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«An economist is an expert who 
will know tomorrow why the 
things he predicted yesterday 
didn’t happen today.» 

-  LAURENCE J. PETER 



Teoriden pratiğe döşenen taşlar... 



Gerçekten bu kadar önemli mi? 

Çin’in üretim 
verileri? 

AB’nin 
enflasyonu? 

ABD’deki 
istihdam 
verileri? 

Petrol 
fiyatları? 

MSCI? 
Küresel 
ticaret 
hacmi? 

Japonya’nın 
politikaları? 

PMI ve 
Beklentiler? 

Evet.. 

Gerçekten bu kadar önemli... 



Peki nelere dikkat etmeliyiz? 

Tüm verileri takip edemezsiniz.  
(takip edemeyeceğiniz kadar çok veri var...) 

 

Yine de bu veri okyanusu içinde bir önem sıralaması yapmak, 

hangi verinin neye işaret ettiğini bilmek, bu verilerin tarihsel 

gelişimi hakkında fikir sahibi olmak ve verileri «makrodan 

mikroya doğru okuyabilmek» hem iş hem de özel hayatınız için 

çok önemli bir kazanım olacaktır.  



Bazı temel kavramlar 

Ülke Grupları Büyüme İstihdam Enflasyon 

Risk 
Göstergeleri 

Derecelendirme 
Kuruluşları 

Kur Endeksleri 
Yerel ve Yabancı 

Tahviller 

MSCI 
Öncü 

Göstergeler 



Ülke Grupları 

G7 

• Dünya GDP’sinin %30’u. (DE, US, UK, FR, IT, JP, CA) 

G20 

• Dünya GDP’sinin ve ticaretin %75’i, nüfusun %66’sı 

EM (Emerging Markets) 

• Orta-düşük kişi başına gelir, yüksek büyüme potansiyeli, 
düşük stabilite 

BRICS 

• BR, RU, IN, CN, SA 

Ayrıca... 

• G2 (Çin ve ABD),  Big 4 (Fransa, Almanya, İtalya, Birleşik 
Krallık)...  

 Ülke grupları ve liderlerin mesajları 

genel ekonomik çerçeve açısından 

büyük önem taşır.  

 Her bir grubun dinamikleri 

birbirlerinden farklı olmakla birlikte, 

zirvelerden çıkan mesajlar küresel 

çapta etki yaratma potansiyeline 

sahiptir.  

 Ülke grupları ayrıca küresel sermaye 

hareketlerinin de (örn. riskli 

ortamlarda EM piyasalarından çıkış)  

potansiyel etkilerinin izlenmesi 

açısından önemlidir.  



Büyüme 

 GSYİH (Gross Domestic Product / GDP) bir ülkenin ekonomik büyüklüğünü ifade eder. 

 En temel ifade ile bir ülke sınırları içinde bir takvim yılında üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin tutarıdır.   

 Hem harcamalar hem de gelir yönünden hesaplanır. 

 Nominal, reel (enflasyondan arındırılmış) ve döviz bazında hesaplanır. 

 Büyüme oranı, iki dönem arasındaki GSYİH rakamlarının farkının yüzdesel ifadesidir.  

 Büyüme, bir ülkenin en temel ekonomik göstergelerinden biridir.  

 Hesaplama metodolojisi sebebiyle modern iktisatta eleştirilere konu olsa da ilk bakılan gösterge budur. 

 Teorik olarak gelişmekte olan ülkelerin büyüme potansiyelleri gelişmiş ülkelere kıyasla daha fazladır. 

(Ancak ekonomik büyüklükler arasındaki fark, %x hızlı büyüme ile kısa vadede kapanamayacak kadar 

büyüktür.) 

Reel büyüme 
oranı 

Harcama 
kırılımları 

Kişi başına 
milli gelir 

Konjonktür 
(resesyon, 

stagflasyon vb.) 



İstihdam 

 İstihdam verileri, tüketici tarafını doğrudan ilgilendirmesi (harcanabilir gelir), üretim potansiyelinin 

izlenmesi ve sosyal dengeler açısından büyük önem taşır.  

 İşsizlik oranı, işsiz insanların toplam işgücüne oranını yansıtır. (Burada, hesaplama ile ilgili eleştiriler söz 

konusu olmakla birlikte sistem küresel çapta uyumludur.) 

