğinde de ekonominin çok hızlı büyümeyeceğine işaret ediyor. 

 

DÜNYA EKONOMİSİ 

 

 Geçen hafta sonu Yunanistan ve Euro Bölgesi’nin mali yetkilileri arasında yapılan görüşmelerde 

Yunanistan’ın reform programını uygulamadan yeni mali yardım alamayacağı uyasında bulunuldu. 

Yunanistan’ın kreditörlerine yapacağı 1 milyon euroluk geri ödemeyi toparlamakta sıkıntı yaşadığı 

belirtiliyor. 

 İspanya’da ekonomik reformların olumlu gitmesi nedeniyle, bu yılki ekonomik büyüme tahmini 

%2,4’ten %2,9’a yükseltildi. 

 ABD Başkanı Barack Obama, ABD ve Japonya ile 10 Pasifik ülkesi arasında yapılacak Trans Pasifik 

Anlaşması’nın karara bağlanması için kendine otorite verilmemesi nedeniyle Kongre üyelerini 

eleştirdi. 

 Japonya’da enflasyonun hedeflenen seviyenin altına düşmesi nedeniyle, 2015 yılı ekonomik büyüme 

tahmini %2,1’den %1’e çekildi. 

 Financial Times’ın Doğrudan Yabancı Yatırım veritabanı araştırması “fDi Markets”a göre 2014 

yılında gelişmekte olan ülkeler arasında en fazla yatırım çeken ülke Hindistan oldu. 

 Wall Street Journal’ın haberine göre, eski Birleşmiş Milletler elçisi Jamal Benomar, Suudi 

saldırılarından önce Yemen’in Huthilerin de dahil olduğu tüm taraflarla iktidar paylaşımı kuracak bir 

anlaşma yapmak üzere olduğunu açıkladı. 
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Şekil 1: Tüketici Güven Endeksi ve yıllık 

değişim, % (Ocak 2010 – Nisan 2015) 

 
 

Şekil 2: Sanayi Üretim Endeksi ve Reel Kesim 

Güven Endeksi (Ocak 2010 – Nisan 2015) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3: Sektörel Güven Endeksleri (Şubat 2011 

– Nisan 2015) 

 
 

Şekil 4: İmalat Sanayi Üretim Endeksi ve 

Kapasite Kullanım Oranı (Ocak 2010 – Nisan 

2014) 
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