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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 

 Merkez Bankası geçen hafta yapılan aylık toplantısında, beklentilere paralel olarak borç verme faiz oranını 25 

baz puan indirerek %8.25’e çekti.  Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) ve gecelik borçlanma 

faiz oranını ise sırasıyla %7,5 ve %7,25’de sabit tuttu. 

 Moody’s Türkiye’nin “yatırım yapılabilir” olan kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin altına indirerek Baa3 

seviyesinden Ba1’e çekti. Kredi notu görünümü ise durağan olarak belirtildi. Kuruluş tarafından bu indirime 

sebep olarak ülkenin yüksek boyutlu dış finansman ihtiyacına bağlı risklerdeki artış ve borçlanma temellerinde 

özellikle de büyüme ve kurumsal sağlamlıkta zayıflama gösterildi. 

 Hizmet sektörü ve inşaat sektörü güven endeksleri bu ay bir önceki aya göre sırayla %5,7 ve %3,2 oranlarında 

artarken perakende ticaret sektörü güven endeksi bir önceki aya göre %3,2 oranında azaldı.  

 Reel Kesim Güven Endeksi Eylül ayında bir önceki aya göre 4,1 puan artarak 107,1 seviyesine çıktı. Bu ay 

özellikle sipariş ve ihracat beklentilerindeki artış endeksin artmasında etkili oldu. Kapasite Kullanım Oranı da 

75,6’ya yükseldi (Ağustos’ta 74,5). Eylül ayında Tüketici Güven Endeksi ise bir önceki aya göre 0,1 puan 

gerileyerek 74,3 oldu. 

 Başbakan Binali Yıldırım geçen hafta iç talebi canlandırmaya yönelik ekonomik adımlar açıkladı. Bu 

adımlardan bazıları kredi taksit sınırının 9 aydan 12 aya çıkarılması, tüketici kredilerinin 36 ay vadeden 48 aya 

yükseltilmesi, kredi kartında alt limitin 5.200 TL’ye yükseltilmesi, konut kredilerinde kullanım oranının %80’e 

çıkarılması ve kredi kartlarında borç yapılandırılmalarının bir defaya mahsus 72 aya kadar yeniden 

yapılandırılmasını içeriyor. 

 

DÜNYA EKONOMİSİ 

 FED geçen hafta düzenlenen Açık Piyasa Komitesi toplantısında beklentilere paralel olarak faizlerde 

değişikliğe gitmedi. Ancak ekonomide güçlü sinyallerin gelmeye devam etmesi durumunda Aralık ayında faiz 

artırımına gidilebileceğinin işareti verildi. 

 Euro Bölgesi’nde PMI Endeksi Eylül ayında bir önceki aya göre 0,3 puan gerileyerek 52,6’ya düştü. PMI 

Endeksi’ndeki gerileme, Bölge’de ekonomik toparlanmanın ivme kaybettiği şeklinde yorumlandı. 

 Avrupa Merkez Bankası’ndan (ECB) geçen hafta yapılan açıklamada, küresel ekonomik büyüme hızının 

artmasının beklendiği ancak Brexit ve Çin’in büyüme hızında yavaşlama gibi risklerin bulunduğu belirtildi. 

 Birleşik Arap Emirlikleri, bu hafta Cezayir’de düzenlenecek petrol üreticisi ülkeler (OPEC) toplantısı 

öncesinde, petrol üretim seviyesinin küresel ölçekte sabitlenmesini desteklediklerini açıkladı. 

 Japonya Merkez Bankası (BoJ), geçen hafta yapılan toplantıda parasal genişlemenin güçlendirilmesi için yeni 

bir uygulama kararı aldı. Banka, enflasyonda %2 hedefine ulaşana kadar "Getiri Eğrisi Kontrollü Parasal 

Genişleme" politikasına geçtiklerini açıkladı. 
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Şekil 1: Tüketici Güven Endeksi (Ocak 2010 – 

Eylül 2016) 

 
 

Şekil 2: Sektörel Güven Endeksleri (Ocak 2007 

– Eylül 2016) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3: Reel Kesim Güven Endeksi ve İmalat 

Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (Ocak 2007 – 

Eylül 2016) 
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