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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 

 

 Merkez Bankası geçen hafta Para Politikası Kurulu’nda beklentilere paralel olarak faizlerde değişikliğe gitmedi. 

Yapılan basın açıklamasında para politikası kararlarının enflasyon görünümündeki iyileşmenin hızına bağlı 

olacağı belirtiliyor. 

 Geçen hafta açıklanan güven endekslerinde bir önceki yılın aynı ayına göre gerileme gözleniyor: 

o Mevsim etkisinden arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre 

geriledi. Genel gidişat, sabit sermaye yatırımları ve gelecek üç ay içinde toplam istihdam beklentisindeki 

düşüşler dikkat çekti. Öte yandan mevsim etkilerinden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı bir önceki 

aya göre 0,1 puan geriledi. 

o Haziran ayında bir önceki aya göre hizmet sektörü güven endeksi gerilerken, inşaat ve perakende satış 

güven endeksleri arttı. Hizmet sektörü güven endeksindeki düşüş, hizmetlere olan talebin mevcut 

dönemde gerilemesinden ve gelecek dönemde hizmetlere olan talebin gerileyeceği beklentisinden 

kaynaklanıyor. 

o Reel kesim ve hizmet sektörü güven endekslerindeki düşüş Ekonomik Güven Endeksi’nin Haziran ayında 

gerilemesine neden oldu. Endeks son 3 yılın en düşük seviyesine geriledi. Bu durum sanayi ve tüketicinin 

ekonomiye güveninin önceki dönemlere göre daha da gerilediğini gösteriyor.  

 Basın mensuplarına açıklama yapan G20 Türkiye Dönem Başkanlığı Şerpası (temsilcisi) Büyükelçi Ayşe 

Sinirlioğlu, G20 ülkelerinin hedefinin sürdürülebilir ve dengeli büyüme olduğunu açıkladı. Sinirlioğlu, bu nedenle 

Türkiye’nin büyüme oranının değil, bu orana ulaşmak için yapılması gerekenlerin revize edilebileceğini belirtti. 

 

DÜNYA EKONOMİSİ 

 

 Yunanistan kemer sıkma politikalarını içeren reformların kabul edilip edilmemesi konusunda 5 Temmuz’da 

referanduma gidecek. Yunan bankaları ve şubeleri bugün, bankacılık sistemindeki normalliğin bozulmaması için 

kapalı kalacak. Öte yandan IMF eğer yarın ödeme yapılmazsa Yunanistan’a yardım yapılmayacağını açıkladı. 

 Financial Times’ın haberine göre, Portekiz’in Yunanistan’dan sonra Euro Bölgesi’nden ayrılabilecek ikinci ülke 

olabileceği konuşuluyor. Zira Yunanistan-AB arasındaki krizin büyümesi geçen hafta Portekiz’in borçlanma 

maliyetlerinin artmasına neden oldu. 

 ABD ekonomisinin ilk çeyreği için yapılan tahminler revize edildi. Buna göre ilk çeyrekte %0,7 olarak hesaplanan 

ekonomik daralma %0,2’ye çekildi. Mayıs ayında tüketim harcamalarındaki artış ise ekonominin ikinci çeyrekte 

toparlanacağı şeklinde yorumlandı. Bu durum Fed’in faiz artırımı yönünde elini kuvvetlendiriyor. 

 Dünya Gazetesi’nin haberine göre, Çin borsasından geçen hafta çıkan sıcak para, “borsa balonu patlıyor” 

endişesine yol açtı. Borsadaki kayıplarda imalat sanayindeki düşüş ve ülkenin büyüme hızının gerilemesinin de 

etkili olduğu belirtiliyor. 

 Brezilya Merkez Bankası 2017 yılı enflasyon hedefi bandını %2,5-%6,5 aralığından %3-6 aralığına daralttı.
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Şekil 1: Reel Kesim Güven Endeksi ve Sanayi 

Üretimi,% (Ocak 2012 – Haziran 2015) 

 
 

Şekil 2: İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı 

ve İmalat Sanayi Üretim Endeksi (Ocak 2010 – 

Haziran 2015) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3: Sektörel Güven Endeksleri (Ocak 2011 – 

Haziran 2015) 

 
 

Şekil 4: Ekonomik Güven Endeksi (Ocak 2012 – 

Haziran 2015) 

 
 

http://www.facebook.com/turkonfed
http://www.twitter.com/TURKONFED
http://www.turkonfed.org/

