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DÜNYA EKONOMİSİ 
 
Küresel Gelişmeler… 
 
2013 yılının ilk yarısında dünya büyümesinde genel bir toparlanma 
gerçekleşmiştir.  

Küresel PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) endeksine bakıldığında 
2013 yılının ilk çeyreğinde üretim ve hizmetler sektöründen 
kaynaklanan bir iyileşme olduğu görülmektedir. Nisan ayında 51,9 
seviyesinde gerçekleşen endeks, Mayıs ayında 53,1 seviyesine 
yükselmiştir. Bu iyileşmenin sürükleyici gücünü gelişmekte olan 
ekonomiler, AB çevre ekonomileri ve özellikle ABD oluşturmaktadır. 

Birleşmiş Milletler, 23 Mayıs 2013 tarihinde Dünya Ekonomik 
Durumu ve Beklentiler ara raporunu yayınlanmıştır.  

Raporda, 2012 yılı sonlarından bu yana küresel ekonomide söz 
sahibi olan ekonomilerde uygulamaya konulan yeni politika 
teşvikleri ile sistemik risklerin azaltıldığı, bu sayede tüketim ve özel 
sektör yatırımcı güveninde istikrarın yeniden tesis edildiği 
belirtilmiştir. 

 Fakat uygulamaya konan bu teşviklerin büyümeye olan katkısı sınırlı 
olmuştur. 2013 yılında küresel ekonominin yüzde 2,3 oranında, 
2014 yılında ise bir miktar ivme kazanarak yüzde 3,1 oranında 
büyüyeceği tahmin edilmiştir. 
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OECD, 29 Mayıs 2013 tarihinde Ekonomik Görünüm Raporunu 
yayınlamıştır.  

Küresel ekonomide herhangi olumsuz bir gelişmenin meydana 
gelmemesi, finansal piyasaların koşullarının iyileşmeye devam 
etmesi ve piyasalara olan güvenin yavaş da olsa artışını sürdürmesi 
varsayımı ile küresel büyümenin 2013 yılında yüzde 3,1, 2014 yılında 
ise yüzde 4 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir. 

 Bu dönemde de geçmiş dönemlerde olduğu gibi, ülkelerin 
ekonomik performanslarının birbirinden farklılaşması ve bu 
doğrultuda büyük bir olasılıkla ABD’nin diğer büyük OECD ülkelerine 
kıyasla daha güçlü bir ekonomik performans göstereceği tahmin 
edilmektedir.  

Avro Bölgesi’nde ise krizin etkilerinin tam anlamı ile yok 
edilememesi, mali konsolidasyon uygulamalarının yavaşlaması ve 
kredi piyasalarındaki zayıf görünümün devam etmesi nedeni ile 
büyüme sınırlı kalmaktadır.  

OECD dışındaki ülkeler arasında farklılıklar olsa da önümüzdeki 
dönemdeki ekonomik performansın OECD ülkelerine kıyasla daha 
güçlü olacağı tahmin edilmektedir. 
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Avro/Dolar Paritesi…. 
 
EUR/USD paritesi Mayıs ayında dalgalı bir seyir izledi 

Mayıs ayının başında özellikle işgücü piyasalarında kaydedilen 
iyileşmeyle birlikte ABD ekonomisine yönelik iyimser beklentiler 
Dolar’ı desteklemiştir. Euro Alanı’nda ise iktisadi faaliyetin zayıf 
seyri Euro’nun Dolar karşısında gerilemesine neden olmuştur. Mayıs 
ayının ikinci yarısında yatay bir seyir izleyen parite, Fed’in para 
politikasına ilişkin belirsizlik nedeniyle Mayıs ayı sonunda bir miktar 
yükselmiştir. 31 Mayıs itibarıyla EUR/USD paritesi 1,2995 düzeyinde 
gerçekleşmiştir. 

 
Petrol ve Altın Fiyatı… 
 
Mayıs ayı başında küresel ekonomik görünüme yönelik 
beklentilerde kaydedilen iyileşme Brent türü ham petrolün varil 
fiyatının yeniden 100 USD’nin üzerine yükselmesine neden 
olmuştur. Ancak, ay genelinde dalgalı bir seyir izleyen petrol fiyatları 
talep yönlü baskılara bağlı olarak ay sonuna doğru yeniden 
gerilemiştir. Petrol fiyatları 31 Mayıs itibarıyla 99,8 USD/varil 
seviyesinde gerçekleşmiştir. Mayıs ayının ilk yarısında gerileyen altın 
fiyatları ise, ayın geri kalanında yatay bir seyir izleyerek 31 Mayıs 
itibarıyla 1.386 USD/ons olmuştur. 
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ABD… 
 
ABD ekonomisi 2012 yılının son çeyreğinde askeri harcamaların 
düşüşünden kaynaklanan düşük büyümeden sonra, 2013 yılı 
birinci çeyreğinde tüketim harcamalarında görülen ciddi artışın 
büyümeye yansıması sonucunda yüzde 2,4 oranında büyümüştür.  

Gerçekleşen büyüme performanslarına paralel olarak uluslararası 
kuruluşlar da ABD büyüme tahminlerinde revizyona gitmişlerdir. 
Birleşmiş Milletler Raporuna göre 2013 ve 2014 yılı büyüme 
rakamları sırasıyla yüzde 1,9 ve 2,6 olarak tahmin edilmiştir. Yine 
Mayıs ayında OECD tarafından yayınlanan Raporda da 2013 ve 2014 
yıllarında büyümenin sırasıyla yüzde 1,9 ve yüzde 2,8 olması 
beklenmektedir. Bu rakamları henüz istenilen seviyede bulmayan 
uluslararası kuruluşlar, FED’de parasal genişlemenin azaltılmasına 
yönelik süregiden tartışmalara karşın, genişletici politikaya devam 
edilmesi gerektiğini dile getirmişlerdir. Ancak gelişmiş ülkeler içinde 
ABD’nin görece daha hızlı büyüyeceği tahmin edilmektedir. 

ABD ekonomisinde 2013 yılının ilk çeyreğinde ılımlı bir büyüme 
kaydedilmiştir. ABD ekonomisi 2012 yılı dördüncü çeyreğinde 
yaşanan yüzde 0,4 oranındaki büyümenin ardından tekrar yukarı 
yönlü ivme kazanarak 2013 yılı ilk çeyreğinde yüzde 2,4 oranında 
büyümüştür. FED’in gevşek para politikasına ve Kongrenin hanehalkı 
vergilerini düşük tutmaya devam etmesi neticesinde gayrimenkul, 
emlak ve emek piyasalarında kısmi bir toparlanma yaşanmıştır. 
Ancak, Mart ayının sonunda yürürlüğe giren otomatik harcama 
kesintilerinin ve yetersiz dış talebin ekonomik aktivite üzerinde 
baskı unsuru olacağı tahmin edilmektedir.  
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Birleşmiş Milletler Raporuna göre, ABD’nin 2013 yılında yüzde 1,9 
oranında, 2014 yılında ise yüzde 2,6 oranında büyüyeceği tahmin 
edilmektedir. 

ABD’de yeni istihdam alanlarının yaratılması ve yükselen Asya 
ekonomilerine karşı rekabet gücünün kaydedilmesinin amaçlandığı 
dünyanın en büyük ticari ilişkisi olması beklenen ABD-AB arasındaki 
serbest ticaret anlaşmasına ilişkin görüşmelerin Haziran ayı sonunda 
başlaması beklenmektedir. Mevcutta düşük seviyede olan ABD-AB 
gümrük tarifeleri nedeniyle anlaşmanın odak noktasını, tarifelerden 
ziyade diğer ticaret engelleri oluşturmaktadır. Teknik düzenlemeler, 
standartlar ve sertifikalardaki farklılıklar gibi engellerin 
kaldırılmasına yönelik düzenlemelerin anlaşmanın temelini 
oluşturması beklenmektedir. Yapılacak anlaşmanın ABD 
büyümesine pozitif katkı sağlaması beklenmektedir. 

2013 yılı birinci çeyrekte büyümeyi destekleyen önemli faktörlerden 
biri olan tüketim harcamalarındaki artış, Nisan ayında yerini azalma 
sinyallerine bırakmıştır. İkinci çeyreğin başlangıcında bu gelişme, 
aşağı yönlü bir eğilim olarak algılanmaktadır. Mortgage ve tüketici 
borçlarının toplamından oluşan hane halkı borçları 2012 yılının 
dördüncü çeyreğinde yüzde 10 olarak gerçekleşmiştir. 

