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DÜNYA EKONOMİSİ 

 

Küresel Gelişmeler… 

 

Krizin üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen dünya ekonomisi, 

toparlanma sürecine devam etmektedir.  

Uluslararası kuruluşlar dünya büyümesine ilişkin tahminlerini revize 

etmişlerdir.  IMF’nin Ocak 2013 tarihinde yayınladığı Küresel Ekonomik 

Görünüm Güncelleme Raporu’nda küresel ekonomik beklentilere 

yönelik değişimler ve bunun ekonomik beklentilere olan etkisi ele 

alınmıştır. Raporda küresel büyümede toparlanma olacağı, ancak bu 

toparlanmanın Ekim 2012’de yayımlanan Küresel Ekonomik Görünüm 

Raporu’ndaki beklentilere göre daha aşamalı olacağı belirtilmiştir. Avro 

Bölgesi’nde ve ABD’de alınan önlemler riskleri azaltmış ancak Avro 

Bölgesi’nde daralma uzun sürdüğünden toparlanma gecikmiştir.  

Avro Bölgesi’ndeki olumsuz koşullar ve ABD’deki aşırı mali pekiştirme 

riskleri devam etmezse ve finansal koşullar iyileşmeye devam ederse 

küresel büyüme öngörülenden daha güçlü olabilecektir. 

Dünya ekonomisinin 2013 yılı boyunca 2012 yılına kıyasla yavaş 

büyüyeceği beklenmektedir 

IMF’nin ardından Avrupa Komisyonunun Mart ayında yayınladığı kış 

tahminlerine göre dünya büyümesi önümüzdeki yıllarda yavaş bir seyir 

izleyecektir. 2013 yılı için yüzde 3,2 civarında bir büyüme beklenirken, 

2014 yılında yüzde 3,9 oranında bir büyüme öngörülmektedir. Dünya 

Bankasının Ocak ayında yayınladığı Küresel Ekonomik Beklentiler 

Raporunda ise gelişmekte olan ülkeler halen küresel büyümenin itici 

gücü olmaya devam etmekle birlikte, kriz öncesindeki büyüme 

performansına henüz ulaşılamamıştır. 
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Kur Savaşları Yeniden Gündemde 

Dünya genelinde merkez bankalarının ekonomik aktiviteyi desteklemek 

amacıyla uyguladıkları genişleyici para politikalarının yanı sıra son 

dönemde alınan tedbirlerin etkisiyle küresel risk iştahının toparlanma 

eğilimi göstermesi ve Japonya’da yeni hükümetin göreve gelmesiyle 

birlikte ekonomi politikasının değişmesi döviz kurlarında sert 

hareketlerin yaşanmasına neden olmaktadır. Bu durum, ülkelerinin 

uluslararası ticarette rekabet güçlerini artırmak amacıyla para 

birimlerinin değerine müdahale etmeleri olarak tanımlanan “kur 

savaşları” tartışmasını yeniden gündeme getirmiştir. 

Kur savaşları Moskova’da düzenlenen G-20 maliye bakanları ve merkez 

bankası başkanları toplantısının da gündeminde yer almıştır. 

Toplantının ardından yayımlanan ortak bildiride, ülkelerin piyasa 

tarafından belirlenen kur sistemine bağlılıkları ifade edilirken rekabetçi 

devalüasyondan kaçınılacağı belirtilmiştir. 

 

Petrol fiyatlarında yukarı yönlü ivme beklenmektedir 

IMF’in “Emtia Piyasaları İncelemesi 2012” çalışmasında; emtia 

piyasalarının işleyişindeki bozulmalar, arzda yaşanacak kesintiler ile 

Çin, Amerika ve Avrupa’da canlanma beklentileri nedeniyle petrol 

fiyatlarının yukarı yönlü dalgalanacağı öngörülmektedir. Yukarı yönlü 

riskler geniş olsa da yılın ikinci yarısında ilk yarıya göre risklerin 

azalacağı beklentisi yer almaktadır. Diğer taraftan, gıda piyasasında 

2013 sonu itibarıyla önemli gıda maddelerinin fiyatlarının bir miktar 

azalması beklenmekte; metal piyasasında ise 2012 yılının son 

aylarındaki sert düşüşlerden sonra ani sıçramalar beklenmektedir. 
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Avro/Dolar Paritesi…. 

 

Euro Alanı’nda finansal piyasalarda kaydedilen olumlu gelişmelerin 

desteği ile Ocak ayının ikinci yarısından itibaren yükseliş trendi 

sergileyen EUR/USD paritesi 1 Şubat’ta 1,3711 ile Kasım 2011’den bu 

yana en yüksek düzeyine ulaşmıştır. Öte yandan, ay genelinde 

paritedeki yükselişin Euro Alanı ekonomisini olumsuz yönde 

etkileyeceğine ilişkin görüşlerin gündeme gelmesine ek olarak 

İtalya’daki siyasi belirsizlikler nedeniyle gerileme eğilimine giren 

EUR/USD paritesi 28 Şubat itibarıyla 1,3056 düzeyinde gerçekleşmiştir. 

 

 

Petrol ve Altın Fiyatı… 

 

Küresel ekonomik aktivitenin iyileşeceğine ilişkin beklentiler Şubat 

ayının ilk yarısında petrol fiyatlarının 120 dolar/varile kadar 

yükselmesine neden olmuştur. Ayın ikinci yarısında ise, ABD’de 

harcama kesintilerine ve İtalya’da siyasi belirsizliklere ilişkin endişeler 

nedeniyle Brent türü ham petrolün varil fiyatı yeniden gerileme 

eğilimine girmiş ve 28 Şubat’ta 111 dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. 

Şubat ayının ilk yarısında hızlı bir şekilde gerileyen altın fiyatları ise ayın 

ikinci yarısında bir miktar toparlanmış ve 28 Şubat itibarıyla 1.580 

dolar/ons seviyesinde gerçekleşmiştir. 
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ABD… 

 

ABD’de bütçe kesintileri 1 Mart’ta yasalaşarak yürürlüğe girmiştir  

16 trilyon doları aşan kamu borcunun azaltılması amacıyla 

harcamalarda kademeli olarak kesinti öngören yasaya göre savunma ve 

savunma dışı harcamalarda önemli düşüşler söz konusu olmuştur. 

Savunma harcamalarında önümüzdeki 7 ay içinde yaklaşık yüzde 8, 

savunma dışı harcamalarda ise yüzde 5-6 civarında yapılacak kesintiler 

ile toplamda 85 milyar dolar tasarruf sağlanması öngörülmektedir.  

Başta Başkan Obama olmak üzere yönetim çevreleri, kesintilerin 

ekonomik büyümeye zarar verebileceği ve yüz binlerce kişilik istihdam 

kaybına yol açabileceği yönünde uyarılarda bulunmaktadır. 

Yürürlüğe giren 85 milyar dolarlık harcama kesintilerinin 71 milyar 

doları savunma ve savunma harici ihtiyari harcamaları, 14 milyar doları 

zorunlu giderleri kapsamaktadır. Bu ihtiyari harcamalar, 2012 yılında 

federal harcamaların yüzde 36’sını oluşturmuştur. İki ay ertelenme 

sonucu 24 milyar dolar azalan harcama kesintileri 85 milyar dolara 

inmiştir. 

