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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 

 Haziran ayında mevsim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksi bir önceki aya göre %2,4 

oranında arttı. Haziran ayında dayanıklı tüketim malları imalatının bir önceki aya göre %15 arttığı 

görülüyor. Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği verilerine göre 2015 yılının ilk altı ayında üretim geçen 

yılın aynı dönemine göre %11 arttı. Haziran ayı sanayi üretim verileri ekonominin ikinci çeyrekte birinci 

çeyreğe göre bir yavaşlama içinde olmadığına işaret ediyor. 

 Sanayi Üretimi’nin nabzını ölçen Markit Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Temmuz ayında 50,1’e 

yükseldi (Haziran ayında 49). Bu durum sanayi üretiminin Temmuz ayında artmaya devam edeceğine 

işaret ediyor. 

 Merkez Bankası’nın Temmuz ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu’nda, petrol fiyatlarındaki düşüşün 

belirginleşmesiyle birlikte enerji grubunda yıllık enflasyonun gerilediği belirtildi. Raporda, petrol 

fiyatlarındaki düşüş sayesinde çekirdek enflasyonda bir miktar iyileşme gözlendiği ifade ediliyor. 

 Cuma günü Türkiye’nin kredi notuna ilişkin değerlendirmede bulunması beklenen uluslararası kredi 

derecelendirme kuruluşu Moody’s herhangi bir değerlendirmede bulunmadı. Moody’s, Türkiye'nin 

kredi notunu Baa3, kredi notu görünümünü ise “negatif” olarak korudu. 

 Beş yıl vadeli borcunu iflasa karşı sigortalamanın maliyeti olan Kredi Temerrüt Riski (Credit Default 

Swap - CDS), Türkiye’de son 1 yılın en yüksek değerine yükseldi. CDS’in yükselmesi ülkenin riskinin 

arttığı anlamını taşıyor. Türkiye’deki son gelişmelerin CDS’i yükselttiği belirtiliyor. 

 

DÜNYA EKONOMİSİ 
 ABD’de Temmuz ayı istihdam verilerindeki artış, piyasalarda Fed’in Eylül ayında faiz artırımı yapacağı 

söylentisini kuvvetlendirdi. Bu durum geçen hafta, gelişmekte olan piyasaların para birimlerinin dolar 

karşısında rekor seviyede gerilemesine neden oldu. 

 Yunanistan, kreditörleri ile 86 milyar dolarlık anlaşma yapmaya bir adım daha yaklaştı. Financial 

Times’ın haberine göre, Almanya’nın Yunanistan’a yönelik tavrı nedeniyle AB ülkeleri içinde 

yalnızlaştığı ifade ediliyor. 

 Euro Bölgesi’nde uzun dönemli yatırımlardaki azalma, bölgede ekonomik toparlanmanın durgunlaştığı 

yönünde yorumlara yol açtı. 

 Çin'de imalat Satınalma Yöneticileri Endeksi’nin azalan fabrika siparişleri paralelinde Temmuz’da 

47,8’e gerilemesi, ülkede imalat sanayine ilişkin beklentileri olumsuz yönde etkiledi. 
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Şekil 1: Sanayi Üretimi ve Reel Kesim Güven 

Endeksi (Ocak 2010 – Haziran 2015) 
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