Sanayi üretim endeksi Şubat ve Mart aylarında sırasıyla yüzde 0,9 ve 
yüzde 0,3 oranındaki yükselişin ardından Nisan ayında yüzde 0,5 
oranında azalarak yüzde 98,7 oranında gerçekleşmiştir. İmalat 
sanayinde görülen yüzde 0,4 oranındaki yavaşlama, bazı endişelere 
neden olmuştur. Mevsimsel etkilerden kaynaklanan enerji 
sektöründe ise yüzde 3,7 oranında azalma görülmektedir.  
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Kapasite kullanım oranı da sanayi üretimine paralel bir görünüm 
sergilemektedir. Nisan ayında kapasite kullanımı yüzde 77,8 
seviyesine gerilemiştir. 

 
Avro Bölgesi… 
 
Avro Bölgesi ekonomisi son altı çeyrek boyunca kesintisiz olarak 
daralmıştır.  

2012 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,6 
oranında daralan Avro Bölgesi, 2013 yılının ilk çeyreğinde yüzde 0,2 
oranında daralmıştır. Borç krizi sorununu aşamayan ve üst üste yedi 
çeyrektir resesyondan çıkamayan İspanya ve İtalya ekonomileri 
2013 yılının ilk çeyreğinde sırasıyla yüzde 0,5 ve yüzde 0,6 oranında 
küçülmüştür. 

2013 yılında Yunanistan, İtalya, Portekiz ve İspanya gibi cari işlemler 
hesabı açısından kırılgan ülkelerin cari işlemler hesabındaki negatif 
görünüm düşük talep, rekabetçiliğin artması ve üretkenliğin artması 
sayesinde pozitife döneceği tahmin edilmektedir. Özellikle de cari 
işlemler hesabı açısından kırılgan olan ülkelerde, her ne kadar 
ülkeler arasında farklılık gösterse de birim işgücü maliyetlerinin 
azalması cari işlemler hesabının iyileşmesine destek olacaktır. 

IMF, 16 Mayıs 2013 tarihinde, 30 Haziran 2013’e kadar Güney 
Kıbrıs’a anında ödenmek üzere Avro Bölgesine vereceği 1,3 milyar 
avroluk kurtarma paketinin ilk katkı payı olan 86 milyon avroyu 
onaylamıştır. Avro Bölgesinde gerçekleştirilen kurtarma 
operasyonlarına fon sağlamakla yükümlü olan Avrupa İstikrar 
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Mekanizması (ESM), Güney Kıbrıs’a fon aktarımı konusunda varılan 
anlaşmanın onaylandığını açıklamıştır. IMF bu kredinin, ülkenin 
finansal istikrarını sağlaması, mali sürdürülebilirliğin 
gerçekleştirilmesi ve Güney Kıbrıs halkının refah düzeyini güvence 
altına alınması adına ekonomik toparlanmaya pozitif yönde katkı 
sağlamasının beklendiğini belirtmiştir. 

 

2012 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 
0,6 oranında daralan Avro Bölgesi, 2013 yılının ilk çeyreğinde 
yüzde 0,2 oranında daralmıştır.  

GSYH yılın ilk çeyreğinde yıllık olarak yüzde 1,1 oranında 
küçülmüştür. Avro Bölgesi son altı çeyrek boyunca kesintisiz olarak 
teknik resesyon içerisindedir.  

Yılın ilk çeyreğinde yaşanan yüzde 0,2 oranındaki daralma, iç talepte 
ve yatırımlarda yaşanan daralmadan kaynaklanmaktadır. Buna 
karşın ithalatın ihracattan daha fazla azalması sonucunda net 
ihracat kalemi pozitif katkı vermiştir. Düşük tüketici ve yatırımcı 
güveni, mali konsolidasyon önlemleri, bilanço küçültme süreci ve 
artan belirsizlik ortamı yatırımları baskılamıştır. Bu gelişmelere ek 
olarak emek piyasalarında devam eden zayıflık nedeniyle azalan 
istihdam olanakları ve toplam harcanabilir gelir özel tüketimi 
olumsuz etkilemiştir. Yüksek kamu borç sorunu yaşayan Avrupa 
ülkelerinde mali manevra alanın olmayışı genişleyici maliye 
politikalarını ihtimal dışı bırakmaktadır. 
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Beş çeyrektir daralma eğiliminde olan özel tüketim, ilk çeyrekte 
yüzde 0,1 oranında artmıştır. Bu çeyrekte nihai tüketim 
harcamalarının büyümeye katkısı olmamıştır. Bir önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 1,2 oranında azalan tüketim harcamalarının, 
aynı döneme göre eksi yüzde 1,1 oranında gerçekleşen büyümeye 
katkısı eksi 0,7 puan olmuştur. Tüketimdeki zayıflık son birkaç yıldır 
hane halklarının reel harcanabilir gelirlerinin enflasyon nedeniyle 
aşınması ve artan işsizlik ile açıklanmaktadır. Öncü göstergeler 
tüketimin bir süre daha düşük seyredeceğine işaret etmektedir. 

 
Japonya… 

Japon ekonomisi 10 yılı aşkın süredir daralma eğiliminde.  

Ülkenin Kamu borcu/ GSYİH oranı 200’ün üzerinde. Ülkede toplanan 
vergilerin de kabaca %50’si, kamu borcu faiz ödemelerine gidiyor. 
Ülke bir süre önce ekonomisini canlandırmak ve borç yükünü 
azaltmak amacıyla “sıradışı” para politikası adımları attı. Japonya 
Merkez Bankası, piyasaya yüklü miktarda para pompalamaya 
başladı.  

Uygulama başta işe yaramışa benziyordu. Ekonomi canlandı ve 
Japonya borsası şahlandı.  Ama piyasaya para pompalamak bazı 
riskler de taşıyor: Yatırımcılar, artan enflasyon nedeniyle daha 
yüksek sabit getiri talep ediyorlar. Yani faiz oranları yükseliyor. 
Ancak bu, tam da Japonya’nın işlerini bozacak bir gelişme. Çünkü 
zaten devlet vergi gelirinin büyük bir kısmını faiz ödemelerine 
ayırmak zorunda kalıyor.   
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Daha vahim olmak üzere, piyasaya arz edilen bunca para, Japon 
Yeni’nin değerini düşürüyor.  

2013 başından bu yana Japonya’nın para birimi ABD Doları’na karşı 
%16 değer kaybetti. Üstelik bu esnadan dolar da yerinde durmuyor, 
o da değer kaybediyordu. 2012’nin son çeyreğinde başlayan yükseliş 
gerçekten kaygı verici. 

Tüm bunlar “kur savaşları” olarak adlandırılan olguyu gündeme 
getiriyor. Bu olgu bağlamında ülkeler, kendi ekonomilerini 
canlandırıp ihracatlarını artırmak adına, para birimlerini devalüe 
ediyorlar. Ama tabii günümüzde dünyayı saran itibari paraların, altın 
gibi sağlam bir nirengi noktaları olmadığı için, bir para biriminin 
diğerlerine göre düşmesi, bu diğer para birimlerini göreceli olarak 
değerli hale getiriyor. Bu da söz konusu para birimini basan ülkenin 
ekonomisini ve üretim sektörünü olumsuz etkiliyor. Bu olumsuz 
etkilerden kaçmaya çalışan ülke de devalüasyon girişiminde 
bulunuyor ve böylece ülkeler, “dibe doğru” bir yarışa giriyorlar. 

 

Çin… 

IMF Nisan ayında Küresel Ekonomik Görünüm Raporunu 

yayınlamıştır. 

IMF Nisan ayında yayınladığı Küresel Ekonomik Görünüm 
Raporunun ardından 28 Mayıs 2013 tarihinde Çin'in 2013 yılı 
büyüme tahminini, küresel ekonomide devam eden zayıf büyüme ve 
ihracattaki gelişmeler neticesinde yüzde 8'den yüzde 7,75'e 
indirmiştir. IMF ayrıca son yıllarda yüzde 10 seviyelerinde artış 
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gösteren sosyal harcamaların kontrol altına alınması gerektiği, aksi 
halde önümüzdeki dönemde enflasyonist baskı oluşturabileceği 
uyarısında bulunmuştur. Büyüme tahminlerinde yapılan indirime 
rağmen IMF, Çin hükümeti tarafından yıllık yüzde 7,5 olarak tahmin 
edilen büyüme ortalamasının üzerinde büyüme tahmininde 
bulunmuştur. 

