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PİYASANIN NABZI 

ENDEKSİ 
 
Türkiye ekonomisinin güçlü ve güvenilir bir yapıya kavuşmasına yönelik olarak 
sürdürdüğümüz çalışmalarda 15 yıl geride kaldı. Bu 15 yıllık süreçte uluslararası ekonomik 
ilişkiler, makroekonomik istikrar ve sektörel ve bölgesel gelişmeye yönelik birçok çalışma 
yürütüldü.  
 
İlk araştırma sonuçlarını ve bilgi notunu bu ay (Temmuz, 2015) paylaştığımız “Piyasanın 
Nabzı Endeksi” çalışması ile Türkiye ekonomisinin ana bileşenleri olan imalat sanayi, 
hizmetler sektörü ve tarım ve gıda sektörlerinde aylık gidişatın takip edilmesi ve takip aya 
ilişkin sektördeki oyuncuların beklentilerinin tespit edilmesi 
hedeflenmektedir. Bu bağlamda araştırma sonuçları dikkate 
alınarak Türkiye ekonomisinin ilgili döneme ilişkin büyüme 
performansı ve sektörel düzeyde sorun yaşayan alanlarının 
tespit edilmesi amaçlanmaktadır.  
 
İki sorudan oluşan kısa bir anketle çalışmanın ilk etapta etkin 
bir şekilde yürütülmesi planlanmıştır. Anketler Türkiye’nin 
önde gelen şirketlerinde görev yapan profesyonellerden 
oluşan bir grup ile paylaşılmakta ve gelen sonuçlar 
değerlendirilerek bu bilgi notu oluşturulmaktadır. Nihai 
endeks skorunun belirlenmesinde ana sektörlerin GSYH’deki 
ağırlıkları dikkate alınmıştır.  
 
Çalışmanın aylık sonuçlarının süreklileştirilmesinin ardından 
Türkiye ekonomisinin ana göstergeleri ile olan ilişkisi de Ocak 2016 bilgi notu ile birlikte 
kamuoyu ile paylaşılacaktır. Bu bağlamda endeks sonuçlarının sanayi üretimi, GSYİH 
büyümesi ve işsizlik rakamları ile ilişkisi de 2016 yılı başı itibariyle takip edilecektir. Bu 
anlamda çalışmanın önümüzdeki dönemde Türkiye ekonomisi için öncü bir gösterge haline 
dönüşmesine yönelik içerik ve metodolojiye ilişkin geliştirme ve iyileştirme çalışmaları da 
düzenli olarak yapılmaktadır.  
 
Saygılarımızla  
 
Dr. Oğuz Demir  
Ekonomistler Platformu Başkanı  
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ARAŞTIRMA SONUÇLARI  
 
a. Katılımcı Profili 
Temmuz 2015 “Piyasanın Nabzı” araştırmasına üç ana sektörden (imalat, hizmetler, tarım-
gıda) toplam 436 sektör profesyoneli katılmış ve katılımcılar firma ve sektöre ilişkin olarak 
Haziran 2015 değerlendirmesini ve Temmuz 2015 beklentilerini paylaşmıştır.  
 
- Ankete katılanların %38.3’ü imalat sektörleri, % 55.4’ü hizmetler sektörü ve %6.3’ü 
tarım ve gıda sektörlerinde faaliyet gösteren şirketleri temsil etmektedir.  
- İmalat sanayinde 30 farklı alt sektörden katılımcı yer alırken, katılımcı profilinde öne 
çıkan sektörler otomotiv, tekstil-hazır giyim, enerji ve kimya ürünleri olmuştur.  
- Hizmetler sektöründen 34 farklı alt sektörden katılımcı yer alırken katılımcı profilinde 
öne çıkan sektörler eğitim-danışmanlık, bankacılık – finans, inşaat ve turizm sektörleri 
olmuştur.  
 
b. İmalat Sanayi Sonuçları  
Katılımcıların Haziran ayında faaliyet gösterilen sektördeki ekonomik faaliyetler açısından 
değerlendirmesini 1 en kötü, 5 en iyi şeklinde değerlendirilmesi istenmiştir. Ankete katılan 
165 katılımcının değerlendirmeleri sonucunda Haziran ayının 2.73’lük endeks skoru ile 
ortalama yanıtının altında kaldığı ifade edilmiştir. Katılımcıların Temmuz ayı öngörüleri ise 
Haziran ayı ortalamasının çok az altında kalmış ve ortalama puan 2.72 olarak 
gerçekleşmiştir. Ankete katılım gösteren Eğitim – Danışmanlık ile Bankacılık ve Finans 
sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin Haziran ayına ilişkin değerlendirmesi sırasıyla şu 
şekildedir. 
 