ABD’de dördüncü çeyrek büyüme yüzde 0,1 

ABD ekonomisi 2012 yılı üçüncü çeyreğinde yüzde 3,1 oranında 

büyüme kaydederken, dördüncü çeyrekte yüzde 0,1 oranında 

büyümüştür. Böylece yıllık büyüme yüzde 2,2 oranında gerçekleşmiştir. 

Geçen ay yüzde 0,1 daralma olarak tahmin edilen dördüncü çeyrek 

büyümesi, Mart ayında revize edilen rakamla pozitife dönmüştür. 2009 

yılı ikinci çeyreğinden bu yana görülen en düşük büyüme performansını 

sergileyen ekonomide büyümedeki yavaşlamanın arkasında yapılan 

mali kesintilerin etkisi olmuştur.  
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Dördüncü çeyrekte uluslararası ticaret ve inşaat harcamalarında 

kaydedilen daha iyi performans, net ihracat ve yatırımlarda yukarı 

yönlü revizeye neden olmuş ve bu gelişme de, GSYH’nin yüzde -0,1 

seviyesinden yüzde 0,1 seviyesine yükselmesini sağlamıştır. 

ABD ekonomisinde son iki aydır ekonomide artan güven ortamı 

hâkimiyetini korumaktadır. Tüketici güven endeksi artış eğilimini 

devam ettirmiş ve yüzde 69,6 seviyesine çıkmıştır. Tüketicilerin kısa 

vadeli görünüm ile ilgili beklentilerinin pozitif olması, iş ortamı ve 

istihdam piyasası üzerindeki beklentilerinin olumlu görünümü bu 

yükseliş üzerinde etkili olmuştur. 

ABD’de işsizlik yüzde 7,7’ye gerilemiştir 

Şubat ayı verisine göre işsizlik oranı yüzde 7,7 seviyesine gerilemiştir. 

Şubat ayında 236 bin kişilik tarım dışı istihdam yaratılmıştır. Uzmanlık 

gerektiren mesleklerde, inşaat ve sağlık sektörlerinde istihdam 

artmıştır. Yaratılan istihdama rağmen, işsizlik oranında çok fazla bir 

değişiklik olmaması, ekonominin daha fazla büyümeye ihtiyacı 

olduğunu göstermektedir. Amerikan Merkez Bankası’nın ekonomiyi 

desteklemeye devam etmesinin bu açıdan önemli olduğu söylenebilir. 

Bunun yanı sıra, mali kesintilerin ekonomik büyümeyi olumsuz 

etkileyeceği ve bu durumun istihdam üzerinde ilerleyen dönemlerde 

olumsuz bir etki yaratacağı tahmin edilmektedir. İşsiz sayısı Şubat 

ayında 12 milyon kişi olarak kaydedilmiştir.  

Ekonomik nedenlerle yarı zamanlı çalışmak zorunda olan kişi sayısında 

168 bin kişilik düşüş yaşanmış ve bu sayı 8,2 milyon kişiye düşmüştür. 

Uzun dönem işsizlerin (27 hafta ve üzeri işsiz olanlar) toplam işsizler 

içindeki payı Şubat ayında 40,2 olarak gerçekleşmiş, önceki aylara göre 

bir miktar artış kaydetmiştir. Şubat ayında uzun dönem işsizlerin sayısı 

yaklaşık 4,8 milyon kişi olarak gerçekleşmiştir. 
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Avro Bölgesi… 

 

AVRO Bölgesinde finansal gerginlik az da olsa azalmıştır 

Avrupa Komisyonu yayınladığı Kış 2013 Tahminleri raporunda Avro 

Bölgesinde finansal gerginliğin etkili müdahaleler sonrasında azaldığı, 

reel ekonomide iyileşmenin sınırlı olduğu, yurtiçi talebin zayıf 

seyretmeye devam ettiği, enflasyon baskısının olmadığı, üye ülkeler 

arasında bir yeniden dengelenme sürecinin yaşandığı, mali 

görünümünün iyileştirilme çabalarının olduğu belirtilmektedir. Rapora 

göre Avrupa Birliği ve Avro Bölgesi 2012 yılında sırasıyla yüzde 0,3 ve 

yüzde 0,6 oranında daralmıştır. Birlik üyeleri arasında büyüme 

performansları bakımından farklılıklar 2012 yılında da devam etmiştir. 

Birliğin rekabet gücü yüksek ülkelerinden Almanya ve İsveç sırasıyla 

yüzde 0,7 ve yüzde 1 oranlarında büyürken, Fransa ve İngiltere’de 

büyüme kaydedilememiştir.  

Yüksek kamu borç sorunu yaşayan İtalya, İspanya, Portekiz ve 

Yunanistan sırasıyla yüzde 2,2, yüzde 1,4, yüzde 3,2 ve yüzde 6,5 

oranlarında daralmıştır. Rapora göre dünya büyümesinin 2013 yılında 

yüzde 3,1 oranında, 2013 yılında yüzde 3,9 oranında büyüyeceği, Avro 

Bölgesinin ise 2013 yılında yüzde 0,3 oranında daralacağı, 2014 yılında 

yüzde 1,4 oranında büyüyeceği öngörülmektedir. 

Avro Bölgesi dördüncü çeyrekte yüzde 0,6 daralmıştır 

2012 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 

oranında daralan Avro Bölgesi, dördüncü çeyrekte yüzde 0,6 oranında 

daralmıştır. GSYH dördüncü çeyrekte yıllık olarak yüzde 0,9 oranında 

daralmıştır. GSYH’n dört çeyreklik değişimine bakıldığında Avro 

Bölgesinin yıllık bazda son dört çeyrektir daralmakta ve teknik 
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durgunluk içerisinde olduğu görülmektedir. Dördüncü çeyreğe ilişkin 

öncü göstergeler ve endekslere paralel bir daralma yaşanmıştır.  

Bir önceki çeyreğe göre yaşanan yüzde 0,6 oranındaki daralma, iç 

talepte yaşanılan daralma ve zayıf ihracat performansından 

kaynaklanmaktadır. Düşük tüketici ve yatırımcı güveni, mali pekiştirme 

önlemleri, bilanço küçültme süreci, azalan harcanabilir gelir ve yüksek 

petrol fiyatları yıl genelinde özel tüketimi ve yatırımları baskılamış ve 

ekonomik aktivitenin düşük seyretmesine neden olmuştur. Avrupa 

Merkez Bankası Mart ayında Aralık ayı makroekonomik tahminlerini 

aşağı yönlü revize ederek Avro Bölgesinin 2013 yılı genelinde yüzde 0,9 

ila yüzde 0,1 aralığında daralacağını tahmin etmiştir. 

Son çeyrekte tüketim yüzde 0,4 azalmıştır 

Dört çeyrektir daralma eğiliminde olan özel tüketim, son çeyrekte 

yüzde 0,4 oranında azalmıştır. Bu çeyrekte tüketim harcamalarının 

büyümeye katkısı eksi 0,2 puan olmuştur. Bir önceki yılın aynı 

dönemine göre yüzde 1,2 oranında azalan tüketim harcamalarının, aynı 

döneme göre eksi yüzde 0,9 oranında gerçekleşen büyümeye katkısı 

eksi yönde 0,7 puan olmuştur. Tüketimdeki zayıflık son birkaç yıldır 

hane halklarının reel harcanabilir gelirlerinin enflasyon nedeniyle 

aşınması ve artan işsizlik ile açıklanmaktadır. 