 İstihdam verileri sosyo-ekonomik durum analizinin (kadın-erkek istihdam oranı, gençlerde işsizlik vb.) en 

temel yapı taşlarından biridir.  

 İstihdam verileri, alt kırılımlar itibarıyla ülke bazında farklılıklar gösterebilir 

İşsizlik oranı 
Tarım dışı 

işsizlik oranı 

Genç 
nüfusta 

işsizlik oranı 

İşsizlik 
başvuruları 



Enflasyon 

TÜFE ÜFE 
Çekirdek 
Enflasyon 

Trendler 

 Enflasyon, ülke genelinde alınan mal ve hizmetlerin fiyatlarının genel seviyesinde var olan düzenli artış 

hızını ifade eder.  

 Enflasyon, en kaba tabirle bir ülke ekonomisinin nabzıdır. Azı da fazlası da zarardır.  

 Enflasyon aşırı talep ya da eksik arz sebebiyle oluşabileceği gibi, özellikle ithal girdi ile büyüme modelini 

benimseyen ülkelerde kur hareketleri ya da emtia fiyatları tarafından da tetiklenebilir.  

 Uzun vadedeki yıkıcı etkileri, enflasyon hedeflemesi modellerinin doğmasına sebep olmuştur.  

 Enflasyonun ülke genelindeki gelir seviyesi ve toplumsal denge (gelir adaleti) üzerinde büyük etkileri 

vardır. 

 Çıktı açığı kavramı, da enflasyon anlamında büyük önem taşır. Çıktı açığı, bir ekonominin potansiyel 

(maksimum kapasite) ile mevcut üretimi arasındaki farktır. Fark kapandıkça enflasyonist baskı artar. 

(Salgın dönemi sonrasında canlanacak talebin yaratacağı muhtemel etki) 



Risk göstergeleri 

CDS VIX Bültenler 
Politik 

izlenimler 

 Küresel çapta iki ana ekonomik risk göstergesi bulunmaktadır.  

 CDS (Credit Default Swap), bir ülkenin bir nevi rating notudur. O ülkenin borçlanma araçlarının batma 

riskine karşı sigortalanma bedelidir. Yüksek CDS, yüksek ülke riski seviyesini işaret eder.   
(TR: 600, DE: 30) 

 

 VIX (Volatility Index / Korku Endeksi) küresel oynaklığı gösteren en öz endekstir. Yüksek VIX, piyasalarda 

güvenli liman arayışına (EM satışları, değerlenen USD ve altın) işaret eder.  Endekste 30 değerinin üzeri 

gerginliğe, 60 değerinin üzeri ise karmaşaya işarettir.  

 

 Bu iki endeks dışında özellikle yerel analistler tarafından kaleme alınan risk bültenleri ve küresel politik 

izlenimler de risk takibi için değerli kaynaklardır.  



Derecelendirme kuruluşları 

Moody’s Fitch S&P Yereller 

 Kredi derecelendirme kuruluşları (Credit Rating Agencies / CRAs), ülkelerin ekonomik görünümlerini tek 

bir harfle ifade ederek piyasalara yön vermektedir.  

 Ülkeleri kendi skalalarına göre değerlendiren kurumlar dip toplamda «yatırım yapılabilir» ya da «yatırım 

yapılamaz» notu verirler. 

 Bu notlar, küresel yatırımcılar için gerek bireysel gerekse de kurumsal anlamda (bazı fonlar yatırım 

yapılabilir nota sahip olmayan ülke varlıklarını alamamaktadırlar) büyük önem arz etmektedir. 

 Ülkelerin yatırım yapılabilir seviyeden uzaklaşmaları doğrudan ya da sermaye kanalı ile yabancı girişlerini 

etkilediğinden büyük önem taşımaktadır.  

 Üç büyük CRA dışındaki kurumların küresel çaptaki etkileri sıfıra yakındır.  



Kur endeksleri 

DXY REDK 

 Bir para biriminin diğer para birimleri karşısındaki değerini (kur/parite) enflasyon etkisinden arındırılmış 

halde izlemek büyük önem taşır.  