Eğitim – Danışmanlık Sektörü 
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Bankacılık – Finans Sektörü 

 
 
c. Hizmetler Sektörü Sonuçları  
Katılımcıların Haziran ayında faaliyet gösterilen sektördeki ekonomik faaliyetler açısından 
değerlendirmesini 1 en kötü, 5 en iyi şeklinde değerlendirilmesi istenmiştir. Ankete katılan 
239 katılımcının değerlendirmeleri sonucunda Haziran ayının 2.71 endeks skoru ile 
ortalama yanıtının altında kaldığı ifade edilmiştir. Katılımcıların Temmuz ayı öngörüleri ise 
Haziran ayı ortalamasının altında kalmış ve ortalama puan 2.68 puan olarak 
gerçekleşmiştir.  
 
d. Tarım ve Gıda Sektörü Sonuçları  
Katılımcıların Haziran ayında faaliyet gösterilen sektördeki ekonomik faaliyetler açısından 
değerlendirmesini 1 en kötü, 5 en iyi şeklinde değerlendirilmesi istenmiştir. Ankete katılan 
21 katılımcının değerlendirmeleri sonucunda Haziran ayının 2.48 endeks skoru ile 
“ortalama” yanıtının altında kaldığı ifade edilmiştir. Katılımcıların Temmuz ayı öngörüleri 
ise Haziran ayı ortalamasının altında kalmış ve ortalama puan 2.43 puan olarak 
gerçekleşmiştir.  
 
e. Genel Sonuç  
Ana sektörlerde elde edilen değerlendirme sonuçları, bu sektörlerin GSYİH içerisindeki 
ağırlıkları dikkate alınarak genel skorun hesaplanmasında kullanılmıştır. Bu bağlamda 
Haziran ayı Piyasanın Nabzı Endeks skoru 5 üzerinden 2.68 olarak hesaplanmıştır. 
Katılımcıların Temmuz ayı beklentileri ise bir önceki aya göre gerilemiş ve 2.65’e 
düşmüştür.  
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME  
Ekonomistler Platformu Temmuz 2015 Piyasanın Nabzı Araştırması sonuçları aşağıdaki 
şekilde özetlenmektedir.  
 
- Haziran 2015’te sektörel olarak iş yapma algısı 5 puan üzerinden 2.68, Temmuz 
2015 beklentisi ise 2.65 olarak gerçekleşmiştir. Bu çerçevede genel olarak sektörel 
hareketliliğin ortalamanın altında seyrettiği, Temmuz ayı beklentilerinin ise Haziran ayının 
da altında kaldığı sonuçlardan anlaşılmaktadır.   
 
- Haziran ayında en düşük endeks skoru tarım ve gıda sektörlerindedir.  Temmuz ayı 
beklentileri açısından da tarım ve gıda sektörü diğer sektörlere göre daha olumsuz bir 
beklentiye işaret etmektedir. Ancak tüm sektörlerde Temmuz ayının Haziran ayına göre 
daha olumsuz bir seyir izleyeceği beklentisi ortaya çıkmaktadır.  
 
- Alt sektörler açısında otomotiv sektöründe Haziran ve Temmuz ayının her ikisi için 
de sonuç skoru 2.73 olarak gerçekleşmiştir. İnşaat sektöründe ilgili rakamlar Haziran için 
2.69 ve Temmuz için 2.68 olarak ortaya çıkmaktadır. Tekstil ve Hazır Giyim sektörü için ise 
sonuçlar Haziran 2.71 ve Temmuz 2.72 olarak hesaplanmaktadır.  
 
 
HAZİRAN 2015 DEĞERLENDİRMESİ 
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