Kamu tüketim harcamaları 2012 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki 

çeyreğe göre yüzde 0,1 oranında azalmıştır. Kamu tüketim 

harcamalarının büyümeye katkısı olmamıştır. Önümüzdeki dönemde 

kamu harcamalarının toplam talebi artırıcı etkisinin uygulanmakta olan 

mali pekiştirme planları nedeniyle sınırlı olacağı beklenmektedir. 
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İthalat ve İhracat son çeyrekte yüzde 0,9 azalmıştır 

Küresel düzeyde ve bölge düzeyinde yaşanan düşük ekonomik aktivite 

Avro Bölgesinin ticaret performansını olumsuz etkilemiştir. Mal ve 

hizmetlerin ithalat ve ihracatı yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe 

göre yüzde 0,9 oranında azalmıştır. Bunun sonucunda net ihracatın 

çeyreklik büyümeye katkısı olmamıştır.  

Net ihracatın dördüncü çeyrekte yıllık büyümeye katkısı ise 1,3 puan 

olmuştur. Emtia ihracatçısı ülkelerinin artan talebi ihracatı 

desteklerken, ABD kaynaklı talebin düzeyi düşük kalmıştır. Uzun vadeli 

perspektiften bakıldığında 2010 yılının ikinci yarısından itibaren net 

ihracat artışları büyümeye olumlu katkı yapmıştır. Bu süreçte avronun 

diğer ticaret ortaklarına göre reel efektif değerinin düşmesi ihracat 

performansına olumlu yansımıştır. Azalan dış talep ve son aylarda 

kurun değer kazanmaya başlaması önümüzdeki süreçte bölgenin 

ihracatın performansını olumsuz etkileyebileceği düşünülmektedir 

İşsizlik 0,1 artarak yüzde 11,9 oranında gerçekleşmiştir 

Ocak ayında Avro Bölgesi işsizlik oranı Aralık ayına göre 0,1 puan 

artarak yüzde 11,9seviyesinde gerçekleşmiştir. 2012 yılının Ocak ayı ile 

karşılaştırıldığında işsizlik 1,1 puan artmıştır. Avro Bölgesinde işsizlerin 

sayısı Ocak ayında bir önceki aya göre 201 bin kişi artarak 19 milyona 

ulaşmıştır. 2012 yılı Ocak ayı ile karşılaştırıldığında Avro Bölgesinde 

işsizlerin sayısı 1,9 milyon kişi artmıştır. İşsizlik oranlarının en yüksek 

gerçekleştiği ülkeler yüzde 26,2 ile İspanya ve yüzde 27ile Yunanistan 

olmuştur. Avusturya ve Almanya’da sırasıyla kaydedilen yüzde 4,9 ve 

yüzde 5,3’lük işsizlik oranları ise Avro Bölgesinin en düşük işsizlik 

oranlarıdır. 
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Japonya… 

 

Dünyanın en büyük 3. ekonomisi Japonya'nın başbakanı Shinzo Abe'nin 

fiyatlardaki düşüşü sonlandırma vaadi, 

yatırımcıların enflasyon beklentileri; yaşam maliyetlerinin 14 yıl geride 

kalmasının ardından Almanya'ndakilere rekor fark attı.  

 

Japonya'nın enflasyona bağlı tahvilleri ile geleneksel tahvilleri 

arasındaki faiz farkını gösteren 5 yıllık başa baş oranı bu ay yüzde 

1.54'e ulaşarak, Almanya'nınkileri 33 baz puan aştı ve 2009'dan bu 

yana en büyük sıçramaya işaret etti. Japonya'nın oranı bu yıl 

İngiltere'nin ardından en hızlı artışını kaydetti. 

 

Japonya'nın "bağlayıcı (linker)" da denilen enflasyona bağlı tahvilleri bu 

çeyrekte son 2 yılın en büyük kazancını kaydetmeye hazırlanıyor. 

Varlıklar, 1999'dan bu yana Almanya'nınkilerden daha hızlı artış 

kaydetmemiş olan fiili tüketici fiyatlarının  Şubat'ta yüzde 0.7 

düşmesinin beklenmesine rağmen kazanç sağladı. Abe'nin yüzde 2 yıllık 

enflasyon hedefine ulaşmak için sınırsız nakit tedbir çağrısında 

bulunmasıyla yatırımcıların beklentileri arttı.  ……………………………………… 

 

Piyasanın işlerin gidişatından ve ciddiye binmesinden destek bulduğuna 

dikkat çeken Morgan Stanley'nin Londra'daki enflasyon araştırmaları 

küresel başkanı Anton Heese, piyasanın hedefin ulaşılabileceği 

ihtimalini değil, bunun olma ihtimalini fiyatlamaya başladığını söyledi 

 

 

http://www.bloomberght.com/etiket/japonya
http://www.bloomberght.com/etiket/shinzo_abe
http://www.bloomberght.com/etiket/enflasyon
http://www.bloomberght.com/etiket/beklenti
http://www.bloomberght.com/etiket/almanya
http://www.bloomberght.com/etiket/japonya
http://www.bloomberght.com/etiket/enflasyon
http://www.bloomberght.com/etiket/almanya
http://www.bloomberght.com/etiket/japonya
http://www.bloomberght.com/etiket/beklenti
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Çin… 

 

Çin’de büyüme beklentisi yüzde 8,3 olarak tahmin edilmektedir. 

OECD tarafından yayınlanan Güneydoğu Asya Ekonomik Görünümü 

2013 Raporunda Çin’deki reel büyüme oranlarının kriz öncesi döneme 

göre 2011 yılındaki yavaşlamanın ardından 2013-2017 döneminde 

yükselişe geçmesi beklenmektedir. Raporda Çin’in 2013-2017 

dönemindeki ortalama büyüme beklentisi yüzde 8,3 olarak tahmin 

edilmektedir. Ayrıca Çin’de sermaye girişlerinin oynaklığı riskleri devam 

ettiğinden bu ülkelerde yasal ve düzenleyici sermaye piyasası kuralları 

konulması ve var olanların güçlendirilmesi önerilmiştir. 

Çin ekonomisinin, ülkedeki gelirleri ve tüketimi yükseltmek, eyaletler 

arasındaki gelişmişlik farkının azaltmak amacıyla kırsal reforma hız 

kazandıracağı belirtilmiştir. Çin, kırsal ve şehir arasındaki ayrımı 

azaltmak için çiftçilerin arazi haklarını iyileştireceğini ve kırsal giderler 

ile kamu hizmetlerini destekleyeceğini ayrıca kırsal kesimde 

yaşayanların hasatlardan makul ölçülerde kazanç sağlanmasına 

çalışılacağını ve tarımsal teşviklerin de önümüzdeki dönemde 

artırılacağını bildirmiştir 

Çin’de yeni Başbakan Dönemi 

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'de koltuğu devralan yeni 

başbakanı, kişi başına düşen geliri bu on yılda 2 katına çıkarmayı ve 

ülkenin 2020'ye kadar ortalama yüzde 7,5 büyümeyi korumasının 

gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca ekonomik performanstaki büyük 

dalgalanmaların olmaması için istikrarlı ekonomik büyümenin 

sürdürülmesi, enflasyonun önlenmesi ve görünmeyen risklerin kontrol 

altında tutulmasının gerektiği belirtmiştir.  
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Çin’in yeni başbakanı, bir yandan çevre kirliliği gibi sorunlarla 

ilgilenirken, diğer yandan devlet kontrolündeki bazı görevleri piyasaya 

devredeceklerini ve bürokrasiyi azaltarak özel sektöre yeni roller 

vereceklerini belirtmiştir. 2001-2011 döneminde ortalama yüzde 10,4 

büyüyen Çin'in 5 Mart'ta görevinden ayrılan eski başbakanı Wen 

Jiabao, Çin’in büyüme modelini "dengesiz ve sürdürülemez" olarak 

nitelemiş ve hükümet büyüme modelini yatırım ve ihracattan, tüketime 

kaydırmaya çalışmaktadır. 

