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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 

 TCMB geçen hafta düzenlenen Para Politikası Kurulu toplantısında gecelik marjinal fonlama faiz oranını 

%8,5’ten %9,25’e, geç likidite penceresi borç verme faiz oranını %10’dan %11’e yükseltti. 

 Piyasada likidite dengesini sağlamak amacıyla TCMB geçen hafta 26 milyar TL’ye düşürdüğü gecelik 

repo fonlama miktarını bu hafta başında 25 milyar TL’ye düşürdü. 

 Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu 

BBB-‘den BB+’ya düşürdü; not görünümünü ise durağanda bıraktı. Fitch’ten yapılan açıklamada “Siyasi 

ve güvenlik alanındaki gelişmeler ekonomik performansı ve kurumsal bağımsızlığı zayıflattı” denildi. 

Standard & Poor’s ise kredi notunu (BB) değiştirmedi fakat not görünümünü durağandan negatife çevirdi. 

 Geçen hafta açıklanan ekonomi endekslerinde değişiklikler şu şekilde oldu: 

o TÜİK, Ekonomik Güven Endeksi’nin hesaplanmasında güncelleme gerçekleştirdi. Böylelikle 2016 

yılı Aralık ayı Ekonomik Güven Endeksi 89,2 değerine güncellenirken, Ocak ayında bu değer 

%3,9 gerileyerek 85,7 oldu. 

o TCMB tarafından açıklanan Reel Kesim Güven Endeksi Ocak ayında bir önceki aya göre 3,1 puan 

azalarak 100,5 puan seviyesinde gerçekleşti. Toplam sipariş ve toplam iş hacmi beklentilerinin 

gerilemesi bu duruma etkili oldu.  

o İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı bir önceki aya göre 1 puan gerileyerek 74,3 değerini aldı. 

o TÜİK’in açıklamasına göre; Ocak ayında bir önceki aya kıyasla Hizmet Sektörü Güven Endeksi 

%6,2 oranında azalarak 87,5; Perakende Ticaret Sektörü Güven Endeksi %0,2 oranında azalarak 

95,9 ve İnşaat Sektörü Güven Endeksi ise %1,7 oranında azalarak 74,8 değerine geriledi. 

 TÜİK verilerine göre, 2016 yılında Türkiye genelinde konut satışları bir önceki yıla göre %4 oranında 

artarak 1.341.453 olarak gerçekleşti. Aralık 2016’da ise bir önceki yılın aynı ayına göre değişmeyen konut 

satışı 142.713 oldu. 

 TCMB, Konut Fiyat Endeksi’nin Kasım 2016’da bir önceki yılın aynı ayına göre %12,26 arttığını 

açıkladı. Bir önceki yılın aynı ayına göre endeksin en fazla arttığı ilk üç bölge sırayla %24,4 ile TR22 

(Balıkesir, Çanakkale), %22,2 ile TR21 (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) ve %17,4 ile TR31 (İzmir) oldu. 
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DÜNYA EKONOMİSİ 

 Donald Trump geçen hafta aldığı bir dizi kararla önce Trans Pasifik Anlaşması’ndan (TPP) ABD’nin 

ayrılacağını, ardından mültecilerin ABD’ye girişini sınırlayan ve göçmen vizelerine güvenlik prosedürleri 

getiren bir kararname açıkladı. Dünya ekonomisinin %40’ını içeren bir serbest ticaret anlaşması olan TPP, 

12 pasifik ülkesini kapsıyor. 

 ABD Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre ülke ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde %1,9 büyüme oranı 

ile %2,2 olan beklenti seviyesinin altında kaldı. Ülke ekonomisinin 2016 yılını %1,9 büyüme oranı ile 

tamamladığı açıklandı. 

 Yunanistan Meclisi, ülkenin kreditörleri IMF ve Avrupa Birliği arasındaki anlaşmazlıklardan dolayı yeni 

kredi diliminin serbest bırakılmasının zora girdiğini açıklayan bir rapor yayınladı. Rapora göre, ülkenin 

kreditörleri ile anlaşmazlıklar çözülmezse 4. kurtarma paketi ve iflas gibi senaryoların gerçekleşebileceği 

belirtildi. 

 İngiltere ekonomisinin son çeyrekte %0,6 oranında büyüdüğü açıklandı. İngiltere Ulusal İstatistik 

Ofisi’nin (ONS) açıklamasına göre, 2016 yılında ülke ekonomisi %2 büyüdü; bu oran 2015 yılı büyümesi 

olan %2,2’nin altında kaldı. 

 Japonya’da Aralık 2016’da enflasyonun üst üste onuncu ay gerilediği ve %0,2 seviyesinde gerçekleştiği 

açıklandı.  
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Şekil 1: Ekonomik Güven Endeksleri (Ocak 

2013 – Ocak 2017) 

 
 

Şekil 2: Reel Kesim Güven Endeksi ve Kapasite 

Kullanım Oranı  (Ocak 2007 – Ocak 2017) 
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