 Örneğin enflasyon oranı %11 olan bir ülkenin para biriminin enflasyon oranı %1 olan bir ülke para 

birimine karşı bir yıl içinde %10 değer kaybetmesi (kurun 5’ten 5,5’ye gelmesi) reel anlamda bir değişim 

yaşanmadığını gösterir. 

 DXY, yani Dolar Endeksi, dünyanın rezerv para birimi olan USD’nin 6 büyük para birimi  (EUR, JPY, GBP, 

CAD, SEK, CHF) karşısındaki değerini ölçer. Endeks içindeki en büyük ağırlık %58 ile EUR’dadır.  

 Ülkemizde, enflasyondan arındırılmış kuru Merkez Bankası’nın yayımladığı Reel Efektif Döviz Kuru (REDK) 

endeksinden takip ederiz. REDK, TL’nin ana para birimleri karşısındaki reel değer değişimini gösterir. 

 Endekslerde 100 değeri «başabaş noktası»nı gösterirken, 100’ün üstü aşırı değerli (ihracat için olumsuz) 

100’ün altı değersiz (ihracat için olumlu) olarak yorumlanır.  



Diğer endeksler 

Emtialar MSCI 
Majör 

Borsalar 
Yereller 

 Emtia fiyatları, emtia ihraç eden ülkeler (ör. Petrol => Körfez Ülkeleri) için önemli olduğu kadar ithalatçı 

ülkeler için de önemlidir. Bunun ötesinde, küresel ekonomik faaliyetlerin yönü açısından da önemli 

sinyaller verir. (Küresel aktivite düştüğünde ya da düşeceği beklentisi oluştuğunda fiyatlar aşağı yönlenir) 

 MSCI endeksleri bölgesel ya da seçilen bir sepet (ör. Ülke grupları) bazındaki borsa performanslarını 

yansıtır. Borsa göstergeleri görece daha kısa vadeli haber akışlarından etkilenmekle birlikte genel 

görünüm açısından önemle takip edilmelidir.  

 Büyük borsaların (ABD, Japonya, Almanya  vb.) trendlerini izlemek de ekonomik görünümün takibi 

açısından büyük önem taşır. Gelişmiş borsalardaki trendler, orta vadede küresel etkiler yaratabilmektedir.  

 Yerel endekslerin takibi de  (ör. BIST Sınai Endeks)  küresel görünümün yerel yansımalarını ya da sadece 

yerel çaptaki gelişmelerin takibi açısından büyük önem taşır. Buradaki önemli haber akışları, yaşantımıza 

hızla etki edebilmektedir. 



Yerel ve yabancı tahviller 

Tahvil faiz 
oranları 

Eurobond 
getirileri 

Yabancı 
giriş-çıkışları 

Uzun vadeli 
göstergeler 

 Gerek yerel, gerek uluslar arası gerekse de yerel bazda ihraç edilip uluslar arası pazarda satılan 

tahvillerin fiyatlarının izlenmesi hem ekonomik trendin hem de gelecek beklentilerinin takibi açısından 

büyük önem taşımaktadır.  

 Yükselen faizler, tahvillerden çıkış olduğuna (varlıkların satılarak farklı araçlarla değerlendirildiğine) işaret 

ederken, uzun vadeli fiyatlamalar ise geleceğe ilişkin beklentilere ışık tutmaktadır. 

 Bir ülkenin yurt dışında işlem gören borçlanma araçlarının faizlerindeki hareketlerden o ülkenin risk algısı 

hakkında net sonuçlara ulaşmak mümkündür.  



Öncü göstergeler 

PMI 
Sanayi 
üretimi 

Tüketici 
Güveni 

Ekonomik 
Güven 

 Açıklanan göstergeler içinde en önemlilerinden biri de öncü göstergelerdir.  

 Ekonomi, bir anlamda beklenti yönetimidir. Fiyatlamaların büyük kısmı beklentilere göre yapılır. 

 PMI (Purchasing Managers’ Index / satın alma yöneticileri endeksi) ana endüstriler bazında hesaplanır. 

Bu endeks, sektörün faaliyet koşullarını ölçer ve nicel boyuttan ziyade trendi gösterir. Ankete katılan 

yöneticiler, geleceğe ilişkin soruları bilgileri ve ellerindeki veriler dahilinde cevaplar. Endeksin eşik değeri 

50’dir. 50’nin üstü pozitif, altı negatif görünüme işaret eder.  