 

Çin'de önümüzdeki döneme ilişkin en temel risklerden olan emlak 
piyasasında hala istikrar sağlanabilmiş değildir.  

Mayıs ayında 10 büyük şehirde konut fiyatları yıllık ortalama yüzde 
9,7 artarak emlak piyasasındaki riskleri canlı tutmaya devam 
etmiştir. Ayrıca konut fiyatlarındaki devam eden fiyat artışları emlak 
balolunun oluşumunu engellemeye yönelik alınan önlemlerin 
yetersiz olduğu görülmektedir. 

Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre Çin'in altın talebi ilk çeyrekte 
yüzde 20 artarak rekor seviyeye yükselmiş ve bu durumun Çin'in 
ekonomik beklentisindeki güven ve Çin'in 2012 yılının son 
aylarındaki liderlik değişiminden kaynaklanan belirsizliklerin 
azalmasına bağlanmıştır. 

Küresel ekonomide yaşanan sorunlar neticesinde yavaşlayan 
büyümeyi canlandırma adına sınırlı şekilde uygulanan mali ve 
parasal politikaların etkisinin henüz tam ortaya çıkmaması ve aynı 
zamanda gelişmiş ekonomilerdeki sorunların hala bir çözüme 
kavuşamaması neticesinde sanayi üretimi değişkenlik 
göstermektedir. İç talebin zayıf kalması ve dış siparişlerin 
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beklentilerin altında seyretmesi neticesinde Sanayi üretim endeksi, 
Mayıs 109,2 seviyesinde gerçekleşmiştir. 

 

Çin’in imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI), Mayıs 
ayında 50,6’dan 50,8 seviyesine yükselerek ekonomiye dair olumlu 
sinyal vermiştir.  

Bu karşın aynı dönemde HSBC'nin açıkladığı endeks 49,2 olarak 
gerçekleşip yedi aydan sonra ilk kez daralmaya işaret etmiştir. Bu 
farklılık Çin'de hali hazırda tartışılan resmi verilerin doğruluğu 
tartışmalarının bir süre daha devam edeceğine işaret etmektedir. 

 

Mayıs ayında ihracat yıllık bazda yüzde 1 artış ile 182,7 milyar 
dolara yükselmiş, ithalat ise beklenmedik şekilde yüzde 0,3 
oranında gerileyerek 168,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.  

Çin’in dış ticaret fazlası Mayıs ayında 20,4 milyar dolara 
yükselmiştir. Önümüzdeki dönem için yapılan öngörülerde dünya 
ticaretinin iyileşmeye başlayacak olması ve ithalat büyümesinin 
ihracat büyümesinin gerisinde kalması neticesinde ülkede cari hesap 
fazlasında ve döviz rezervlerinde artış beklenmektedir. 
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TÜRKİYE EKONOMİSİ 
 
BÜYÜME 
 
Gayri Safi Yurt içi Hasıladaki Gelişmeler 

2013 yılının birinci çeyreğinde GSYH büyümesi, piyasa uzmanlarının 
beklentileri olan yüzde 2-2,3’ün üzerinde gerçekleşmiş ve yüzde 3 
artış kaydetmiştir.  

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış GSYH, 2013 yılının birinci 
çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,6 oranında artış 
göstermiştir.  

Yılın birinci çeyreğinde katma değer tarım sektöründe yüzde 3,6 
oranında artarken, yüzde 3 oranındaki ekonomik büyümeye katkısı 
pozitif 0,2 puan olmuştur.  
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Birinci çeyrekte sanayide katma değer yüzde 2,2 oranında artmış 
büyümeye katkısı 0,6 puan olmuştur. İmalat sanayii katma 
değerindeki artış ise yüzde 2,8’dir.  

Yurtiçi talepteki canlanma hizmetler sektörüne sanayi sektöründen 
daha fazla yansımış, katma değer yüzde 3,9 artış kaydetmiş, 
büyümeye katkısı 2,6 puan olmuştur. Bu gelişmede, özellikle inşaat 
ve mali aracı kuruluşlardaki katma değer artışı dikkat çekicidir.  

Katma değerde, inşaatta yüzde 5,9, mali aracı kuruluşlarda yüzde 
6,5 oranlarında artış kaydedilirken, oteller ve lokantalar alt 
sektöründe turizmdeki artışın etkisiyle yüzde 13,7, toptan ve 
perakende ticarette yüzde 2,9, ulaştırma-haberleşmede yüzde 1,5, 
gayrimenkul, kiralama ve iş faaliyetlerinde yüzde 5,7, oranında artış 
gözlenmiştir 

2013 yılının birinci çeyreğinde, bir önceki döneme göre,  yurtiçi 
talepte beklentilerin üzerinde bir canlanma kaydedilmiştir. Özel 
tüketim artarken, kamu tüketim ve yatırımları büyümeyi 
desteklemiştir. Net ihracat büyümeye katkı vermemiştir. Toplam 
yurtiçi nihai talep söz konusu dönemde yüzde 2,7 oranında artış 
göstermiştir.  

2012 yılında net ihracatın katkısı pozitif olduğunda televizyona çıkan 
hükümet yetkilileri yılın ilk çeyreğinde net ihracattan ekonomik 
büyümeye her hangi bir katkı gelmediğinde bu konuyu gündeme 
getirmemişlerdir. Tek bir yılda gerçekleşen net ihracat büyümesinin 
ekonomik büyümeye katkısının devamının gelmeyeceği belli 
olmuştur. 
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Toplam tüketim, 2013 yılının birinci çeyreğinde yüzde 3,5 oranında 
artmıştır. Bu artış özel tüketimin yanı sıra kamu tüketimindeki ciddi 
artıştan kaynaklanmıştır. Yılın ilk çeyreğinde özel tüketim yüzde 3 
oranında artarken, ekonomik büyümeye 2,8 puan katkı yapmıştır. 
Aynı dönemde kamu tüketimi son 4 çeyreğin en yüksek oranında 
artarak yüzde 7,2 oranında artarken büyümeye pozitif 0,7 puan 
katkı vermiştir.  

Özel kesim sabit sermaye yatırımlarında 2012 yılının ikinci 
yarısından itibaren kaydedilen gerileme, 2013 yılının ilk çeyreğinde 
de devam etmiştir. Yılın ilk çeyreğinde özel sabit sermaye 
yatırımlarında yüzde -9,1 oranında azalma kaydedilmiştir. Özel 
kesim makine teçhizat yatırımlarının yüzde -7,1 oranında azalırken, 
özel kesim inşaat yatırımları yüzde -13,4 oranı ile 2009 yılı üçüncü 
çeyreğinden itibaren gözlenen en büyük daralmayı işaret etmiştir.  

Her fırsatta Türk ekonomisinin özel sektör öncülüğünde 
büyüyeceğini, 2013 büyümesinin en önemli belirleyicisinin özel 
kesim yatırımları olacağını vurgulayan, büyük beklentilerle devreye 
sokulan yeni yatırım teşvik sistemi ile özel yatırımların artacağını 
ifade eden hükümetin yanlış politikaları sonucunda özel kesim 
yatırımları büyük bir çöküş yaşamıştır. Üstelik yükselen döviz kuru 
ve gerilemesi muhtemel güven endeksleri neticesinde yılın 
kalanında özel sektör öncülüğünde bir büyümeden söz etmemiz 
mümkün olmayacaktır. 

Kamu sabit sermaye yatırımları yılın ilk çeyreğinde yüzde 81,9 
oranındaki artış ile bir çeyrekte kaydedilen en yüksek artışı 
göstermiştir. Bu gelişmede hem makine teçhizatı hem de bina 
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yatırımlarındaki sıra dışı yükselişler etkili olmuştur. Bu dönemde 
makine teçhizat yatırım harcamaları kamu kesiminde yüzde 105,2, 
inşaat yatırımları ise yüzde 79,7 oranında artmıştır. 

