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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 

 Geçtiğimiz hafta ve bu hafta yayınlanan güven endekslerinde farklı değişiklikler gözlendi: 

o Tüketici Güven Endeksi, Temmuz ayında bir önceki aya göre %2,7 oranında geriledi. Tüketici Güven 

Endeksi, hem senenin başına göre hem de geçen yıl ortalamasına göre daha düşük bir seviyede seyrediyor. 

Bu durum genel ekonomik durum ve tüketim harcaması yapma beklentilerinin geçen yıla göre daha düşük 

olmasından kaynaklanıyor. 

o Temmuz ayında bir önceki aya göre hizmet ve perakende ticaret sektörleri güven endeksleri yükselirken, 

inşaat sektörü güven endeksi ise geriledi. Alınan siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı 

beklentilerindeki düşüş inşaat sektörü güven endeksinin gerilemesinde etkili oldu. 

o Reel Kesim Güven Endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre arttı. Anketi yanıtlayanların gelecek üç 

ay için ihracat sipariş beklentisi ve genel gidişat beklentilerinin arttığı görülüyor. Son üç aydır aynı 

seviyede olan mevsim etkilerinden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı da bir önceki aya göre arttı. 

 Haziran ayında konut satışları geçen yılın aynı ayına göre %19 oranında arttı. Ocak-Haziran döneminde 

ilk el satışların toplam satışlardaki payının %44 olduğu görülüyor; geçen yıl bu oran %46 düzeyindeydi. 

İlk el satışların seyri, inşaat sektörünün büyümesi anlamında önem taşıyor; ikinci el satışlar ise sektörün 

büyüme hesabına katılmıyor. 

 Merkez Bankası geçen hafta düzenlenen Para Politikası Kurulu toplantısında piyasaların beklentisi 

doğrultusunda değişikliğe gitmedi.  

 Merkez Bankası, geçen hafta piyasalarda yaşanan yerel ve küresel gelişmeler (dolar/lira paritesinin 

2,75’e kadar yükselmesi) nedeniyle “döviz depo faiz oranının ABD doları için %3,5’tan %3’e 

indirilmesine” karar verdi. 

 

DÜNYA EKONOMİSİ 
 Piyasalar bu hafta Fed’in Açık Piyasa Komitesi toplantısına odaklandı. Toplantıda Fed’in faiz artırımını 

Eylül’de başlatma kararını açıklaması bekleniyor. 

 IMF, Euro Bölgesi’nin toparlanmakta olduğunu ancak büyümenin sürdürülebilirliği için bölge 

ülkelerinin “toplu çaba” göstermesi gerektiğini yazdı. 

 Dünya Bankası’nın yayınladığı “Emtia Piyasaları Görünüm Raporu”nda, petrol fiyatlarındaki 

canlanmaya rağmen emtia fiyatlarının 2015 yılının geri kalanında da düşük seyretmeye devam edeceği 

belirtildi. 

 IMF yıllık değerlendirme notunda Japonya’nın ılımlı bir toparlanma sergilediğini ancak toparlanmanın 

devam etmesi için Abenomics reformlarına devam etmesi gerektiğini yazdı. 

 Brezilya’da enflasyonun %9,25 seviyesine yükselmesi nedeniyle Merkez Bankası’nın gösterge faiz 

oranını tekrar artırması bekleniyor. Brezilya Merkez Bankası bu nedenle son iki yılda 15 defa faiz artırdı. 
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Şekil 1: Tüketici Güven Endeksi (Ocak 2005 – 

Temmuz 2015) 

 
 

Şekil 2: Sektörel Güven Endeksleri, aylık % 

değişim (Şubat 2011 – Temmuz 2015) 

 
 

 

 

 

 

 

Şekil 3: Sanayi Üretimi ve Reel Kesim Güven 

Endeksi (Ocak 2010 – Temmuz 2015) 

 
 

Şekil 4: Kapasite Kullanım Oranı ve İmalat 

Sanayi Üretim Endeksi (Ocak 2010 – Temmuz 

2015) 
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