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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 
 Ekim ayında Tüketici Güven Endeksi bir önceki aya göre toparlanarak 62,8 düzeyine geldi. Genel 

ekonomik durum beklentisi ve hanenin maddi ekonomik durum beklentilerindeki düzelme bu durumda 

etkili oldu. Endeks geçtiğimiz ay son 11 yılın en düşük seviyesi olan 58,5 değerine gerilemişti. 

 Kapasite Kullanım Oranı Ekim ayında 74,6 seviyesine geriledi (bir önceki ay 75,4). Reel Kesim Güven 

Endeksi ise Ekim ayında bir önceki aya göre %3,7 oranında artarak 103,2 değerine yükseldi. Gelecek 3 

ay için ihracat sipariş beklentisi, yatırım harcaması beklentilerinin de arttığı görülüyor. 

 Ekim ayında Sektörel Güven Endekslerinde ise bir önceki aya göre inşaat sektörü güven endeksi 

azalırken (80), hizmetler sektörü güven endeksi (97,6) ve perakende sektörü güven endeksi (98,7) arttı. 

 Merkez Bankası, geçtiğimiz hafta düzenlenen Para Politikası Kurulu’nda faizlerde değişikliğe gitmedi. 

Yapılan açıklamadaki “enflasyonu etkileyen gelişmeler dikkate alınarak para politikasındaki sıkı duruş 

devam ettirilecektir” ifadesi dikkat çekti. Merkez Bankası’nın “temkinli duruş”tan “sıkı duruş”a 

geçmesi, para politikasını sıkılaştıracağı şeklinde yorumlanıyor. 

 Moody’s geçen hafta yaptığı açıklamada, gelişmekte olan ülkelerden Türkiye’nin dış risklere karşı en 

kırılgan ülke olduğu uyarısında bulundu.  

 

DÜNYA EKONOMİSİ 

 Fed’in faiz açıklamaları konusundaki karışıklık devam ediyor. Bu hafta yapılacak olan toplantıdan yine 

gösterge faizlerin %0 düzeyinde bırakılması bekleniyor zira son istatistiki göstergelerin pek parlak 

olmadığı belirtiliyor. Buna istinaden, Fed’in faizi 2016’da artırması piyasaların gündemine girdi. 

 Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, Aralık ayındaki kurul toplantısında 1,1 trilyon euroluk 

parasal genişleme politikalarını yeniden gözden geçireceklerini açıkladı. Son dönemde halen %1’in 

altında olan bölge enflasyonu ve ekonomik veriler nedeniyle bu hamlenin alındığı görülüyor. 

 Almanya’da reel sektör güven endeksi tahminlerden daha az oranda geriledi. Bir önceki ay 108,5 

değerinde olan endeks Ekim ayında 108,2 değerini aldı. Volkswagen’daki emisyon skandalı ve 

gelişmekte olan ekonomilerin ivme kaybı nedeniyle endeksin daha da gerilemesi bekleniyordu.  

 Çin Merkez Bankası geçtiğimiz hafta, büyüme oranının %7’nin altında gelmesi üzerine politika faizinde 

indirme giderek %4,35 seviyesine çekti.  

 Japonya Merkez Bankası, Japon finans firmalarının emtia fiyatlarındaki düşüş ve küresel sermaye 

piyasasındaki volatilite nedeniyle riskte olduğunu açıkladı. 
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Şekil 1: Tüketici Güven Endeksi (Ocak 2005 – 

Ekim 2015) 

 
 

Şekil 2: Reel Kesim Güven Endeksi ve Sanayi 

Üretimi (Ocak 2010 – Ekim 2015) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3: Kapasite Kullanım Oranı ve İmalat 

Sanayi Endeksi (Ocak 2010 – Ekim 2015) 

 
 

Şekil 4: Sektörel Güven Endeksleri (Ocak 2011 – 

Ekim 2015) 
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