Birinci çeyrekte sanayi sektörü katma değerindeki artış aylık sanayi 
üretim endeksindeki ortalama artış ile tutarsızdır. Üretim endeksi 
yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,3 artarken sanayi katma değeri aynı 
dönemde yüzde 2,2 artmıştır. Bu artışlardan hesaplanan üretimin 
katma değer esnekliği üretim endeksinin büyüme hızının açıklandığı 
2006 yılından itibaren kaydedilen en yüksek seviyeye çıkmıştır.  Bir 
anlamda yüksek katma değerli üretim yapısına tek bir çeyrekte 
geçtiğimizi gösteren bu resim kendi içinde tutarsızdır. 

İmalat sanayi alt sektörü üretiminin katma değer esnekliği geçmiş 
dönemlerle tutarlı seyrederken enerji alt sektörlerinde üretim 
katma değer geçişi kopmuştur. Yılın ilk çeyreğinde enerji üretimi 
yüzde 5 daralırken bu sektördeki katma değer daralması yüzde 3’de 
kalmıştır. Aynı dönemde ara mallarının üretimi yüzde 4,3, yatırım 
mallarının üretimi ise ortalama yüzde 0,9 oranında artarken bir 
önceki yılın aynı dönemine göre 1,2 puan gerilemiştir. Üstelik 
elektrik talebi ise birinci çeyrekte yüzde 2,4 oranında azalma 
kaydetmiştir.  

Kamu tüketiminde ilk çeyrekte gözlenen artış hızı son 5 ve 10 yılın 
ilk çeyrek artış hızları ortalamalarının üstünde gerçekleşmiştir. Bu da 
bize kamu tarafında bu yıla özgü sıra dışı bir artışın olduğunu 
göstermektedir. Kamu tüketimindeki ciddi artış incelendiğinde göze 
çarpan unsur mal ve hizmet alımlarındaki reel yüzde 10,3 oranındaki 
artış olmuştur. 
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2013 yılı ilk çeyreği kamu yatırımlarının ekonomik büyümeye en çok 
katkıyı verdiği yıl olarak tarihe geçmiştir. Üstelik tüketimle birlikte 
değerlendirildiğinde kamu kesiminin yüzde 3 oranındaki ekonomik 
büyümeye katkısı 2,9 olmuş stok değişmesinin yarısının katkısının 
kamudan geldiği varsayıldığında ise yüzde 3 oranındaki büyümenin 
tamamının kamu kesimi kaynaklı olduğu görülmektedir. Özel sektör 
tüketim ve yatırımı toplamı büyümeye her hangi bir katkı 
vermemiştir. 

Hükümet ekonomik krizi gizlemek için kamu kesimini devreye 
sokmuş. 2012 yılının son çeyreğindeki yüzde 1,4 puanlık ekonomik 
büyümeye kamunun katkısı 1,8 puan olurken 2013 yılının ilk 
çeyreğinde yüzde 3 oranındaki ekonomik büyümeye kamunun 
katkısı 3 puan olmuştur. Son iki çeyrektir kamu kesimi özel kesimi 
dışlamış, ekonomi kamu müdahalesi olmadan büyüyemez hale 
getirilmiştir. 

 
 
Sanayi Üretim Endeksi,NİSAN 2013 
 
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki 
aya göre %1,3 arttı. 

Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2013 

yılı Nisan ayında bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı 

sektörü endeksi %0,1, imalat sanayi sektörü endeksi %1,4, elektrik, 
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gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise 

%1,1 arttı. 

 

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki yılın aynı 

ayına göre %3,4 arttı. 

Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2013 
yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre madencilik ve 
taşocakçılığı sektörü endeksi %3,1, imalat sanayi sektörü endeksi 
%3,6, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı 
sektörü endeksi ise %2,3 arttı.  

Sanayi Üretim Endeksi, Nisan 2013 
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Kapasite Kullanım Oranı Düştü 
 
İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, Mayıs ayında 
geçen yılın aynı ayına göre 0,1 puan artarak yüzde 74,8 
seviyesinde gerçekleşmiştir. 

Merkez Bankası tarafından düzenlenen ve mayıs ayında imalat 
sanayinde faaliyet gösteren 2067 iş yerinin katılımıyla 
gerçekleştirilen imalat sanayinde kapasite kullanım oranı 
sonuçlarına göre, 2012 yılı mayıs ayında yüzde 74,7 olan kapasite 
kullanım oranı, 2013 yılı mayıs ayında yüzde 74,8 olarak 
gerçekleşmiştir. 

Kapasite kullanım oranı geçen yılın aynı dönemine göre 0,1 puan 
artmıştır. Kapasite kullanım oranı geçen aya göre ise 1,2 puan 
artarak 73,6'dan 74,8'e yükselmiştir. 

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite 
kullanım oranı bir önceki aya göre 0,3 puan artarak 74,6 seviyesine 
yükselmiştir.  

 

 

 

 

 

http://www.milliyet.com.tr/index/Merkez~Bankas%C4%B1/default.htm
http://www.milliyet.com.tr/index/2012/default.htm
http://www.milliyet.com.tr/index/2013/default.htm
http://www.milliyet.com.tr/index/imalat~sanayi/default.htm
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                    KAPASİTE KULLANIM ORANLARI 
 

Aylar 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 77,9 61,6 68,6 
 

76,4 
 

74,7 
 

72,4 

2 78,0 60,9 67,8 
 

73,0 
 

72,9 
 

72,2 

3 76,9 58,7 67,3 
 

73,2 
 

73,1 
 

72,7 

4 78,6 59,7 72,7 
 

74,9 
 

74,7 
 

73,6 

5 79,2 64,0 73,3 
 

75,2 
 

74,7 
 

74,8 

6 80,3 67,5 73,3 
 

76,7 
 

74,6 
 

7 79,8 67,9 74,4 
 

75,4 
 

74,8 
 

8 80,0 68,9 73,0 
 

76,1 
 

74,3 
 

9 77,3 68,0 73,5 
 

76,2 
 

74,0 
 

10 75,8 68,2 75,3 
 

77,0 
 

74,9 
 

11 71,8 69,8 75,9 
 

76,9 
 

74,0 
 

12 64,9 67,7 75,6 75,5 73,6  
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İstihdam… 
Hane halkı İşgücü İstatistikleri, Mart 2013 

İşsizlik oranı %10,1 seviyesinde gerçekleşti  

Türkiye genelinde işsiz sayısı 2013 yılı Mart döneminde geçen yılın 
aynı dönemine göre 186 bin kişi artarak 2 milyon 801 bin kişiye 
yükseldi.  

İşsizlik oranı ise 0,2 puanlık artış ile %10,1 seviyesinde gerçekleşti. 
Tarım dışı işsizlik oranı 0,2 puanlık artış ile %12,3, 15-24 yaş grubunu 
içeren genç işsizlik oranı ise 1,9 puanlık artış ile %19,3 oldu.  
 
İstihdam edilenlerin sayısı 2013 yılı Mart döneminde, bir önceki yılın 
aynı dönemine göre 1 milyon 157 bin kişi artarak 24 milyon 974 bin 
kişiye yükseldi. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 95 bin 
kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 1 milyon 62 bin kişi arttı. 
 
İstihdam edilenlerin %22,9'u tarım, %19,8’i sanayi, %6,4’ü inşaat, 
%50,9'u ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi 
ile karşılaştırıldığında inşaat sektörünün istihdam edilenler içindeki 
payı 0,5 puan, hizmetler sektörünün payı 0,2 puan artarken, tarım 
sektörünün payı 0,7 puan azaldı, sanayi sektörünün payı ise aynı 
kaldı. 
 
İstihdam oranı %45,1 olarak gerçekleşti 
 
İstihdam edilenlerin oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,3 
puanlık artış göstererek %43,8’den   %45,1’e yükseldi. 
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İşgücüne katılma oranı %50,2 olarak gerçekleşti 

Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı, 2013 yılı Mart döneminde 
bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,6 puan artarak %50,2 oldu. 
Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne 
katılma oranı 1,0 puanlık artışla %70,8, kadınlarda ise 2,3 puanlık 
artışla %30,2 olarak gerçekleşti. 

 
Mevsim Etkilerinden Arındırılmamış Temel İşgücü Göstergeleri, 
MART 2013 
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Kayıt dışı çalışanlar 0,7 puan azaldı  

Mart 2013 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna 
kayıtlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine 
göre 0,7 puan azalarak %36,8 oldu. Bu dönemde, geçen yılın aynı 
dönemine göre tarım sektöründe sosyal güvenlikten yoksun 
çalışanların oranı %81,8’den %83’e yükselirken, tarım dışı 
sektörlerde %23,9’dan %23,1’e geriledi. Sosyal güvenlik kapsamında 
olmayan ücretli ve yevmiyeli çalışanların oranı ise bir önceki yılın 
aynı dönemine göre 0,6 puan azalarak %19,9 oldu.  

