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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 

 Şubat ayında mevsim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksi bir önceki aya göre %0,5 oranında arttı. 

Takvim etkilerinden arındırılmış endeks ise bir önceki yılın aynı ayına göre %5,8 oranında arttı. Yılın ilk iki 

ayındaki artışlar, bir önceki çeyreğe göre hız kazanmış durumda; bu durum ekonominin ilk çeyrek büyüme oranı 

için olumlu bir işaret olarak görülebilir. 

 Cari açık Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 1,5 milyar dolar azalarak 1,79 milyar dolar oldu. Cari açığın 

tahminlerden daha iyi gerçekleşmesinde dış ticaret açığındaki gerileme etkili oldu. Dış ticaretteki düşüş geçen yıl 

Şubat ayında 3,5 milyar dolar olan enerji ithalatının bu yıl 2 milyar dolara gerilemesinden kaynaklanıyor. Geçen 

yılın aynı ayında 41,3 milyar dolar olan 12 aylık cari açık ise bu sene Şubat ayında 30,5 milyar dolara geriledi. 

 Ekonomi Bakanlığı’nın yayınladığı Dış Ticaret Beklenti Anketi’ne göre, 2016 yılı 2. Çeyreğinde İhracat Beklenti 

Endeksi ilk çeyreğe göre 11,8 puan artarak 111,7 puan oldu. Endekse göre 3 ay içinde ihracat ve ihracat 

siparişlerinde artış bekleniyor. İthalat Beklenti Endeksi’nin ise 5,2 puan artarak 103,1 değerini aldı. 

 Moody’s Türkiye’nin Baa3 olan kredi notunu ve negatif olan not görünümünü değiştirmedi. Moody’s’in diğer 

Türkiye’nin kredi notu değerlendirme tarihleri 5 Ağustos ve 2 Aralık 2016. 

 Başbakan Ahmet Davutoğlu Merkez Bankası’nın yeni başkanı olarak, Murat Çetinkaya’nın atanmasını öngören 

kararnamenin çıkarılması talimatını verdi. Murat Çetinkaya halihazırda kurumun başkan yardımcılığını yürütüyor. 

 

DÜNYA EKONOMİSİ 

 ABD Merkez Bankası önceki üç başkanı ve mevcut başkan Janet Yellen’ın bir araya geldiği toplantıda Yellen, 

Aralık ayında aldıkları faiz artırım kararının arkasında olduklarını ve istihdam piyasasının düzelmekte olduğunu 

ifade etti.  

 Euro Bölgesi’nin en güçlü ekonomisi Almanya’da sanayi üretimi Şubat ayında bir önceki aya göre %0,5 oranında 

daraldı. Bir önceki yıla göre %1,3 oranında artan sanayi üretiminin hız kesmesinin ekonomistler tarafından endişe 

edilenden daha “olumlu” gerçekleştiği ifade ediliyor.   

 Son dönemde BRICS ekonomilerinden en iyi durumda olan Hindistan’da Merkez Bankası faizleri 25 puan 

düşürerek %6,5’e indirdi. Merkez Bankası başkanı enflasyondaki iyileşmelerin devam etmesi durumunda faizin 

tekrar düşürülebileceğinin sinyalini verdi. Geçen yıl %7 seviyelerinde seyreden enflasyon bu yıl Şubat ayında 

%5,2’ye geriledi. 

 Dünya Bankası (World Bank), BRICS ekonomilerinden Rusya’nın 2016 yılı büyüme tahminlerini düşürdü. Petrol 

fiyatlarındaki gerileme nedeniyle bu yıl %0,7 daralması beklenen Rus ekonomisinin 2016’da %1,9 oranında 

daralması beklenirken 2017 yılında ise 1,1 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor. 

 17 Nisan’da düzenlenecek OPEC (Petrol Üreticisi Ülkeler Birliği) toplantısında petrol arzının dondurulması 

yönündeki beklentiler nedeniyle, geçen hafta brent petrol fiyatı 41,72 dolara kadar yükseldi. Öte yandan petrol 

üreticisi ülkelerin petrol arzını dondurma konusunda uzlaşmaya varması durumunda bile piyasanın petrol 

fiyatlarında aşırı bir yükselme beklenmiyor. 
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Şekil 1: Sanayi Üretim Endeksi ve Reel Kesim 

Güven Endeksi (Ocak 2007 – Şubat 2016) 

 
 

Şekil 2: Cari İşlemler Dengesi (Ocak 2007 – 

Şubat 2016) 
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