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DÜNYA EKONOMİSİ 
 
Küresel Gelişmeler… 
 
Piyasalardaki iyileşme ekonomiye yavaş yansımaktadır. 

Gelişmiş ülkelerde finansal piyasalarda sağlanan iyileşmenin reel 
ekonomiye yansımaları sınırlı kalmaktadır. Küresel ekonomi son altı 
ayda güçlenme sinyalleri vermesine rağmen, 2013 yılı büyümesinin 
geçen yıl büyümesinin çok üzerinde olmayacağı beklenmekte ve yeni 
riskler belirmektedir. 

2012 yılı son çeyreğinde yüzde 0,6 oranında daralan Avro Bölgesinde 
ekonomik aktivite yılın ilk aylarında zayıf görünümünü devam 
ettirmiştir. Enflasyonun baskı unsuru olmaktan çıktığı konjonktürde 
destekleyici para politikasını uygulamaya devam edeceğini açıklayan 
Avrupa Merkez Bankası (ECB), Avro Bölgesinin 2013 yılı genelinde 
yüzde 0,9 ila yüzde 0,1 aralığında daralacağını tahmin etmektedir. 

 

28 Mart 2013 tarihinde OECD ara dönem değerlendirme raporunu 
açıkladı 

28 Mart 2013 tarihinde yayınlanan OECD ara dönem değerlendirme 
raporunda 2012 yılında zayıflayan küresel ekonomik görünümün 
iyileşme gösterdiği ve birçok ülkede ekonomik aktivitenin canlılık 
kazandığı ifade edilmiştir. Raporda, yeni politika önlemlerinin ilan 
edilmesiyle 2013’ün ilk çeyreğinde ABD’de ılımlı bir büyüme; 
Japonya’da ise düşük olan büyüme hızında bir ivmelenme beklendiği 
belirtilmiştir.  
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Avrupa’da ise anlamlı büyüme oranlarına ulaşmak daha uzun vakit 
alacaktır. Raporda, 2012 yılının son çeyreğinde G7 ülkelerinin (ABD, 
Japonya, Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere ve Kanada ) ortalama yüzde 
-0,5 oranında daraldığı ifade edilerek aynı ülkelerin 2013 yılının birinci 
çeyreğinde yüzde 2,4 oranında; ikinci çeyreğinde ise yüzde 1,8 
oranında büyümesi beklendiği açıklanmıştır.  

Diğer yandan, rapora göre gelişmekte olan ülkeler arasında büyük 
farklar olsa da, gelişmiş ülkelerden çok daha hızlı büyümeye devam 
edecektir. 2013 yılının ilk çeyreğinde Çin’deki yıllık büyümenin yüzde 8 
oranının üzerinde kalmaya devam edeceği tahmin edilmektedir. Söz 
konusu raporda ayrıca, dünya ticaret hacmi büyümesinin 2012 yılından 
bu yana yavaşladığı belirtilerek küresel PMI ihracat siparişleri alt 
endeksinde henüz yükselme sinyalleri görülmese de 2013’ün ilk 
çeyreğinde hem OECD  ülkelerinde hem de OECD üyesi olmayan 
ülkelerde hasılanın artmasının ticaret hacimlerini  yükselteceği tahmin 
edilmiştir. 

 

İtalya’da seçim sonrası görünüm... 

İtalya'da Demokrat Parti lideri Pier Luigi Bersani, geçtiğimiz ay 
gerçekleştirilen seçimlerin ardından başlattığı koalisyon görüşmelerinin 
başarısız olduğunu ve hükümet kurma görevini iade ettiğini 
açıklamıştır. Önümüzdeki dönemde hükümetin kurulamaması halinde 
İtalya'nın yeniden seçimlere gitmesi gündeme gelebilecektir. 
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch de ülkenin kredi 
notunu bir basamak indirerek “A-”den “BBB+”ya düşürmüş ve not 
görünümünü “negatif” olarak açıklamıştır.  



 

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

önceki ayın ekonomik gelişmeleri ile değerlendirmeleri içermektedir.  
3 

 

Fitch, karara gerekçe olarak ülkede seçim sonrası oluşan siyasi 
belirsizlik ortamını gösterirken, bu durumun yapısal reformların 
gerçekleştirilmesini zorlaştıracağını ve ülkenin ekonomik görünümünü 
zayıflatabileceğini belirtmiştir. Bu gelişmelere bağlı olarak ülkede artan 
risk algısı nedeniyle tahvil ihalelerinde oluşan borçlanma maliyetleri de 
son dönemde yukarı yönlü bir seyir izlemiştir. 