 

Dış Ticaret İstatistikleri, Nisan 2013 
 
Nisan ayında ihracat %0,9 azalırken, ithalat %18,4 artmıştır. 

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle 
oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2013 yılı Nisan 
ayında, 2012 yılının aynı ayına göre %0,9 azalarak 12 520 milyon 
dolar, ithalat %18,4 artarak 22 824 milyon dolar olarak 
gerçekleşmiştir.  

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2012 Nisan ayında %65,5 iken, 
2013 Nisan ayında %54,9’a geriledi. 
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Dış ticaret açığı %55,1 artmıştır. 

Nisan ayında dış ticaret açığı %55,1 artarak 6 643 milyon dolardan 
10 304 milyon dolara yükselmiştir. 

Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2013 yılı Nisan ayında 
önceki yılın aynı ayına göre ihracat %3,8 azaırken, ithalat %14,3 
artmıştır. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 
2013 Nisan ayında bir önceki aya göre ihracat %1,6 azaldı, ithalat 
%10,7 arttı. 

 

Avrupa Birliği’ne ihracat %2,8 arttı 

Avrupa Birliği’nin (AB) ihracattaki payı 2012 Nisan ayında %38 iken, 
2013 Nisan ayında %39,4’e yükseldi. AB’ye yapılan ihracat, 2012 
yılının aynı ayına göre %2,8 artarak 4 936 milyon dolar olarak 
gerçekleşmiştir. 

 

En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu 

Almanya, 2013 Nisan ayında en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Bu 
ülkeye yapılan ihracat 2012 yılı Nisan ayına göre %4,2 azalarak 1,1 
milyar dolar olurken; Almanya’yı sırasıyla Irak (919 milyon dolar), 
İngiltere (630 milyon dolar) ve İtalya (614 milyon dolar) takip etti. 
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İthalatta ilk sırayı Almanya aldı 

Almanya ithalatta ilk sırada yer aldı. Bu ülkeden yapılan ithalat, 
geçen yılın aynı ayına göre %27,7 artarak 2,1 milyar dolar olarak 
gerçekleşti. Almanya’yı sırasıyla Çin (2,1 milyar dolar), Rusya 
Federasyonu (1,2 milyar dolar) ve İsviçre (1,6 milyar dolar) izledi. 
 

İhracatta motorlu kara taşıtları ve aksam parçaları ilk sırada yer 
aldı 
Fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi “motorlu kara taşıtları ve 
bunların aksam parçaları” (1,4 milyar dolar) olurken, bu fasılı; 
“kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, bunların aksam ve 
parçaları” (1,1 milyar dolar), “demir ve çelik” (954 milyon dolar) ve 
“elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon 
görüntü-ses kaydetme-verme cihazları” (749 milyon dolar) izledi. 

 

İthalatta mineral yakıtlar ve yağlar ilk sırada yer aldı 

Aynı ayda; ithalatı en yüksek fasıl, “mineral yakıtlar ve yağlar” (4,5 
milyar dolar) oldu. Bu fasılı; “kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar 
ve aletler, bunların aksam ve parçaları” (2,8 milyar dolar), “kıymetli 
veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci 
eşyası” (2,6 milyar dolar) ve “demir ve çelik” (1,7 milyar dolar) izledi. 
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DIŞ TİCARET 

  ( Milyon Dolar ) (%) 

Yıllar İhracat İthalat 
Dış 

Ticaret 
Dengesi 

Dış 
Ticaret 
Hacmi 

Karşıla
ma 

Oranı 

2002 36.059 51.554 -15.495 87.613 69,9 

2003 47.253 69.340 -22.087 116.593 68,1 

2004 63.167 97.540 -34.373 160.707 64,8 

2005 73.476 116.774 -43.298 190.251 62,9 

2006 85.535 139.576 -54.041 225.111 61,3 

2007 107.272 170.063 -62.791 277.334 63,1 

2008 132.003 201.823 -69.820 333.825 65,4 

2009 102.143 140.928 -38.786 243.071 72,8 

2010 113.930 185.493 -71.463 299.423 61,4 

2011 134,972 240,834 -105,863 346,697       56.0 

2012 Nisan 12,630 19,273 -6,643 31,903 65,5 

2013 Nisan 12,520 22,824 -10,304 35,344 54,9 
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Türkiye'nin Nisan ayında cari işlemler açığı 8 milyar 170 milyon 
dolar olurken, yıllıklandırılmış bazda cari işlemler açığı 51 milyar 
301 milyon dolar oldu. 

Türkiye'nin Nisan ayında cari işlemler açığı 8 milyar 170 milyon dolar 
olurken, yıllıklandırılmış bazda cari işlemler açığı 51 milyar 301 
milyon dolar oldu. 

Parasal olmayan altın kalemi altında izlenen altın ithalatı, bir önceki 
yılın ilk dört aylık dönemine göre 4 milyar 10 milyon dolar artarak 5 
milyar 278 milyon dolar tutarında gerçekleşti ve aynı dönemde altın 
ihracatı 748 milyon dolar azalarak 1 milyar 831 milyon dolar oldu. 

Hizmetler dengesi kalemi altındaki turizm gelirleri, bir önceki yılın 
ocak-nisan dönemine göre 1 milyar 322 milyon dolar tutarında 
artarak 5 milyar 794 milyon dolara, turizm giderleri de 393 milyon 
dolar tutarında artarak 1 milyar 502 milyon dolara ulaştı. 

Yatırım geliri dengesinin altında yer alan doğrudan yatırımlar, 
portföy yatırımları ve faizlerden oluşan diğer yatırımlarda 
gerçekleşen toplam net çıkış, bir önceki yılın aynı dönemine göre 37 
milyon dolar tutarında azalarak 2 milyar 606 milyon dolar olarak 
gerçekleşmişti. 

Yurt dışında yerleşik kişilerin ocak-nisan döneminde yurt içinde 
yaptıkları net yatırımlar, geçen yılın ilk dört ayına göre 1 milyar 888 
milyon dolar azalarak 3 milyar 143 milyon dolara geriledi. 
Turkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2013 yılı ocak-nisan 
dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerine göre, yurt dışında 
yerleşik kişilerin ocak-nisan döneminde yurt içinde yaptıkları net 
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yatırımlar, geçen yılın ilk dört ayına göre 1 milyar 888 milyon dolar 
azalarak 3 milyar 143 milyon dolara geriledi. Yurt içinde yerleşik 
kişilerin yurt dışında yaptıkları net yatırımlar 1 milyar 603 milyon 
dolar azalarak 925 milyon dolar tutarında gerçekleşti. 

Yurt dışında yerleşik kişiler hisse senedi piyasasında nisan ayında 
133 milyon dolar tutarında alımla birlikte ilk dört aylık dönemde 526 
milyon dolar tutarında net alım yaptı. Yurt dışı yerleşikler, nisan 
ayındaki 4 milyar 528 milyon dolar tutarında devlet iç borçlanma 
senetleri alımı ile birlikte ilk dört ayda toplam 8 milyar 580 milyon 
dolar tutarında alım gerçekleştirdi. 

