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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 açıklanan güven endekslerinde bir önceki aya göre gerileme yaşandı, Ağustos ayında hem 

tüketici hem de üretici kesimin genel ekonomi beklentisinde güven kaybı yaşandığı görülüyor: 

 Reel Kesim Güven Endeksinin bir önceki aya göre gerilemesi, “genel gidişat beklentisi”nin %13 oranında değer 

kaybetmesinden kaynaklanıyor. 

 Hizmet sektöründe talep beklentisindeki düşüş, perakende ticaret sektöründe sipariş fiyatları beklentisindeki 

gerileme ve inşaat sektöründe ise alınan siparişlerin mevcut düzeyinin aşağı yönlü değiştiği gözleniyor. 

 Tüketici Güven Endeksi’nde tıpkı reel kesim de olduğu gibi, tüketicinin “genel ekonomik durum beklentisi”nin 

gerilediği görülüyor. Endeks bir önceki aya göre %3,6; bir önceki yılın aynı ayına göre %14,9 oranında geriledi. 

 Hepsinin bütününü ele alan Ekonomik Güven Endeksi de belirttiğimiz nedenlerle bir önceki aya göre %1,9 

oranında azaldı. 

 Temmuz ayında 75 değeri ile son 1 yıllık dönemin zirvesini gören mevsim etkilerinden arındırılmış Kapasite 

Kullanım Oranı da değer kaybederek 74,2 seviyesine düştü.  

 TÜİK verilerine göre ihracat ve ithalat bir önceki yılın aynı ayına göre sırayla %16,2 ve %8,7 oranında geriledi. 

AB’ye yapılan ihracatın da geçen yıla göre %13,8 gerilediği gözlendi. Aynı şekilde Irak ve Rusya’ya yapılan 

ihracatın da gerilediği ancak İran’a yapılan ihracatın arttığı görüldü. 

 

DÜNYA EKONOMİSİ 

 The Economist dergisi bu hafta Çin’deki gelişmeleri kapağına taşıdı. Dergi, Çin ekonomisindeki gelişmelerle 

ilgili endişeler bitse bile yatırımcıların endişelenmekte haklı olduğunu yazdı. Bu endişelerin kaynağında 

geçtiğimiz hafta yaşanan Kara Pazartesi ve bankacılık sektörüne duyulan güvensizlik ortamı yer alıyor. 

 ABD ekonomisinin ikinci çeyrek büyüme oranı %2,3’ten %3,7’ye revize edildi. Bu gelişmenin, Fed’in Eylül 

ayında faiz artırımı konusunda elini güçlendirdiği belirtiliyor. Fakat artırımın küresel piyasalarda dalgalanma 

yaratabileceği endişesi nedeniyle Fed yetkililerinin iki ayrı görüşe düştüğü ifade ediliyor. 

 Euro Bölgesi’nde enflasyon Ağustos ayında bir önceki aya göre değişmedi. Emtia fiyatlarındaki düşüşten de 

etkilenen enflasyonun hedeflenen seviyeye yükselememesi nedeniyle, bölgenin mali yetkilileri “parasal 

genişleme” (QE) politikalarının etkinliğini tartışmaya başladı. 

 Yükselen ekonomi ülkeleri olarak adlandırılan BRICS üyesi Hindistan, ikinci çeyrekte %7 oranında büyüdü. 

Beklentiler Çin’in büyüme oranını geçmesi ve %7,4 oranında gerçekleşmesi yönündeydi. 

 Bir diğer BRICS üyesi Brezilya da ise ekonomi ikinci çeyrekte %1,9 oranında daraldı. Son dönemde enflasyonla 

mücadelede zorlanan ülke resesyona girdi. 

 Euro/dolar paritesi Fed faiz artırımı nedeniyle geçtiğimiz hafta 1,16 seviyesine ulaştı. Öte yandan parite Çin’de 

yaşanan Kara Pazartesi ve piyasalardaki hareketler nedeniyle geçen hafta 1,11-1,16 seviyesi arasında dalgalandı. 

 Petrol fiyatlarının bu hafta başında, faiz artırımındaki belirsizlik ve Çin piyasalarındaki gelişmeler nedeniyle 

gerilediği belirtildi. 
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Şekil 1: Reel Kesim Güven Endeksi ve Sanayi 

Üretim Endeksi (Ocak 2010 – Ağustos 2015) 

 
 

Şekil 2: Sektörel Güven Endeksleri (Ocak 2011 – 

Ağustos 2015) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3: Tüketici Güven Endeksi (Ocak 2010 – 

Ağustos 2015) 

 
 

Şekil 4: Dış Ticaret Dengesi, 12 aylık kümülatif 

(Ocak 2010 – Temmuz 2015) 
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