Son çeyrekte Büyüme yüzde 7,9 olarak gerçekleşmiştir 

Ekonomi 2012 yılının son çeyreğinde ekonomik faaliyetler hız 

kazanmaya başlamış ve son çeyrekte yüzde 7,9 oranında büyüyerek 

2012 yılını yüzde 7,8’lik büyüme oranı ile kapatmıştır. 2012 yılının son 

çeyreğinde sanayi üretimi yüzde 10,3 ve perakende satışları yüzde 15,2 

oranında artış göstermiştir. Çin 2013 yılına ait büyüme hedefini yüzde 

7,5 olarak belirlemiştir. 

İhracat 21,8 artmıştır 

Çin'in Şubat ayı ihracatı beklentilerin üzerinde gerçekleşmiştir. Şubat 

ayında ihracat bir önceki aya göre düşmüş olmakla birlikte yıllık bazda 

yüzde 21,8 artarak 139,4 milyar dolar olmuştur. İthalat da yüzde 15,2 

ile beklentilerin üzerinde düşüş göstererek 124,1 milyar dolar olarak 

gerçekleşmiştir. Dış ticaret fazlası da 15,2 milyar dolar olarak 

kaydedilmiştir. Yılın ilk aylarında yıllık bazda ithalat artışının ihracatın 

gerisinde kalması Çin’de büyümenin belirleyici unsurlarının halen 

ihracat ve yatırımdaki gelişmeler olmaya devam edeceğine işaret 

etmektedir. 
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TÜRKİYE EKONOMİSİ 

 

Türkiye’de Ekonomiye olan güven azalıyor 

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

işbirliği ile yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan 

tüketici güven endeksi 2013 Mart ayında bir önceki aya göre %2,3 

oranında azaldı; Şubat ayında 76,7 olan endeks Mart ayında 74,9 

değerine düştü.  

Şubat ayında 99 olan genel ekonomik durum beklentisi endeksi bir 

önceki aya göre %1 oranında azalarak, Mart ayında 98 değerine düştü. 

Bu azalış gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha iyi 

olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin sayısının bir önceki 

döneme göre azaldığını göstermektedir. 

 

Gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali endeksi bir önceki aya 

göre %1 oranında azaldı. Şubat ayında 25,1 olan endeks, Mart ayında 

24,9 değerine düştü. Bu düşüş, tüketicilerin gelecek 12 aylık dönemde 

tasarruf etme ihtimallerinin bir önceki aya göre azaldığını 

göstermektedir. 

Hanenin gelecek 12 aylık döneme ilişkin maddi durum beklentisi 

endeksi bir önceki aya göre %0,1 oranında azaldı. Şubat ayında 90,9 

olan endeks değeri Mart ayında 90,8 oldu. Bu düşüş, gelecek 12 aylık 

dönemde hanenin maddi durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin 

oranının azalmasından kaynaklandı.  ……………………………………………….. 
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BÜYÜME 

 

2012 Yılı GSYIH Büyüme Rakamları 

 

Revize edilen büyüme hedefleri de tutmadı. 

 

1 Nisan itibariyle 2012 yılının 4 çeyreği ve 2012 yılına ilişkin GSYİH 

rakamları açıklanmıştır. Açıklanan bu rakamlara göre; 

Ekonomide iniş beklendiği gibi yumuşak değil sert olmuştur. Diğer bir 

ifadeyle Türkiye ekonomide sert fren yapmıştır. 

2012 yılı verileri ekonomideki yavaşlamanın beklenenden çok daha 

fazla olduğu ortaya çıkmıştır. 

2011’in ilk çeyreğinde yüzde 12,4 olan büyüme hızı, 2012’nin son 

çeyreğinde yüzde 1,4’e kadar inmiştir. 2011 yılında büyüme hızı yüzde 

8,8 iken, 2011 yılında yüzde 2,2’ye düşmüştür. 

Türkiye ekonomisi yılın son çeyreğinde %1,4 ile son 13 çeyreğin en zayıf 

büyümesini kaydetmiştir. 

İstikrarlı bir ekonomik büyümenin sürdürülemediği bir gerçektir. 

2012 yılında artan kişi başı GSYİH, sadece 38 $’a tekabül etmektedir.  

Toptan perakende ticaretin 2012 yılı 4. Çeyreğinde artışı negatif. Yıllık 

bazda baktığınızda artış yok.  

Yerleşik hane halkı tüketimi 2011 yılı 4. Çeyreğinde yüzde 7,7 artarken, 

2012 yılı aynı döneminde binde 7 azalmıştır. 
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Devletin nihai harcamaları 2011 yılı 4. Çeyreğinde yüzde 3,7 azalırken, 

2012 yılı aynı döneminde yüzde 7,1 artmıştır.  

Yatırımlar 2011 yılında yüzde 18 artarken, 2012 yılında yüzde 2,5 

azalmıştır. 

2011 yılında Kamu sektörü yatırımları yüzde 2,2 azalırken 2012 yılında 

yüzde 8,9 oranında artmıştır. 

Özel sektör yatırımlarında ise Kamunun tam tersi 2011 yılında yüzde 

22,3 artarken, 2012 yılında yüzde 4,5 azalmıştır. 

Hükümet kamu harcamalarını artırarak büyümeyi artırma gayretine 

girse de problemi çözememiştir. 

Yatırımların ve tüketim harcamalarının gerilemiş olması büyümeyi aşağı 

çekmiştir. 

Aynı miktarda dış finansman girişi ile 2011’de yüzde 8,8, 2012 yılında 

yüzde 2,2 büyüyoruz. 

İmalat sanayinin GSYİH içindeki payı cari fiyatlarla 2011’den 2012 yılına 

1 puan azalmıştır. 

Bu dönemde cari açıksız bir büyümenin de gerçekleştirilemediği 2012 

yılı büyüme rakamlarından anlaşılmaktadır. 

Hane halkını fakirleştiren, sanayi üretimimizin büyümeye katkısını 

azaltan bir gelişmenin ortaya çıktığı da bir vakıadır.  

Ekonomide hedeflerin zorunlu revizyona tabi tutulması gerektiğinin 

basında açıkça ortaya konulması işlerin yolunda gitmediğini de 

göstermektedir. 



