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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 

 Haziran ayında enflasyon %7,64’e yükseldi (bir önceki ay %6,58). Geçen ay hız kesen gıda fiyatları Haziran’da 
tekrar yükselişe geçti. Öte yandan geçen ay %9,4’ten %8,8’e gerileyen çekirdek enflasyon bu ay da gerilemeyi 

sürdürdü ve %8,7 oldu. Enflasyona önümüzdeki ay giyim ve ayakkabı fiyatlarındaki mevsimsel düşüşün aşağı 
yönlü, tütün fiyatlarına yapılan zammın ise yukarı yönlü etki yapması bekleniyor. 

 İstanbul Sanayi Odası ve Markit, imalat sanayi faaliyetlerinde gerileme olduğu konusunda uyardı. İki kuruluşun 
hazırladığı İmalat Sanayi PMI endeksi üst üste dört aydır 50 değerinin altında kalarak imalat sektörü 
faaliyetlerinin gerilediğine işaret etti. Haziran ayında 47,4 değerini alan endeks 2009 yılı Nisan ayından beri en 

düşük seviyeye geriledi. 
 TÜİK, Mayıs ayında dış ticaret açığının %25,5 azalarak 6,8 milyar dolardan 5,05 milyar dolara gerilediğini 

açıkladı. Mayıs ayında ihracat %9,6 oranında artarak 12,14 milyar dolar, ithalat ise %3,8 oranında azalarak 17,19 

milyar dolar oldu. 

 TİM, Haziran ayında ihracatın geçen yıla göre %1,8 oranında artarak 11,86 milyar dolara yükseldiğini açıkladı. 
TİM’in açıklamasına göre geçen yıla göre 2016’nın ilk dört ayında ihracatta fiyatlar %8’e yakın düşerken miktar 
ise ilk altı ayda %6,5 oranında arttı. 

 Ekonomik Güven Endeksi, Haziran ayında %1,3 artarak 82,2’den 83,3 değerine yükseldi. 
 OECD 2016 yılı işgücü piyasası raporunu açıkladı. Raporda, OECD ülkelerinde 2008’den sonra artan işsizlik 

oranlarının azaldığı; fakat Türkiye’de ise %10 seviyelerinde sabit kaldığı belirtiliyor. Ayrıca, Türkiye’deki 
işgücüne katılım oranlarının OECD ile farkının da azalmadığına dikkat çekiliyor. 
 

DÜNYA EKONOMİSİ 

 İngiltere’nin AB’den ayrılma kararının (Brexit) yankıları geçtiğimiz hafta da sürdü. IMF, AB’nin ekonomik 
büyüme beklentilerini aşağı yönlü revize etti. AB için 2016 ve 2017’de %1,7 olan ekonomik büyüme beklentileri 
sırayla %1,6 ve %1,4’e çekildi. 

 ABD’de Haziran ayında 287 bin kişilik yeni istihdam yaratıldı. İşsizlik oranı ise Mayıs ayındaki %4,7 
seviyesinden %4,9’a yükseldi. FED’in bu gelişmelere karşılık Brexit nedeniyle de Temmuz ayında faiz 
artırımına gitmesi beklenmiyor. 

 Avrupa Komisyonu, İspanya ve Portekiz’i ülkelerinin bütçe dengelerinde Avrupa Birliği’nin kıstasları ile 

uyumlu gitmedikleri gerekçesiyle uyardı.  
 Wall Street Journal’ın anketine katılan ekonomistler, 2016 yılı ikinci çeyreğinde Çin ekonomisinde kısmen 

yavaşlama beklediklerini açıkladı. İlk çeyrekte %6,7 büyüyen ekonominin ikinci çeyrekte %6,6 büyümesi 
bekleniyor. 

 Japonya’da Başbakan Shinzo Abe’nin liderliğindeki iktidar koalisyonu dün gerçekleştirilen seçimin galibi olarak 
çıktı. Seçim sonuçlarının ve ABD istihdam verilerinin ardından Japonya ve Asya Pasifik borsalarında yükselme 
gözlendi. 
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Şekil 1: Enflasyon Göstergeleri, yıllık artış % 

(Ocak 2004 – Haziran 2016) 

 

 

Şekil 2: Dış Ticaret Dengesi (Ocak 2010 – Mayıs 

2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3: Ekonomik Güven Endeksleri (Ocak 2012 

– Haziran 2016) 
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