Yurt dışında gerçekleştirilen tahvil ihraçları yoluyla nisan ayında 
genel hükümet 1 milyar 500 milyon dolar borçlanırken, bankalar 1 
milyar 350 milyon dolar ve diğer sektörler 1 milyar 489 milyon dolar 
borçlanma gerçekleştirdi. Böylece, ilk dört aylık dönemde söz 
konusu sektörler sırasıyla 1 milyar 697 milyon dolar, 3 milyar 992 
milyon dolar ve 1 milyar 489 milyon dolar net borçlanma 
gerçekleştirdi. 
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ÖDEMELER DENGESİ (OCAK-NİSAN) 
ÖDEMELER DENGESİ ANALİTİK SUNUM (*) 2012 2013 

(Milyon ABD Dolar) OCAK-NİSAN OCAK-NİSAN 
CARİ İŞLEMLER HESABI -20,763 -24,335 
Mal ve Hizmet Dengesi -18,553 -21,907 
Mal, Hizmet ve Gelir Dengesi -21,263 -24,597 
Cari Transferler 500 262 
SERMAYE HESABI -17 -11 
FİNANS HESABI 17,705 44,682 
Yurtdışında Doğrudan Yatırım -2,528 -925 
Yurtiçinde Doğrudan Yatırım 5,031 3,143 
Portföy Hesabı-Varlıklar 370 1,735 
Portföy Hesabı-Yükümlülükler 5,852 16,355 
Diğer Yatırımlar-Varlıklar -1,004 2,114 
Diğer Yatırımlar-Yükümlülükler 9,984 22,260 
Cari, Sermaye ve Finansal Hesaplar -3,075 20,336 
NET HATA VE NOKSAN 4,658 -5,608 
GENEL DENGE 1,583 14,728 
REZERV VARLIKLAR -1,583 -14,728 
Resmi Rezervler -1,004 -14,297 
Uluslararası Para Fonu Kredileri -579 -431 
 
Tüketici Fiyatları Endeksi, Mayıs 2013 
 
Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) aylık %0,15 arttı 

TÜFE’de (2003=100) 2013 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 
%0,15, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,21, bir önceki yılın aynı 
ayına göre %6,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %7,51 artış 
gerçekleşti. 



MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 
ARAŞTIRMA, STRATEJİ GELİŞTİRME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ (ARGE) 

 

AYLIK EKONOMİK RAPOR MAYIS 2013 
Bu rapor bilgilendirme amacıyla çeşitli kaynaklardan faydalanılarak hazırlanmıştır. Rapor bir 

önceki ayın ekonomik gelişmeleri ile değerlendirmeleri içermektedir.  
30 

 

Aylık en yüksek artış %8,85 ile giyim ve ayakkabı grubunda 
gerçekleşti 
 
Ana harcama grupları itibariyle 2013 yılı Mayıs ayında endekste yer 
alan gruplardan eğitimde %1,73, lokanta ve otellerde %0,75, 
eğlence ve kültürde %0,46, haberleşmede %0,40 artış gerçekleşti. 

Aylık en fazla düşüş gösteren grup %2,18 ile gıda ve alkolsüz 
içecekler oldu 

Ana harcama grupları itibariyle 2013 yılı Mayıs ayında endekste yer 
alan gruplardan çeşitli mal ve hizmetlerde %0,37, ev eşyasında 
%0,22, konutta %0,04 düşüş gerçekleşti. 

 
Yıllık en yüksek artış %16,09 ile alkollü içecekler ve tütün 
grubunda gerçekleşti 

TÜFE’de, Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre lokanta ve 
oteller (%8,78), haberleşme (%7,49), gıda ve alkolsüz içecekler 
(%7,07) artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır. 

 
Aylık en yüksek artış %0,63 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, 
Kırklareli)’de oldu 

İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) Düzey 2’de bulunan 26 
bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış TRC2 
(Şanlıurfa, Diyarbakır) (%3,75) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına 
göre en yüksek artış TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) (%8,19) 
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bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış TR10 
(İstanbul) (%8,09) bölgesinde gerçekleşti. 

Mayıs 2013’te endekste kapsanan 437 maddeden; 77 maddenin 
ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 252 maddenin ortalama 
fiyatlarında artış, 108 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş 
gerçekleşti. 

 
Üretici Fiyatları Endeksi, Mayıs 2013 
 
Üretici Fiyatları Endeksi aylık %1,00 arttı 

Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE), 2013 yılı Mayıs ayında bir önceki aya 
göre %1,00, bir önceki yılın Aralık ayına göre %0,99, bir önceki yılın 
aynı ayına göre %2,17 ve on iki aylık ortalamalara göre %3,27 artış 
gösterdi. 
 
Aylık değişim; tarımda %5,80, sanayide %0,09 olarak gerçekleşti 
Tarım sektörü endeksinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,39 
artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %5,30 düşüş ve on iki aylık 
ortalamalara göre %0,33 artış gerçekleşti. Sanayi sektörü 
endeksinde ise bir önceki yılın Aralık ayına göre %0,52, bir önceki 
yılın aynı ayına göre %3,78 ve on iki aylık ortalamalara göre %3,87 
artış gerçekleşti. 
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Sanayide en yüksek aylık artış elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı 
sektöründedir  
Sanayinin üç sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik 
ve taşocakçılığı sektöründe %0,13 düşüş, imalat sanayi sektöründe 
%0,07 düşüş, elektrik, gaz ve su sektöründe %1,77 artış olarak 
gerçekleşmiştir.  

Bir önceki aya göre endekslerin en fazla artış gösterdiği alt sektörler; 
elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı (%1,96), taşocakçılığı ve diğer 
madencilik ürünleri (%1,88), tekstil ürünleri imalatı (%0,77) alt 
sektörleridir. Buna karşılık ham petrol ve doğalgaz çıkarımı (%-7,56), 
kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri (%-2,11), mobilya ve 
b.y.s. diğer ürünlerin imalatı (%-1,84) ve iletişim teçhizatı imalatı (%-
1,80) bir ay önceye göre endekslerin en fazla gerilediği alt sektörler 
oldu.  
ÜFE’de kapsanan 788 maddeden; 193 maddenin ortalama 
fiyatlarında değişim olmazken, 374 maddenin ortalama fiyatlarında 
artış, 221 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti. 

 
31.05.2013 Tarihi İtibarıyla Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku 
Merkezi yönetim brüt borç stoku 31.05.2013 tarihi itibarıyla 545,9 
milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Borç stokunun 395,2 milyar TL 
tutarındaki kısmı Türk Lirası cinsi, 150,8 milyar TL tutarındaki kısmı 
döviz cinsi borçlardan oluşmaktadır. 

 

 



MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 
ARAŞTIRMA, STRATEJİ GELİŞTİRME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ (ARGE) 

 

AYLIK EKONOMİK RAPOR MAYIS 2013 
Bu rapor bilgilendirme amacıyla çeşitli kaynaklardan faydalanılarak hazırlanmıştır. Rapor bir 

önceki ayın ekonomik gelişmeleri ile değerlendirmeleri içermektedir.  
33 

 

Bütçe Mayıs 2013 Gerçekleşmeleri 
Merkezi yönetim bütçesi 2012 yılı Mayıs ayında 4 milyar  587 milyon 
TL fazla vermiş iken 2013 yılı Mayıs ayında 4 milyar 564 milyon TL 
fazla vermiştir.  

2012 yılı Mayıs ayında 6 milyar 997 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş 
iken 2013 yılı Mayıs ayında 8 milyar 107 milyon TL faiz dışı fazla 
verilmiştir. 2012 yılı Mayıs ayında bütçe giderleri 26 milyar 239 
milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 2013 yılının aynı ayında yüzde 
15,6 oranında artarak 30 milyar 337 milyon TL olmuştur.  2012 yılı 
Mayıs ayında faiz hariç bütçe giderleri 23 milyar 829 milyon TL 
olarak gerçekleşmiş iken 2013 yılı Mayıs ayında yüzde 12,4 oranında 
artarak 26 milyar 794 milyon TL olmuştur. 

Diğer taraftan 2013 yılı Mayıs ayında faiz giderleri geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 47 oranında artarak 3 milyar 543 milyon TL olarak 
gerçekleşmiştir. 2012 yılı Mayıs ayında 30 milyar 826 milyon TL olan 
bütçe gelirleri, 2013 yılı Mayıs ayında yüzde 13,2 oranında artarak 
34 milyar 901 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirleri ise 
yüzde 14 oranında artarak 30 milyar 178 milyon TL olmuştur. 

2013 yılı merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 404 milyar 
46 milyon TL ödenekten Mayıs ayında 30 milyar 337 milyon TL gider 
gerçekleştirilmiştir. Geçen yılın aynı ayında ise 26 milyar 239 milyon 
TL harcama yapılmıştır.  

2013 yılı Mayıs ayında, faiz hariç giderler için öngörülen 351 milyar 
46 milyon TL ödeneğin yüzde 7,6’sı kullanılarak 26 milyar 794 
milyon TL gider gerçekleştirilmiştir. Personel giderleri, geçen yılın 
aynı ayına göre yüzde 14,2 oranında artarak 7 milyar 882 milyon TL 
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olmuştur. 2013 yılı Mayıs ayında, personel giderleri için bütçede 
öngörülen 97 milyar 224 milyon TL ödeneğin yüzde 8,1’i 
kullanılmıştır.  