 

AYLIK EKONOMİK RAPOR MART 2013 

Bu rapor bilgilendirme amacıyla çeşitli kaynaklardan faydalanılarak hazırlanmıştır. Rapor bir 

önceki ayın ekonomik gelişmeleri ile değerlendirmeleri içermektedir.  

16 
 

Hane halkı tüketim harcamalarının GSYİH içindeki payı azalmıştır. 

Büyümede yeni model arayışlarının gerekliliği de kamuoyunda 

tartışılmaya başlanmıştır. 

Büyümenin hızlanması gerektiği ancak, zor olduğu, 2013 yılında iyimser 

olunmayacağı ifade edilmektedir. 

2013 yılı ilk çeyreğine ilişkin öncü göstergeler ise zayıf büyüme 

eğiliminin devam ettiğini gösteriyor. 
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Sanayi Üretim Endeksi, Aralık 2012 

Sanayi üretimi %3,8 azaldı. 

  

Sanayi Üretim Endeksi (2010=100 temel yıllı) 2013 yılı Ocak ayında bir 

önceki aya göre %2,3 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde 

madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi %0,3, imalat sanayi sektörü 

endeksi %2,7, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı 

sektörü endeksi ise %0,5 arttı. ……………………………………………………………. 

 

Sanayi Üretim Endeksi (2010=100 temel yıllı) 2013 yılı Ocak ayında bir 

önceki yılın aynı ayına göre %1,9 arttı. Sanayinin alt sektörleri 

incelendiğinde madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi %3,6 düşüş, 

imalat sanayi sektörü endeksi %3,2 artış, elektrik, gaz, buhar ve 

iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise %3,2 düşüş 

gösterdi.  

 

Sanayi Üretim Endeksi, OCAK-2013 (2010=100) 
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Kapasite Kullanım Oranları… 

Kapasite Kullanım Oranı geçen yılın Mart ayına göre düştü 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İmalat Sanayi Kapasite 

Kullanım oranlarını yayınladı. Buna göre, imalata sanayinde kapasite 

kullanım oranı 2013 yılının Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre 0,4 

puan azalarak, yüzde 72,7 olarak gerçekleşti.  

2012 yılı Mart ayında yüzde 73,1 olan kapasite kullanım oranı, 2013 yılı 

Mart ayında yüzde 72,7 oldu. Kapasite kullanım oranı geçen yılın aynı 

dönemine göre 0,4 oranında düşüş kaydetti. İmalat sanayi genelinde 

mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya 

göre 0,7 oranında artarak 74,0 oldu. ……………………………………………………. 

 

Verilere göre, geçen yılın Mart ayına kıyasla kapasite kullanımı 

dayanıksız tüketim mallarında 0,9 puanlık artışla yüzde 71,7'ye oldu. 

Kapasite kullanımı, dayanıklı tüketim mallarında 1,2 puanlık azalmayla 

73,6, tüketim mallarında 0,7 puanlık azalmayla 72,2, gıda ve 

içeceklerde 0,2 puanlık yükselişle yüzde 68,7, ara mallarında 0,8 

puanlık düşüşle yüzde 73,6 ve yatırım mallarında 0,1 puanlık yükselişle 

yüzde 72,8 olarak kaydedildi.  ………………………………………………………… 

 

İkili sektörlere göre en yüksek kapasite kullanım oranı ise yüzde 81,1 ile 

makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı sektöründe yaşandı. Söz 

konusu sektörü, yüzde 79,3 ile ana metal sanayi izledi. Kapasite 

kullanım oranı en düşük alanların başında da yüzde 56,4 ile diğer 

imalatlar sektörü geldi. 
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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 

 

5 
79,2 64,0 73,3 

 

75,2 

 

74,7 

 

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… 

 

Türkiye’de genç işsizlik oranı ise 1,7 puanlık artış ile %19,8 oldu.  

Türkiye genelinde işsiz sayısı 2012 yılı Aralık(1) döneminde geçen yılın 

aynı dönemine göre 214 bin kişi artarak 2 milyon 790 bin kişiye 

yükseldi. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık artış ile %10,1 seviyesinde 

gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 0,4 puanlık artış ile %12,4, 15-24 yaş 

grubunu içeren genç işsizlik oranı ise 1,7 puanlık artış ile %19,8 oldu.  

İstihdam edilenlerin sayısı 2012 yılı Aralık döneminde, bir önceki yılın 

aynı dönemine göre 1 milyon 88 bin kişi artarak 24 milyon 766 bin 

kişiye yükseldi. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 87 bin kişi, 

tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 1 milyon bin kişi arttı. 

 

İstihdam edilenlerin %23'ü tarım, %19,6’sı sanayi, %6,7’si inşaat, 

%50,8'i ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile 

karşılaştırıldığında inşaat sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 

0,3 puan, hizmetler sektörünün payı 0,7 puan artarken, tarım 

sektörünün payı 0,6 puan, sanayi sektörünün payı ise 0,2 puan azaldı. 

Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı, 2012 yılı Aralık döneminde 

bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,5 puan artarak %50 oldu. Aynı 

dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma 

oranı 0,5 puanlık artışla %70,9, kadınlarda ise 2,2 puanlık artışla %29,6 

olarak gerçekleşti.  

 

Aralık 2012 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı 

olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,8 

puan azalarak %37,4 oldu. Bu dönemde, geçen yılın aynı dönemine 

göre tarım sektöründe sosyal güvenlikten yoksun çalışanların oranı 

%83,4’ten %84’e yükselirken, tarım dışı sektörlerde %25,5’ten %23,5’e 

geriledi. Sosyal güvenlik kapsamında olmayan ücretli ve yevmiyeli 
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çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,1 puan 

azalarak %20,6 oldu.  

 
Mevsim Etkilerinden Arındırılmamış Temel İşgücü Göstergeleri, Aralık 
2012 

 
 

Dış Ticaret İstatistikleri, Ocak 2013 

Ocak ayında İthalat yüzde 7,6 arttı 

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle 

oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2013 yılı Ocak 

ayında, 2012 yılının aynı ayına göre %11,2 artarak 11,6 milyar dolar, 

ithalat %7,6 artarak 18,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.  

 

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2012 Ocak ayında %59,2 iken, 2013 

Ocak ayında %61,2’ye yükseldi. 
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Dış ticaret açığı bir önceki yılın Şubat ayına  %15,2 arttı 

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle 

oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2013 yılı Şubat 

ayında, 2012 yılının aynı ayına göre %5,8 artarak 12,5 milyar dolar, 

ithalat %9 artarak 19,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.  

 

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2012 Şubat ayında %66 iken, 2013 

Şubat ayında %64,1’e geriledi. 

Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2013 yılı Şubat ayında 

önceki yılın aynı ayına göre ihracat %9, ithalat %13,1 arttı. Mevsim ve 

takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2013 Şubat ayında bir 

önceki aya göre ihracat %6,2, ithalat %6,5 arttı.  

Avrupa Birliği’nin (AB) ihracattaki payı 2012 Şubat ayında %41,9 iken, 

2013 Şubat ayında %41’e geriledi. AB’ye yapılan ihracat, 2012 yılının 

aynı ayına göre %3,5 artarak 5,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. 

