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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 

 Tüketici Güven Endeksi Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,4 oranında arttı. Tüketicinin Mayıs ayında 

genel ekonomik durum beklentisi bir önceki aya göre kısmen artarken, tüketicinin dayanıklı tüketim malı 

satın alma haricindeki diğer satın alma beklentilerinin bir önceki aya göre gerilediği görülüyor. 

 Merkez Bankası’nın Mayıs ayı Beklenti Anketi’ne göre katılımcıların yılsonu enflasyon beklentisi 7,80’e 

gerilerken, 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi ise artarak 7,81 oldu. Dolar kuru beklentisi de 2,9731 

liraya yükseldi (önceki ay 2,8659). Cari açık beklentisindeki gerileme ise hız kaybetti. 

 Türkiye’de gözler yarın Merkez Bankası’nın Para Politikası toplantısında olacak. Piyasaların beklentisi 

toplantıdan 25 ila 50 baz puanlık bir faiz indirimi yönünde. 

 Geçtiğimiz hafta Ahmet Davutoğlu’nun istifasını sunması ile yaşanan ekonomik belirsizlik ve Fed’in faizi 

önümüzdeki aylarda artırabileceği beklentisi ile dolar 3 lira sınırını zorlayarak 2,99 liraya ulaştı. Ancak 

haftasonu yapılan AKP Kongresi’nde yeni Başbakan’ın Binali Yıldırım olarak belirlenmesi ve yarınki PPK 

toplantısında faiz indirimi beklentisiyle dolar tekrar 2,97-2,98 seviyelerine geriledi. 

 

DÜNYA EKONOMİSİ 

 ABD Merkez Bankası Fed’in toplantı notları, piyasalarda Haziran’da bir faiz artırımına gidilebileceği 

beklentilerini kuvvetlendirdi. Toplantı notları, ekonomik verilerin beklenildiği düzeyde olumlu gitmeye 

devam etmesi durumunda Haziran’da faiz artırımı yapılabileceğine işaret ediyor. 

 İngiltere Hazine Bakanlığı, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması (Brexit) yönünde oy çıkması 

durumunda ülkede kısa vadede neler olacağı ile ilgili bir rapor yayınladı. Rapora göre, ülkenin AB’den 

çıkması durumunda ekonominin %3,6 daralması ve yarım milyon kişinin işsiz kalacağı öngörülüyor. 

 Yunanistan’da kemer sıkma önerilerini içeren torba yasa tasarısı mecliste onaylandı. Kabul edilen yasa ile 

vergilerde yapılacak artıştan 1,8 milyar euroluk tasarruf yaratılması hedefleniyor. Vergilerin yanı sıra 

tasarıda özelleştirmelerin hızlandırılmasını sağlayacak bir kurumun oluşturulması da yer alıyor. 

 Japonya ekonomisi ilk çeyrekte %1,7 oranında büyüyerek beklentilerin üstünde bir performans sergiledi. 

İlk çeyrekte resesyona gitmesi beklenen Japon ekonomisinin, hükümet harcamaları sayesinde artan iş 

yatırımları ve ihracat ile büyüdüğü belirtiliyor. 

 Geçtiğimiz hafta Brezilya ile ilgili bir bilgi notu yayınlayan Moody’s, bu yıl düzenlenecek olimpiyatlardan 

Brezilya’nın büyük bir gelir artışı beklememesini ve 2015’te %3,8 oranında daralan ekonominin 2016’da 

%3,7 daralmasını beklediklerini açıkladı. 
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Şekil 1: Tüketici Güven Endeksi (Ocak 2010 – 

Mayıs 2016) 

 
 

Şekil 2: Günlük Döviz Kurları (Dolar ve Euro) 
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