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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 

 TÜİK tarafından açıklanan 2017 yılı birinci çeyrek büyüme verilerine göre, Gayrisafi Yurtiçi Hasıla bir 

önceki yılın birinci çeyreğine kıyasla %5 oranında büyüdü. Gayrisafi Yurtiçi Hasılanın faaliyetleri 

incelendiğinde 2016’nın birinci çeyreğine kıyasla, hanehalklarının nihai tüketim harcamaları %5,1 artarken 

gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise %2,2 arttı. 

 TÜİK verilerine göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Sanayi Üretim Endeksi Nisan ayında bir 

önceki aya göre %2,3 oranında arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış endeks ise bir önceki yılın aynı ayına 

göre %6,7 oranında arttı; imalat sanayi ise bir önceki yılın aynı ayına göre %7,3 oranında arttı. 

 TCMB verilerine göre, cari açık Nisan ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla 542 milyon Dolar artarak 3,6 

milyar Dolara yükseldi. 12 aylık cari açık ise geçen yılın Aralık ayına göre 637 milyon Dolar artarak 33,2 

milyar Dolara çıktı. Hizmetler dengesi altında yer alan seyahat gelirleri ise geçen yılın aynı ayına göre 199 

milyon Dolar artarak 888 milyon Dolar oldu. 

 TCMB’nin Haziran ayı Beklenti Anketi’ne göre, Haziran ayı ay sonu enflasyon beklentisi %0,14’e geriledi. 

Geçen ay bu beklenti %0,59’du. Temmuz ayı için enflasyon beklentisi ise %0,25. Katılımcıların 2017 

yılsonu enflasyon beklentisi %9,53’ten %9,55’e, yılsonu büyüme beklentisi ise %3,2’den %3,4’e çıktı. 

 Birleşmiş Milletler’in Küresel Yatırım Raporu’nun 2017 yılı araştırmasında en çok yatırım yapılabilir 

ülkeler tahminine yer verildi. Bu araştırmanın sonuçlarına göre 2017-2019 döneminde yatırım yapılabilirlik 

vaat eden ülkeler arasında Çin, ABD ve Almanya ilk üç sırada yer alırken Türkiye onuncu sırada yer alıyor. 

 

DÜNYA EKONOMİSİ 

 ABD’li ekonomistler FED’in düşük işsizlik ve düşük enflasyon ikilemine rağmen faizleri artıracağı 

beklentisini değiştirmedi. FED’in toplantısı Çarşamba günü (14 Haziran) düzenlenecek. 

 Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, İngiltere’de geçen hafta yapılan seçim sonuçlarının 

ülkede siyasi belirsizliği ve Brexit müzakerelerine ilişkin belirsizliği artırdığı yorumunu yaptı. Diğer kredi 

derecelendirme kuruluşları Moody’s ve S&P’den de benzer yorumlar geldi. 

 Avrupa Merkez Bankası, Euro Bölgesi için 2017 yılsonu büyüme beklentisini %1,8’den %1,9’a revize etti 

ancak enflasyon beklentisini ise %1,7’den %1,5’e düşürdü. Öte yandan AMB’nin enflasyon hedefi %2’nin 

hemen sınırında bulunuyor. 

 Almanya’da dış ticaret fazlası 19,8 milyar Euro ile 23 milyar Euro’luk beklentinin altında gerçekleşti. 

Almanya’nın AB dışı ülkelere olan ihracatının azalmasının bu durumda etkili olduğu görülüyor. 

 Japonya’nın birinci çeyrek büyüme oranı %0,5’ten %0,3’e revize edildi. Ancak yatırımların %0,2’den 

%0,6’ya revize edilmesi ülkede ekonomik toparlanmanın devam etmesi olarak yorumlandı.    
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Şekil 1: GSYH - Büyüme Oranları (%) - 2012 1. 

Çeyrek - 2017 1. Çeyrek 

 
 

Şekil 2: Sanayi Üretim Endeksi ve Reel Kesim 

Güven Endeksi (Ocak 2007 – Nisan 2017) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3: 12 Aylık Cari İşlemler Dengesi (Ocak 

2007 – Nisan 2017) 
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