Almanya, 2013 Şubat ayında en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Bu 

ülkeye yapılan ihracat 2012 yılı Şubat ayına göre %1,8 artarak 1,1 

milyar dolar olurken; Almanya’yı sırasıyla Irak (851 milyon dolar), 

İngiltere (682 milyon dolar) ve Birleşik Arap Emirlikleri (606 milyon 

dolar) takip etti. 

Rusya Federasyonu ithalatta ilk sırada yer aldı. Bu ülkeden yapılan 

ithalat, geçen yılın aynı ayına göre %9,4 artarak 2,1 milyar dolar olarak 

gerçekleşti. Rusya Federasyonu’nu sırasıyla Almanya (1,9 milyar dolar), 

Çin (1,8 milyar dolar) ve Amerika Birleşik Devletleri (954 milyon dolar) 

izledi. 
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Fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi, 2013 Şubat ayında 

“motorlu kara taşıtları ve aksam parçaları” (1,5 milyar dolar) olurken, 

bu fasılı, “kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, bunların 

aksam ve parçaları” (998 milyon dolar), “demir ve çelik” (919 milyon 

dolar) ve “kıymetli ve yarı kıymetli metaller ve taşlar” (837 milyon 

dolar) izledi. …………………………………………………………………………………….. 

 

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” (2,2 milyar dolar), “demir ve çelik” 

(1 400 milyon dolar) ve “elektrikli makine ve cihazlar” (1,3 milyar dolar) 

izledi.  

Aynı ayda; ithalatı en yüksek fasıl, “mineral yakıtlar ve yağlar” (4,6 

milyar dolar) oldu. Bu fasılı; “kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve 

aletler, bunların aksam ve parçaları” (2,3 milyar dolar), “demir ve çelik” 

(1,5 milyar dolar) ve “elektrikli makine ve cihazlar” (1,3 milyar  dolar) 

izledi.  
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DIŞ TİCARET 

  ( Milyon Dolar ) (%) 

Yıllar İhracat İthalat 

Dış 

Ticaret 

Dengesi 

Dış 

Ticaret 

Hacmi 

Karşılama 

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 Şubat 11,748 17,787 -6,034 23,535 66 

2013 Şubat 12,435 19,394 -6,958 31,829 64,1 

 

 

 



 

AYLIK EKONOMİK RAPOR MART 2013 

Bu rapor bilgilendirme amacıyla çeşitli kaynaklardan faydalanılarak hazırlanmıştır. Rapor bir 

önceki ayın ekonomik gelişmeleri ile değerlendirmeleri içermektedir.  

25 
 

Cari Açık Ocak Ayında 5 milyar 632 milyon dolar 

Merkez Bankası tarafından açıklanan, 2013 yılı ocak ayına ilişkin 

ödemeler dengesi verilerine göre, bu yılın ilk ayında cari işlemler açığı, 

bir önceki yılın aynı ayına göre 99 milyon dolar azalarak 5 milyar 632 

milyon dolara geriledi. …………………………………………………………………….. 

 

Bu gelişmede dış ticaret açığının 7 milyon dolar azalarak 5 milyar 881 

milyon dolara gerilemesi ve hizmetler dengesinden kaynaklanan net 

gelirlerin 83 milyon dolar artarak 752 milyon dolara ulaşması etkili 

oldu. 

 

Hizmetler dengesi kalemi altındaki turizm gelirleri, bir önceki yılın ilk 

ayına göre 122 milyon dolar tutarında artarak 1 milyar 77 milyon 

dolara, turizm giderleri de 43 milyon dolar tutarında artarak 282 

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 ayına göre 2 milyon dolar tutarında 

artarak 559 milyon dolara yükseldi.  

Öte yandan Merkez Bankası 2012 yılı cari işlemler açığını 48,9 milyar 

dolardan 46,9 milyar dolara gerilediğini bildirdi. 

 

 

 

 

 

http://www.milliyet.com.tr/index/Merkez~Bankası/default.htm
http://www.milliyet.com.tr/index/2013/default.htm
http://www.milliyet.com.tr/index/dolar/default.htm
http://www.milliyet.com.tr/index/dış~ticaret/default.htm
http://www.milliyet.com.tr/index/2012/default.htm
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ÖDEMELER DENGESİ (OCAK) 

ÖDEMELER DENGESİ ANALİTİK SUNUM (*) 2012 2013 

(Milyon ABD Dolar) OCAK       OCAK 

CARİ İŞLEMLER HESABI -5,731 -5,632 

Mal ve Hizmet Dengesi -5,219 -5,129 

Mal, Hizmet ve Gelir Dengesi -5,793 -5,709 

Cari Transferler 62 77 

SERMAYE HESABI -17 -11 

FİNANS HESABI 845 9,205 

Yurtdışında Doğrudan Yatırım -65 -199 

Yurtiçinde Doğrudan Yatırım 936 685 

Portföy Hesabı-Varlıklar 1,249 471 

Portföy Hesabı-Yükümlülükler 100 1,136 

Diğer Yatırımlar-Varlıklar -3,037 2,212 

Diğer Yatırımlar-Yükümlülükler 1,662 4,900 

Cari, Sermaye ve Finansal Hesaplar -4,903 3,562 

NET HATA VE NOKSAN 2,232 141 

GENEL DENGE -2,671 3,703 

REZERV VARLIKLAR 2,671 -3,703 

Resmi Rezervler 2,671 -3,703 

Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0 
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Tüketici Fiyatları Endeksi, Şubat 2013 

 

Tüketici Fiyatları Endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre 1,95 
oranında artmıştır. 
 

TÜFE’de (2003=100 temel yıllı) 2013 yılı Şubat ayında bir önceki aya 

göre %0,30, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,95, bir önceki yılın aynı 

ayına göre %7,03 ve on iki aylık ortalamalara göre %8,33 artış 

gerçekleşti. 

 

Ana harcama grupları itibariyle 2013 yılı Şubat ayında endekste yer 

alan gruplardan ev eşyasında %1,01, gıda ve alkolsüz içeceklerde 

%0,89, alkollü içecekler ve tütünde %0,83, lokanta ve otellerde %0,49, 

sağlıkta %0,43, eğitimde %0,34, konutta %0,25, haberleşmede %0,18 

artış, çeşitli mal ve hizmetlerde %0,18, eğlence ve kültürde %0,63, 

giyim ve ayakkabıda %6,36 düşüş gerçekleşti. TÜFE’de, bir önceki yılın 

aynı ayına göre konut (%10,31), lokanta ve oteller (%9,56), çeşitli mal 

ve hizmetler (%7,98) artışın yüksek olduğu diğer ana harcama 

gruplarıdır. 

 

İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) Düzey 2’de bulunan 26 bölge 

içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış TRC2 (Şanlıurfa, 

Diyarbakır) (%3,16) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en 

yüksek artış TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) (%7,99) bölgesinde ve on 

iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış TR71 (Kırıkkale, Aksaray, 

Niğde, Nevşehir, Kırşehir) (%9,03) bölgesinde gerçekleşti. 
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Şubat 2013’te endekste kapsanan 437 maddeden; 52 maddenin 

ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 241 maddenin ortalama 

fiyatlarında artış, 144 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş 

gerçekleşti. 

 

Üretici Fiyatları Endeksi, Şubat 2013 

Üretici Fiyatları Endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre 1,84 oranında 

artmıştır. 

Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE), 2013 yılı Şubat ayında bir önceki aya 
göre %0,13 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre %0,31 düşüş, bir 
önceki yılın aynı ayına göre %1,84 ve on iki aylık ortalamalara göre 
%4,72 artış gösterdi. ……………………………………………………………………… 
 
Tarım sektörü endeksinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre %0,12 
düşüş, bir önceki yılın aynı ayına göre %6,93 düşüş ve on iki aylık 
ortalamalara göre %3,30 artış gerçekleşti. Sanayi sektörü endeksinde 
ise bir önceki yılın Aralık ayına göre %0,35 düşüş, bir önceki yılın aynı 
ayına göre %3,72 ve on iki aylık ortalamalara göre %5,02 artış 
gerçekleşti. 
 
Sanayinin üç sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve 

taşocakçılığı sektöründe %0,49 artış, imalat sanayi sektöründe %0,67 

artış, elektrik, gaz ve su sektöründe %12,32 düşüş olarak gerçekleşti.  

 

Bir önceki aya göre endekslerin en fazla artış gösterdiği alt sektörler 

kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri (%4,25), makine ve 

teçhizat imalatı, b.y.s. (%1,68), gıda ürünleri ve içecek imalatı (%1,54), 

ham petrol ve doğalgaz çıkarımı (%1,48) alt sektörleridir.  
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Buna karşılık elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı (%-13,93), giyim eşyası 

imalatı (%-4,21), basın ve yayım (%-1,77), diğer ulaşım araçlarının 

imalatı (%-0,96) bir ay önceye göre endekslerin en fazla gerilediği alt 

sektörler oldu.  ……………………………………………………………………………………. 

 

ÜFE’de kapsanan 788 maddeden; 162 maddenin ortalama fiyatlarında 

değişim olmazken, 391 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 235 

maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti. 

 

31.12.2012 İtibarıyla Türkiye Brüt Dış Borç Stoku 

 
Türkiye Brüt dış borç stoku, 2012 yılı dördüncü çeyreği sonu itibarıyla 
336,9 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. Özel sektör borçlarının 
toplam dış borç stoku içerisindeki payı 226,0 milyar dolar ile yüzde 67,1 
ve kamu kesimi borçlarının payı 103,1 milyar dolar ile yüzde 30,6’dır. 
T.C. Merkez Bankası borçlarının toplam borç stoku içerisindeki payı ise 
7,7 milyar dolar ile yüzde 2,3’dür. 

Bütçe Şubat 2013 Gerçekleşmeleri 

Merkezi yönetim bütçesi 2012 yılı Şubat ayında 2 milyar 641 milyon TL 
açık vermiş iken 2013 yılı Şubat ayında 1 milyar 447 milyon TL açık 
vermiştir. 2012 yılı Şubat ayında 5 milyar 973 milyon TL faiz dışı fazla 
verilmiş iken 2013 yılı Şubat ayında 3 milyar 549 milyon TL faiz dışı fazla 
verilmiştir.  
  
2012 yılı Şubat ayında bütçe giderleri 30 milyar 159 milyon TL olarak 
gerçekleşmiş iken 2013 yılının aynı ayında yüzde 12,6 oranında artarak 
33 milyar 948 milyon TL olmuştur.   2012 yılı Şubat ayında faiz hariç 
bütçe giderleri 21 milyar 545 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 2013 
yılı Şubat ayında yüzde 34,4 oranında artarak 28 milyar 951 milyon TL 
olmuştur. 
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Diğer taraftan 2013 yılı Şubat ayında faiz giderleri geçen yılın aynı ayına 
göre yüzde 42 oranında azalarak 4 milyar 997 milyon TL olarak 
gerçekleşmiştir.  
  
2012 yılı Şubat ayında 27 milyar 518 milyon TL olan bütçe gelirleri, 
2013 yılı Şubat ayında yüzde 18,1 Oranında artarak 32 milyar 500 
milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirleri ise yüzde 21,3 oranında 
artarak 27 milyar 582 milyon TL olmuştur. 
 
2013 yılı Şubat ayı bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre 
gerçekleşmeleri yandaki tabloda yer almaktadır.  2013 yılı merkezi 
yönetim bütçe giderleri için öngörülen 404 milyar 46 milyon TL 
ödenekten Şubat ayında 33 milyar 948 milyon TL gider 
gerçekleştirilmiştir. Geçen  yılın aynı ayında ise 30 milyar 159 milyon TL 
harcama yapılmıştır.  
 
 2013 yılı Şubat ayında, faiz hariç giderler için öngörülen 351 milyar 46 
milyon TL ödeneğin yüzde 8,2’si kullanılarak 28 milyar 951 milyon TL 
gider gerçekleştirilmiştir.  
 
 Personel giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 oranında 
artarak 7 milyar 674 milyon TL  olmuştur. 2013 yılı Şubat ayında 
personel giderleri için bütçede öngörülen 97 milyar 224 milyon TL 
ödeneğin yüzde 7,9’u kullanılmıştır.  
 
 2013 yılı Şubat ayında sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi 
giderleri geçen yılın aynı ayına göre  yüzde 13,4 oranında artarak 1 
milyar 282 milyon TL olmuş ve bütçede öngörülen 16 milyar 791 milyon 
TL  ödeneğin yüzde 7,6’sı bu ayda kullanılmıştır.  
 
 2013 yılı Şubat ayında mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 4 oranında  artarak 2 milyar 67 milyon TL olarak 
gerçekleşmiş ve bütçede öngörülen 33 milyar 444 milyon TL ödeneğin  
yüzde 6,2’si bu ayda kullanılmıştır.  
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2013 yılı Şubat ayında cari transferler geçen yılın aynı ayına göre yüzde 
42 oranında artarak 14 milyar 805 milyon TL olarak gerçekleşmiş ve 
bütçede öngörülen 151 milyar 287 milyon TL ödeneğin yüzde 9,8’i bu 
ayda kullanılmıştır.  
 
2013 yılı Şubat ayında sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için 6 
milyar 918 milyon TL transfer yapılmıştır. Sosyal güvenlik primi işveren 
hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla 
yapılan transfer tutarı ise 125 milyon TL’dir.  2013 yılı Şubat ayında cari 
transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 1 milyar 682 
milyon TL, mahalli idare payları ise 2 milyar 881 milyon TL  olarak 
gerçekleşmiştir. 
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MERKEZİ BÜTÇE 

  (MİLYAR TL) 

2012 

Gerçekle

şen Bütçe 

2012 

Yılı 

Bütçe 

Hedefi 

Şubat 2013 

(Gerçekleşen

) 

Şubat 2013       

Gerç.   