2013 yılı Mayıs ayında sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi 
giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 oranında artarak 1 
milyar 279 milyon TL olmuş ve bütçede öngörülen 16 milyar 791 
milyon TL ödeneğin yüzde 7,6’sı bu ayda kullanılmıştır.  

 2013 yılı Mayıs ayında mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 17 oranında artarak 2 milyar 695 milyon TL olarak 
gerçekleşmiş ve bütçede öngörülen 33 milyar 444 milyon TL 
ödeneğin yüzde 8,1’i bu ayda kullanılmıştır.  

2013 yılı Mayıs ayında cari transferler geçen yılın aynı ayına göre 
yüzde 6,3 oranında artarak 10 milyar 896 milyon TL olarak 
gerçekleşmiş ve bütçede öngörülen 151 milyar 287 milyon TL 
ödeneğin yüzde 7,2’si bu ayda kullanılmıştır.  

2013 yılı Mayıs ayında sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için 
5 milyar 49 milyon TL transfer yapılmıştır. Sosyal güvenlik primi 
işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi 
amacıyla yapılan transfer tutarı ise 532 milyon TL’dir.  

 2013 yılı Mayıs ayında cari transferler içinde yer alan tarımsal 
destekleme ödemeleri 1 milyar 3 milyon TL, mahalli idare payları ise 
2 milyar 458 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 

2013 yılı Mayıs ayında, 2 milyar 548 milyon TL sermaye gideri, 818 
milyon TL sermaye transferi yapılmıştır. Borç verme giderleri ise 677 
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milyon TL olarak gerçekleşmiştir.  Faiz giderleri 2013 yılı Mayıs 
ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47 oranında artarak 3 
milyar 543 milyon TL olmuştur.  

Faiz giderlerindeki bu artış, borç stokunun vade yapısına bağlı olarak 
ortaya çıkan dönemsel bir gerçekleşmeyi ifade etmekte olup, faiz 
giderleri program hedefleri ile uyumlu bir seyir izlemektedir. 

2012 yılı Mayıs ayında bütçe gelirleri 30 milyar 826 milyon TL iken 
2013 yılının aynı ayında yüzde 13,2 oranında artarak 34 milyar 901 
milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılı Mayıs ayı vergi gelirleri 
tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14 oranında artarak 30 
milyar 178 milyon TL olmuştur.  

2013 yılı Mayıs ayında genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri geçen 
yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 oranında artarak 3 milyar 592 milyon 
TL olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılı Mayıs ayında özel bütçeli 
idarelerin öz gelirleri 971 milyon TL, düzenleyici ve denetleyici 
kurumların gelirleri ise 160 milyon TL olmuştur.  

Vergi türleri itibarıyla 2013 yılı Mayıs ayı gerçekleşmelerine 
bakıldığında geçen yılın aynı ayına göre; harçlar yüzde 44.5, damga 
vergisi yüzde 32.4, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 24.9, 
özel tüketim vergisi yüzde 23.8, banka ve sigorta muameleleri 
vergisi yüzde 22.6, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 18.7, 
gelir vergisi yüzde 17 ve diğer vergiler tahsilatı ise yüzde 8,1 
oranında artmıştır. Kurumlar vergisi tahsilatı ise yüzde 9,6 oranında 
azalmıştır. 
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MERKEZİ BÜTÇE 

  (MİLYAR 
TL) 

2012  
Bütçe 
Gerç.  

2012 
Bütçe 
Hedefi 

2013 
Bütçe 
Hedefi 

2013 
Mayıs 
Gerç. 

2013 
Ocak-
Nisan  

2013 
Ocak-
Nisan 
Gerç./ 
Bütçe 
Hedefi 

Bütçe 
Giderleri 360,4 350,9 403,9 30,3 155,2 38,4 

Faiz Hariç 
Giderler 312,1 300,6 350,9 26,7 133,5 38 

Faiz 
Harcamaları 48,4 50,2 53 3,5 21,7 41,1 

Bütçe 
Gelirleri 331,7 329,8 370,9 34,9 159,5 43,1 

Vergi 
Gelirleri 278,7 277,6 317,9 30,1 131,6 41,4 

Bütçe Açığı -28,7 -21,1 -33,8 4,5 4,2 -12,6 
Faiz Dışı 
Fazla 19,6 29,1 19,1 8,1 26,1 136,6 

 
 
 
Merkez Bankası… 

PARA POLİTİKASI KURULU 18.06.2013 tarihli toplantısından; 

Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı ile Banka 
bünyesindeki Bankalar arası Para Piyasası ve Borsa İstanbul Repo–
Ters Repo Pazarı’nda uygulanmakta olan faiz oranlarının sabit 
tutulması kararlaştırılmıştır. 
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Bu çerçevede; 

Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 4,5, 

Gecelik faiz oranları: Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 
3,5; borç verme faiz oranı yüzde 6,5, açık piyasa işlemleri 
çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla 
tanınan borçlanma imkanı faiz oranı ise yüzde 6, 

Geç Likidite Penceresi Faiz Oranları: Geç Likidite Penceresi 
uygulaması çerçevesinde, Bankalar arası Para Piyasası’nda saat 
16.00–17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası 
borçlanma faiz oranı yüzde 0, borç verme faiz oranı yüzde 9,5 olarak 
uygulanmaya devam edilmektedir. 

Ayrıca, kurul; son dönemde açıklanan veriler iç ve dış talep 
gelişmelerinin öngörüldüğü şekilde seyrettiğini, yurt içi nihai talep 
sağlıklı bir toparlanma sergilerken, ihracat zayıf küresel talebin 
etkisiyle yavaşladığı, mevcut politika çerçevesi ve emtia fiyatlarının 
seyrinin iktisadi faaliyetteki artışın cari işlemler açığına yansımasını 
sınırladığını belirtmektedir. Yakın dönemde küresel düzeyde para 
politikalarına ilişkin artan belirsizlik nedeniyle sermaye akımlarında 
zayıflamanın gözlendiği ve kredi artış oranları referans değerin 
üzerinde seyretmeye devam ettiği de belirtilmektedir.  

 

 

 



MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 
ARAŞTIRMA, STRATEJİ GELİŞTİRME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ (ARGE) 

 

AYLIK EKONOMİK RAPOR MAYIS 2013 
Bu rapor bilgilendirme amacıyla çeşitli kaynaklardan faydalanılarak hazırlanmıştır. Rapor bir 

önceki ayın ekonomik gelişmeleri ile değerlendirmeleri içermektedir.  
38 

 

Bankacılık Sektöründeki Gelişmeler… 

Mevduat…  

BDDK tarafından hazırlanan Haftalık Bülten verilerine göre 24 Mayıs 
2013 tarihi itibarıyla toplam mevduat hacmi yılsonuna göre %5,1 
oranında artış kaydederek 858,4 milyar TL düzeyine yükselmiştir. TP 
mevduat hacmi ilgili dönemde %4,7, YP mevduatın USD karşılığı 
%2,1 oranında artmıştır. Mevduat hacmindeki yıllık artış ise %14,2 
oranında gerçekleşmiştir. 

Krediler…  

24 Mayıs 2013 itibarıyla kredi hacmi yılsonuna göre %9,7 oranında 
artarak 883,7 milyar TL seviyesine ulaşmıştır. İlgili dönemde TP 
krediler %9,9, YP kredilerin USD karşılığı %5,1 oranında artmıştır. 
Kredi hacmindeki yıllık artış da %20,6 düzeyindedir. Kredi türleri 
itibarıyla incelendiğinde, 24 Mayıs 2013 itibarıyla tüketici 
kredilerinin yılsonuna kıyasla %11,3, taksitli ticari kredilerinin %15,9 
ve büyük montanlı kurumsal kredilerin yer aldığı diğer kredilerin 
%8,5 oranında arttığı görülmektedir.  

24 Mayıs 2013 itibarıyla takipteki alacaklar oranı %3,0 düzeyindedir. 
Söz konusu oran tüketici kredilerinde %2,1, taksitli ticari kredilerde 
%3,3 ve bireysel kredi kartlarında %5,6 seviyesindedir. Takipteki 
alacaklar oranı ilk iki kalemde yılsonuna göre yatay bir seyir izlerken, 
bireysel kredi kartlarında 0,5 puan artış kaydetmiştir. 
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Menkul kıymetler portföyü …  

24 Mayıs 2013 itibarıyla bankacılık sektörü menkul kıymetler 
portföyü yılsonuna kıyasla %0,6 oranında azalarak 270,6 milyar TL 
seviyesine gerilemiştir. .  