 Sanayi üretimi, nicel bir veri olmakla birlikte GSYH büyümesi açısından büyük önem taşır.  

 Tüketici güveni, ekonomik çarkların en önemlilerinden biri olan tüketici davranışlarının tahmin edilmesi 

amacıyla kullanılır.  Endeksin eşik değeri 100’dür. 

 Ekonomik güven endeksi de genel trendin izlenmesi açısından önemlidir.  Bu endekste de eşik değer 

100’dür.  



Ve diğerleri 

Para 
politikası 
adımları 

Maliye 
politikası 
adımları 

Cari işlemler 
dengesi 

Dış ticaret 
istatistikleri 

Gayrımenkul 
verileri 

Perakende 
satışları 

Stok 
seviyeleri 

Kurumsal 
karlılıklar 



Verilere göz atalım… 



Verilere göz atalım… 



Verilere göz atalım… 



Verilere göz atalım… 

ABD PMI verileri… Beyaz, sanayi, mavi hizmetler, 

kırmızı ise toplam. Salgın tüm ekonomiyi 

durdurdu. 

AB’de durum daha da vahim. Çin tarafından 

olumlu sinyaller gelse de, ürün ve hizmetlerini 

ihraç edebilecekleri pazarlar kapalı. Küresel bir 

durgunluk yaşıyoruz.  



Verilere göz atalım… 



Verilere göz atalım… 

Politika Faizi 

TÜFE 

Çekirdek Enf. 



Verilere göz atalım… 

VIX Endeksi 



Verilere göz atalım… 

Türkiye CDS 

Almanya CDS 



Verilere göz atalım… 

Tarih Kurum 
Son 

Güncelleme 
Mevcut Not 

31.01.2020 S&P 17.08.2018 B+ (S) Yatırım yapılabilir seviyenin 4 not altı 

21.02.2020 Fitch 01.11.2019 BB- (S) Yatırım yapılabilir seviyenin 3 not altı 

05.06.2020 Moody’s 14.06.2019 B1 (N) Yatırım yapılabilir seviyenin 4 not altı 

24.07.2020 S&P 

21.08.2020 Fitch 

04.12.2020 Moody’s 



Verilere göz atalım… 

280 

653 
640 

630 

130 

304 

417 

190 

70 
90 

290 

40 

90 



Verilere göz atalım… 

TCMB Rezervleri 



Verilere göz atalım… 

Dolar Endeksi 



Verilere göz atalım… 

REDK 



Verilere göz atalım… 

Tüketici Güveni 

Ekon. Güven 



Verilere göz atalım… 

Milyar TL İç Borç Servisi İç Borçlanma 

Mayıs '20           19,6            40,0  

Haziran '20           12,3           22,0  

Temmuz '20           20,5            27,0  



Verilere göz atalım… 
 Merkez Bankaları 2020 Yılı Toplantı Tarihleri 

  

FK: Faiz kararı | PPKT: PPK toplantı notları | ER: Enflasyon raporu | FİR: Finansal İstikrar Raporu  * Ekonomik projeksiyon açıklamaları 

PPK  
Faiz Kararı 

TCMB 
FED ECB BoE BoJ 

FK PPKT ER FİR 

-200bpts Aralık ’19 12 19  30   11 12 19 19 

-75bpts Ocak ’20 16 23 29 23 30 21 

-50bpts Şubat ’20 19 26 

-100bpts Mart ’20 19 26 18 12 26 19 

-100bpts Nisan ’20 22 30 30 29 30 28 

Mayıs ’20 21 1 29 7 

Haziran ’20 25 2 10 4 18 16 

Temmuz ’20 23 29 29 29 16 22 

Ağustos ’20 20 27 6 

Eylül ’20 24 1 16 10 17 17 

Ekim  ’20 22 28 28 29 29 

Kasım ’20 19 26 27 5 5 

Aralık ’20 24 31 16 10 17 18 



Verilere göz atalım… 

Küresel süreç 
karmaşık 

Çıktı açığı baskısı tüm 
dengeleri bozuyor 

Geleceğe ilişkin 
belirsizlikler hat 

safhada 

Yerel ortamda kur 
baskısı ve rezerv 

sorunları 

Para politikası 
adımları ve diğer 

uygulamalar 
Siyasi riskler 

Ekonomik görünüm 
düzelmeye 
başlayınca 

yaşanabilecek 
sorunlar 



Tavsiyelerim... 