(%) 

Bütçe Giderleri 360,4 350,9 33,9 8,4 

Faiz Hariç Giderler 312,1 300,6 28,9 8,2 

Faiz Harcamaları 48,4 50,2 4,9 9,4 

Bütçe Gelirleri 331,7 329,8 32,5 8,8 

Vergi Gelirleri 278,7 277,6 27,5 8,7 

Bütçe Açığı -28,7 -21,1 1,4 4,3 

Faiz Dışı Fazla 19,6 29,1 3,5 18,6 
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Merkez Bankası… 

Merkez Bankası Para Politikası kurulu faiz kararlarını 3 madde ’de 

açıkladı  

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo 

ihale faiz oranı ile Bankamız bünyesindeki Bankalar arası Para Piyasası 

ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo–Ters Repo Pazarı’nda 

uygulanmakta olan faiz oranlarının aşağıdaki gibi belirlenmesine karar 

vermiştir: 

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

düzeyinde sabit tutulmuştur. 

b) Gecelik faiz oranları: Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 

4,50 düzeyinde sabit tutulmuş; borç verme faiz oranı yüzde 8,50’den 

yüzde 7,50’ye, açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı 

bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkanı faiz oranı 

ise yüzde 8’den yüzde 7’ye indirilmiştir. 

c) 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 düzeyinde sabit tutulmuş, borç verme faiz oranı yüzde 

11,50’den yüzde 10,50’ye indirilmiştir. 
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Bankacılık Sektöründeki Gelişmeler… 

Mevduat... 
 
Bankaların pasif yapısını çeşitlendirmek ve fonlama  maliyetlerini 
düşürmek amacıyla alternatif kaynaklara  başvurması nedeniyle 2012 
yılında geçmiş yıllara kıyasla  düşük bir artış sergileyen mevduat hacmi, 
2013 yılının ilk  aylarında da bu seyrini sürdürmüştür. BDDK tarafından  
yayımlanan Haftalık Bülten verilerine göre, 22 Şubat 2013 itibarıyla 
toplam mevduat hacmi yılsonuna göre %0,4 artış kaydederek 820,3 
milyar TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu  dönemde TP mevduat hacmi 
%0,2 oranında, YP mevduatın  USD karşılığı %0,2 oranında artmıştır. 
Toplam mevduat  hacmindeki yıllık artış ise %13,8 düzeyindedir.  
 
Krediler…  
 
Son aylarda kredi hacmi artışı ile mevduat hacmi artışı  arasındaki fark 
açılmaktadır. 22 Şubat 2013 itibarıyla toplam  kredi hacmi yıl sonuna 
göre %1,9 oranında artarak 820,7  milyar TL düzeyinde gerçekleşmiştir. 
Bu dönemde, TP  krediler %2, YP krediler %1,6, YP kredilerin USD 
karşılığı ise  %1 oranında artış kaydetmiştir.  2012 yılı içinde %14’e 
kadar gerileyen yıllık kredi artış  hızının 2012 yılının son aylarında 
TCMB’nin para politikasını  ekonomik aktiviteyi destekleyici yönde 
şekillendirmesine  bağlı olarak hızlanmaya başladığı gözlenmiştir. Kredi 
hacmi  artışındaki hızlanma 2013 yılının ilk aylarında da devam  
etmiştir.  
 
22 Şubat 2013 itibarıyla toplam kredi hacmindeki  yıllık artış ise %19,3 
seviyesine yükselmiştir. TCMB’nin almış  olduğu makroihtiyati tedbirler 
çerçevesinde, önümüzdeki  aylarda kredi hacmi artışının bir miktar 
ivme kaybedebileceği  tahmin edilmektedir.  
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Kredi hacmi, türler itibarıyla incelendiğinde, 22 Şubat 2013  itibarıyla 
yılsonuna göre en yüksek oranlı artışın %4,8 ile  taksitli ticari kredilerde 
kaydedildiği görülmektedir. Bu  dönemde, tüketici kredileri %3,3, kredi 
kartları %2,8  oranında artış kaydetmiştir.  
 
 
Menkul kıymetler portföyü…  
 
22 Şubat 2013 itibarıyla menkul kıymetler portföyü 2012 yılsonuna 
kıyasla %0,2 artış kaydetmiştir. Bu dönemde,  kamu bankalarının ve 
özel bankaların menkul kıymet portföylerinin gerilediği görülürken, 
yabancı bankaların menkul kıymet portföylerini %13,5 oranında 
artırmaları dikkat çekmektedir.  
 
Emanet menkul kıymetler…  
 
22 Şubat 2013 itibarıyla bankaların emanetindeki menkul kıymetler 
portföyü yılsonuna göre %2,2 oranında artarak 221,4 milyar TL 
düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde,  yurt içi yerleşiklerin menkul 
kıymetler portföyü %1,6, yurt dışı yerleşiklerin portföyü %2,8 artmıştır. 
Yurt dışı yerleşiklerin menkul kıymetler portföyü içindeki payı 
geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki %41,8 seviyesinden  %51,1 seviyesine 
yükselmiştir.  
 
Yabancı para net genel pozisyonu…  
 
22 Şubat 2013 itibarıyla bankacılık sektörünün yabancı para net genel 
pozisyonu (+) 1.596 milyon USD düzeyinde gerçekleşmiştir. Aynı 
dönemde, yabancı para net genel pozisyonu bilanço içi kalemlerde (-) 
20.494 milyon USD,  bilanço dışında ise (+) 22.090 milyon USD 
seviyesindedir. 
 
 
 
 



 

AYLIK EKONOMİK RAPOR MART 2013 

Bu rapor bilgilendirme amacıyla çeşitli kaynaklardan faydalanılarak hazırlanmıştır. Rapor bir 

önceki ayın ekonomik gelişmeleri ile değerlendirmeleri içermektedir.  

36 
 

 

                                EN SON EKONOMİK GÖSTERGELER
2013 Yılı Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

Aylara Göre

BÜYÜME  (98 bazlı)

GSYH(MİLYAR $)

GSYH(MİLYAR TL)

Büyüme Oranı

Enflasyon (%)

ÜFE (YILLIK) 1,88 1,84

TÜFE (YILLIK) 7,31 7,03

ÖDEMELER 

DENGESİ(MİLYAR $)

İhracat 11,5 12,4

İthalat 18,8 19,3

Dış Dengesi -7,2 -6,9

Cari Denge -5,6

BORÇ STOKU

İç Borçlar(TL) 388,9

İç Borçlar(milyar$) 143,9

Dış Borçlar(milyar$) 304,4

BÜTÇE GERÇEKLEŞMESİ

(MİLYAR TL)

Harcamalar 30,9 33,9

Faiz Harcamaları 5,22 4,9

Faiz Dışı 

Harcamalar
25,7 28,9

Gelirler 36,9 32,5

Vergi Gelirleri 28,4 27,5

Vergi Dışı Gelirler 7,6 3,4

Bütçe Dengesi 5,9 -1,4

Faiz Dışı Fazla 11,2 3,5

DÖVİZ KURLARI

TÜFE Bazlı Reel Kur 120,1 119,7

$/TL 1,79 1,8

Avro/TL 2,36 2,36

Avro/$ 1,31 1,28

DİĞER

Protesto 

Ed.Sen(Bin Ad)
93,4 82,7

Karşılıksız Çek 82,1 81,9

(Bin Ad.)

Top Mevduat 751,3 820,3

(milyar TL)

YP Mevduat 246,2 251,6

(Milyar $)

Krediler(Milyon TL) 774,7 794,8

Bireysel Krediler 157,1 161,4

(Milyon TL )

Tüketici Kredi 193,3 197,4

(Milyon TL)

Kredi Kartı 77,5 78,6

(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 $) 130,1 144,9 161 249,4 280,4 268,8 290,3 292,9 295,5

   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 $) 221,8 284,2 328,3 468,6 462,1 488 518,5 595 526.1

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