Emanet menkul kıymetler…  

24 Mayıs 2013 itibarıyla bankaların emanetindeki menkul kıymetler 
portföyü yılsonuna göre %13,6 oranında artış kaydederek 246,1 
milyar TL seviyesine ulaşmıştır. İlgili dönemde yurt içi yerleşiklerin 
portföyü %9,8, yurt dışı yerleşiklerin portföyü %17,3 oranında 
genişlemiştir.  

Yabancı para net genel pozisyonu…  

24 Mayıs 2013 itibarıyla bankacılık sektörünün yabancı para net 
genel pozisyonu (+) 2,1 milyar USD seviyesinde gerçekleşmiştir. 
Yabancı para net genel pozisyonu bilanço içi kalemlerde (-) 18,2 
milyar USD, bilanço dışında ise (+) 20,3 milyar USD düzeyindedir 
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                                EN SON EKONOMİK GÖSTERGELER
2013 Yılı Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

Aylara Göre
BÜYÜME  (98 bazlı) 1.ÇEYREK

GSYH(MİLYAR $) 200,3
GSYH(MİLYAR TL) 357,8
Büyüme Oranı 3

Enflasyon (%)

ÜFE (YILLIK) 1,88 1,84 2,3 1,7 2,1

TÜFE (YILLIK) 7,31 7,03 7,2 6,1 6,5
ÖDEMELER 
DENGESİ(MİLYAR $)

İhracat 11,5 12,4 13,1 12,5

İthalat 18,8 19,3 20,5 22,8

Dış Dengesi -7,2 -6,9 -7,3 -10,3

Cari Denge -5,6 5,1 -5,3 -8,1

BORÇ STOKU

İç Borçlar(TL) 388,9 392,8 393,6 394,6 395,2

İç Borçlar(milyar$) 143,9 144,4 146,8 147,4 150,8

Dış Borçlar(milyar$) 304,4 298,4 300,2 301,4 303,2

BÜTÇE GERÇEKLEŞMESİ

(MİLYAR TL)

Harcamalar 30,9 33,9 30,1 29,8 30,3

Faiz Harcamaları 5,22 4,9 4,9 3,1 3,5
Faiz Dışı 
Harcamalar

25,7 28,9 25,2 26,8 26,7

Gelirler 36,9 32,5 24,7 30,4 34,9

Vergi Gelirleri 28,4 27,5 21,3 24,1 30,1

Vergi Dışı Gelirler 7,6 3,4 2,3 5,2 3,5

Bütçe Dengesi 5,9 -1,4 5,3 0,6 4,5

Faiz Dışı Fazla 11,2 3,5 -0,46 3,6 8,1

DÖVİZ KURLARI

TÜFE Bazlı Reel Kur 120,1 119,7 119,9 121,1 119,9

$/TL 1,79 1,8 1,79 1,89 1,92

Avro/TL 2,36 2,36 2,35 2,46 2,5

Avro/$ 1,31 1,28 1,32 1,3 1,3

DİĞER
Protesto 
Ed.Sen(Bin Ad)

93,4 82,7 84,1 85,1 91,6

Karşılıksız Çek 82,1 81,9 64,4 62,5 73,7
(Bin Ad.)
Top Mevduat 751,3 771,9 773,4 786,1 789,4
(milyar TL)
YP Mevduat 246,2 251,6 258,1 256,9 258,7
(Milyar $)

Krediler(Milyon TL) 794,7 799,1 815,2 833,5 848,2

Bireysel Krediler 157,1 161,4 162,1 163,6 165,1
(Milyon TL )
Tüketici Kredi 193,3 197,4 200,3 205,6 210,3
(Milyon TL)
Kredi Kartı 77,5 78,6 78,8 80,9 82,5
(Milyon TL)
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                YILLARA GÖRE EKONOMİK GÖSTERGELER
2002 2003 2004 2007 2008 2009 2010 2011 2012

BÜYÜME (98 bazlı)  

GSYH (Milyar $) 180.9 239.2 390,4 658,8 741,8 616,7 735,8 772,6 786,2

GSYH (Milyar TL) 275.0 356.7 559 856,4 950,5 952,6 1.105 1.158 1.416

Büyüme Oranı 7,9 6,9 9,4 4,5 0,7 -4,8 8,9 8,5 2,2

ENFLASYON (%)

ÜFE (yıllık) 30,8 13,9 13,8 5,94 8,11 5,93 8,87 11,9 2,4

TÜFE (yıllık) 29,7 18,4 9,35 8,39 10,06 6,53 6,4 6,47 6,1

ÖDEMELER DENGESİ 
(Milyar $)

İhracat 36,1 47,3 63,2 107,5 132 102,3 113,9 134,9 152,5

İthalat 51,5 69,3 97,5 170 201,8 140,8 185,5 240,9 236,5
Dış Ticaret Dengesi 15,5 22,1 -34,4 -62,9 -69,8 -38,6 -71,6 -106 -83,9
Cari Denge (Revize) 1,5 8.0 -14,4 -37,4 -41,4 -13,9 -48,6 77,1 -48,8

BORÇ STOKU

İç Borçlar (Milyar TL) 149,9 194,4 224,5 255,3 274,8 330 352,8 383,2 386,5

İç Borçlar    (Milyar $) 91,7 139,3 167,3 219,2 181,7 219,2 228,2 247,3 231,6
Dış Borçlar (Milyar $) 130,1 144,9 161 249,4 280,4 268,8 290,3 304,6 295,5
   Kamu Sek. Ve TCMB 85,6 93,9 97 89,3 92,3 96,8 100,7 100,8 110,8
   Özel sektör (FK dahil) 44,5 51.0 64 160,1 188,1 172 189,6 203,8 226,1

Top. Borç (Milyar $) 221,8 284,2 328,3 468,6 462,1 488 518,5 540,2 526.1

BÜTÇE GERÇEKLEŞ (Milyar 
TL)

Harcamalar 115,7 140,4 141 203,5 225,9 267,3 293,6 294,4 360,4

Faiz harcamaları 51,8 58,6 56,5 48,7 50,7 53,2 48,3 48,3 48,4
Faiz dışı harcamalar 63,6 81,8 84,5 154,8 175,3 214,1 245,3 246,1 312,1
Gelirler 75,6 100,3 110,7 189,6 208,9 213,1 254 254,3 331,7
Vergi gelirleri 59,6 84,3 99,1 152,8 168,1 172,4 210,5 210,6 278,7
Vergi dışı gelirler 16.0 15,9 17,5 36,4 34,7 42,6 43,5 35,5 41,6
Bütçe Dengesi -40,1 -40,2 -30,3 -13,9 -17,1 -52,2 -39,6 40,8 -28,7
Faiz Dışı Fazla 11,8 18,4 26,2 34,8 33,6 0,98 8,7 8,21 19,6

TÜFE bazlı Reel Kur 125,4 140,8 103,5 130,9 114,7 116,6 126,2 109,2 118,8

$/TL 1,63 1,39 1,34 1,16 1,52 1,49 1,53 1,89 1,77
Avro/TL 1,7 1,74 1,82 1,71 2,13 2,14 2,05 2,45 2,37
Avro/$ 1,04 1,25 1,35 1,46 1,4 1,44 1,34 1,29 1,34

DİĞER

Protesto Ed. Sen.(Bin Ad) 589 1.471 1.574,00 1.599,90 1.216,17 918,9 1074,6

Karşılıksız Çek (Bin Ad) 965 1.325 1.537,20 1.910,70 900,3 594,9 905,7

Top. Mevduat  (Milyr TL) 191,4 340,4 433,4 531,5 644,6 728,2 749,7

YP Mevduat  (Milyar $) 63,5 102,6 101,6 123,2 126,6 140,7 244,3

Krediler (Milyar TL)** 97,3 261,7 343,2 400,7 535,4 687,1 773,5

Bireysel Kr.  (Milyar TL) 34,9 124,6 152,6 168,7 226,1 297,4 156,8

Tüketici Kredi (Mlyr TL) 12,7 67,6 83,2 93,3 129,1 167,4 191,2

Kredi Kartı (Milyar TL) 13,9 27,8 34,8 37,5 45,3 56,4 75,4
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