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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 

 

 Mart ayında mevsim etkilerinden arındırılmış Sanayi Üretim Endeksi bir önceki aya göre %2,2 oranında 

artış gösterdi. Sanayinin belkemiği niteliğindeki İmalat Sanayi Üretim Endeksi ise geçen yılın aynı ayına 

göre daha yüksek bir seviyede. Bu gelişme ekonomide kısmi canlanmaya işaret ediyor. 

 Geçtiğimiz hafta euro 3,06 Türk Lirası’na kadar yükselerek bu yılki zirve değeri gördü. Fed’in faiz 

artırımını erteleme ihtimali euronun küresel piyasalarda dolar karşısında değer kazanmasına neden oldu. 

Aynı nedenle, dolar ise lira karşısında bir önceki haftaya göre aynı seviyeyi korudu (1 $ = 2,69 TL). 

Senenin başından bu yana küresel ve iç piyasadaki gelişmeler nedeniyle 2,57 TL olan kur sepeti ise 

geçen hafta 2,85 TL’ye kadar yükseldi. 

 Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye’nin yerel para birimi cinsinden kredi notunu düşürdü. Bu 

karara gerekçe olarak ise Merkez Bankası’nın bağımsızlığına ilişkin soru işaretleri olması gösterildi. 

 

DÜNYA EKONOMİSİ 

 

 ABD’de de işsizlik oranı Nisan ayında bir önceki aya göre kısmen geriledi (%5,4). Bu gelişme Fed’in 

faiz artırımını bu yıl yapabileceğine dair beklentileri yükseltti. 

 Bu hafta Euro Bölgesi’nde gözler yine Yunanistan’da. Ülkenin Salı günü IMF’e olan 750 milyon 

dolarlık kredi geri ödemesini yapması bekleniyor. 

 Euro Bölgesi’nde deflasyondan toparlanma işaretleri devam ediyor. Bölge’de Nisan ayında enflasyon 

%0 olarak gerçekleşti. Bir önceki ay bu oran -%0,1 seviyesindeydi. Bölgenin işsizlik oranı ise bir önceki 

yıla göre azalma kaydetti. 

 İngiltere’de yapılan genel seçimlerin ardından, İngiltere Merkez Bankası politika faizi ve para 

politikalarında değişiklik yapmama kararı aldı. 

 Çin Merkez Bankası, ülkede ekonomik hızın yavaşlaması nedeniyle, politika faizini %5,1 seviyesine 

düşürdü. 

 Ekonomistler, Brezilya’nın en büyük firması Petrobras’taki yolsuzluk skandalının ve durgun giden 

ekonominin etkisiyle, ülke ekonomisinin bu yıl %1,18 oranında daralacağını öngörüyor. 

 Yemen’de Houthi isyancılar, 6 haftalık çatışmanın ardından 5 günlük ateşkes talebini kabul etti.   
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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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Şekil 1: Sanayi Üretimi Endeksi ve Reel Kesim 

Güven Endeksi (Ocak 2010 – Mart 2015) 

 
 

Şekil 2: Haftalık Döviz Kurları (Ocak 2013 – 

Mayıs 2015) 
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