Verileri takip 
etmek tek başına 
büyük bir anlam 

ifade etmiyor. 

Haber akışlarını, 
ülkeler 

arasındaki 
ilişkileri, uzman 

görüşlerini 
yakından takip 

etmelisiniz. 

En yalın, en hızlı 
ve en ucuz araç: 

Sosyal Medya 

Bu, araştırma 
gayretinden 
ziyade bir 
alışkanlık 
olmalı... 

Yabancı dilinizi «keskin» tutun.  

•İngilizce kaynak sayısı, Türkçe kaynak sayısından çok 
daha fazla 

Sosyal medyada her gördüğünüze inanmayın.  

•Verinin kaynağına gidin, kendiniz görün 

Tek kaynaktan beslenmeyin 

•Katılmasanız dahi, farklı görüşteki uzmanların yorumlarını 
okuyun 

Excel’de ustalaşın 

•Tercihen bir istatistik programı öğrenin 

Mümkünse bütçe ayırın 

•Eğitimler ve/veya daha derin veri kaynaklarına erişim için 
mümkünse belirli bir bütçe ayırın 



Kaynak tavsiyeleri 

TÜİK 

•Ulusal veri tabanı arşivi 

EVDS 

•Merkez Bankası veri tabanı 

BDDK Aylık Bülten 

•Bankacılık sektörü veri tabanı 

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 

•Haftalık ekonomi bülteni 

Dünya Bankası 

•Ülke veri tabanları 

Eurostat 

•Avrupa Birliği merkez veri tabanı 

FRED 

•ABD makroekonomik veri tabanı 

Trading economics 

•Küresel makroekonomik veri setleri 

Index Mundi 

•Ülkeler bazında veri ve infografikler 

Observatory of Economic Complexity 

•Görselleştirilmiş makroekonomik veriler 

Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis 

•Küresel ticaret ve imalat veri tabanı 

Statista 

•Veri karşılaştırma ve hazır infografikler 

Investopedia 

•Finans ve ekonomi sözlüğü 

Nation Master 

•Sektör bazında veriler 



Kaynak tavsiyeleri (devam) 

Ekonomi gazeteleri 

• Dünya, BloombergHT, WSJ, FT... 

Araştırma raporları 

• Yatırım şirketleri ve bankaların bültenleri 

Sektör raporları 

• Özellikle denetim şirketlerinin yayımladıkları 

Mahfi Eğilmez Blog – Kendime Yazılar 

• Merkez Bankası veri tabanı 

Twitter 

 

• Kurumların resmi hesapları (TÜİK, TCMB, 
BDDK., Hazine..) 

• Veri sağlayıcılar (Foreks, Reuters, Bloomberg 
Takeaway...) 

• Ekonomistler (Gökhan Şen, Barış Esen...) 

• Gazeteciler (Alaattin Aktaş, Vahap Munyar.., 
Uğur Gürses) 

• Akademisyenler (Mahfi Eğilmez,  Ege Cansen.) 

• Analistler (Timothy Ash,  Jim Bianco...) 



Kaynak tavsiyeleri (devam) 

Why Nations Fail? 

•Daron Acemoğlu 

Kolay Ekonomi 

•Mahfi Eğilmez 

Ekonomi 101 

•Alfred Mill 

Türkiye Ekonomisi 

•Mahfi Eğilmez 

Bir Ekonomik Tetikçinin  İtirafları 

•John Perkins 

The Little Book of Economics 

•Greg Ip 

Para, Banka ve Finansal Piyasalar 

•İlker Parasız 

Ulusların Zenginliği 

•Adam Smith 

Kapital  

•Thomas Piketty 

Ekonominin Kısa Tarihi 

•Niall Kishtainy 

Youtube   : How the Economic Machine Works 

Filmler     : The Big Short, Too Big to Fail, Margin Call, The Wolf of         

Wall Street, Banking on Bitcoin, Inside Job, Enron, Freakonomics 



Hepinize başarılar dilerim. 

Mehmet Karakılıç 

Telefon : (507) 197 2777 

E-posta : mehmetkarakilic@isleasing.com.tr 

LinkedIn : @mehmetkarakilic 


