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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 

 

 Nisan ayındaki yükselişin ardından Tüketici Güven Endeksi Mayıs’ta tekrar geriledi. Tüketicinin son 6 

aylık dönemde tüketim malları harcaması ve genel ekonomik durum beklentileri olumsuz bir eğilim 

gösterdi. Tüketici aynı zamanda fiyatların artmasını öngörüyor. 

 Mevsim etkilerinden arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi Mayıs’ta toparlandı. Toplam sipariş ve 

ihracat siparişlerinin gelecek üç ayda büyüyeceği beklentisi endeksin toparlanmasını olumlu etkiledi. 

İmalat Kapasite Kullanım Oranı ise Mayıs’ta bir önceki aya göre kısmen arttı. Hem Reel Kesim Güven 

Endeksi, hem de Kapasite Kullanım Oranı, yılın ikinci çeyreğinde sanayi üretiminin olumlu 

seyredeceğine işaret ediyor. 

 Sektörel güven endeksleri Mayıs’ta toparlandı. 2015 yılı başından bu yana gerileme eğilimi sergileyen 

perakende ticaret, inşaat ve hizmet sektörleri güven endeksleri Mayıs ayında iş hacmi, siparişler ve 

hizmet talepleri beklentilerinin de artmasıyla yükselişe geçti. 

 

DÜNYA EKONOMİSİ 

 

 Fed Başkanı Janet Yellen, ülke ekonomisinin ikinci çeyrekte tekrar toparlanmaya başlamasını 

beklediklerini ve bu sene içerisinde bir faiz artırımı ihtimalinin devam ettiğini açıkladı. 

 Financial Times’ın haberinde, doların diğer para birimleri karşısında değerlenmesinin dünyadaki birçok 

merkez bankasını zor durumda bıraktığı ifade edildi. Haberde ülkelerin ekonomik büyümeyi 

hızlandırmak için zayıf yerli para birimine endekslendikleri belirtildi. 

 Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varoufakis, ülkenin Haziran’da IMF’ye yapacağı kredi geri ödemesi 

için yeteri kadar para toparlanamadığını açıkladı.  

 Brezilya ekonomisinin, ülkenin para birimindeki değer kaybı ve derinleşen resesyon nedeniyle 2015 

yılında bir önceki yıla göre neredeyse dörtte bir oranında küçülmesi bekleniyor. 

 The Economist gelişmekte olan ekonomilerden Hindistan hakkında hazırladığı özel raporda, ülkenin 

ekonomisinin neredeyse Çin ekonomisini geçeceğini, doğrudan yabancı yatırımların arttığını yazdı. The 

Economist raporda, yönetimin hızla hayata geçirmesi gereken reformlar konusuna da vurgu yaptı. 

 Düşen petrol fiyatlarının ABD, İngiltere, Euro Bölgesi ve Japonya’da tüketim harcamalarını 200 milyar 

dolar artırdığı ama bunun küresel ekonomiyi hızlandırmak için yeteri kadar güven vermediği ifade 

ediliyor.
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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: Tüketici Güven Endeksi (Ocak 2010 – 

Mayıs 2015) 

 
 

 

Şekil 2: Reel Kesim Güven Endeksi ve Sanayi 

Üretim Endeksi (Ocak 2012 – Mayıs 2015) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3: İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı 

(Ocak 2010 – Mayıs 2015) 

 
 

Şekil 4: Sektörel Güven Endeksleri (Ocak 2011 – 

Mayıs 2015) 
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