Moody’s İngiltere’nin kredi notunu düşürdü. 

İngiltere'de ekonominin 2012 yılının son çeyreğinde %0,3 küçüldüğü 
teyit edilirken, İngiltere Merkez Bankası bankacılık sektörünü 
güçlendirmek için 38 milyar USD'lik ek sermayeye ihtiyaç duyulduğunu 
açıklamıştır. Ayrıca, Moody’s İngiltere’nin Aaa olan notunu bir basamak 
düşürerek Aa1’e indirirken, karara gerekçe olarak ülkedeki yüksek 
kamu borç stoku ve mali dengelerdeki bozulmayı göstermiştir. İngiltere 
Maliye Bakanı George Osborne, kararın ardından yaptığı açıklamada 
not indiriminin ülkenin içinde bulunduğu zor ekonomik koşullara dair 
bir hatırlatma olduğunu ifade etmiştir. 

 
Avro/Dolar Paritesi…. 
 
İtalya’daki siyasi belirsizliklerin de etkisiyle EUR/USD Paritesi  Mart ayı 
başında 1,30 düzeyinin altına gerilemiştir. Euro’nun Dolar karşısındaki 
zayıf seyri Mart ayı boyunca devam etmiştir. Ayrıca, Güney Kıbrıs’ta 
bankacılık sektöründe yaşanan sorunların gündeme gelmesiyle parite 
27 Mart’ta 1,2780 ile yaklaşık son 4 ayın en düşük seviyesine 
gerilemiştir. EUR/USD paritesi 29 Mart itibarıyla 1,2818 düzeyinde 
gerçekleşmiştir. 
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Petrol ve Altın Fiyatı… 
 
Euro Alanı’ndaki gelişmelerin etkisiyle küresel piyasalarda artan risk 
algısı emtia fiyatlarını aşağı yönde etkilemektedir. Şubat ayının ilk 
yarısında 120 USD/varil düzeyine kadar yükselen Brent türü ham 
petrolün fiyatı, Mart ayında küresel ekonomik aktivitenin seyrine ilişkin 
belirsizlikler nedeniyle 21 Mart’ta 107 USD/varil ile yaklaşık son 5 ayın 
en düşük seviyesine gerilemiştir. Petrol fiyatları 29 Mart itibarıyla 109 
USD/varil düzeyinde gerçekleşmiştir. Yılın ilk iki ayında gerileyen altın 
fiyatları ise Mart ayında yatay bir seyir izlemiştir. 29 Mart 2013 
itibarıyla altın fiyatı 1.598 USD/ons düzeyinde gerçekleşmiştir. 

 
 

Mart 2013 Brent Petrol Fiyatı 
 

 
  

  
 
 
 
 
 
 
 

http://oil-price.net/dashboard.php?lang=en
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Mart 2013 Altın Fiyatları 
 

 
 
 
ABD… 
 
FED 19-20 Mart tarihlerinde gerçekleştirdiği toplantısında ekonomik 
göstergelere ilişkin beklentilerini açıklamıştır.  

Toplantıda, mevcut para politikasına devam edeceğini açıklayan FED, 
2013 yılı büyüme, işsizlik ve enflasyon tahminlerinde Kasım ayı 
tahminlerine göre aşağı yönlü revizyona gitmiştir. Buna göre 2013 
yılında büyümeyi yüzde 2,3 ila 2,8, işsizliği yüzde 7,3 ila 7,5 ve 
enflasyon oranını yüzde 1,3 ila 1,7 aralığında tahmin etmiştir. İşsizlik 
oranı yüzde 6,5’in altına düşmedikçe ve enflasyon oranı yüzde 2,5’in 
üzerine çıkmadıkça parasal genişleme politikasına devam edeceğini 
açıklayan FED’in mevcut tahminler doğrultusunda bu politikasını 
sürdüreceği değerlendirilmektedir. 

Mart ayında güven endekslerinde gerileme görülmüştür.  

PMI endeksi Şubat ayında gerçekleşen 56 değerinden sonra düşüş 
göstererek 54,4 seviyesine gerilemiştir. Şubat ayında 68 seviyesinde 
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gerçekleşen tüketici güven endeksi ise Mart ayında 59,7 olarak 
belirlenmiştir. 

İşgücü piyasasında ivme kaybı göze çarpmaktadır 

 Mart ayında 88 bin kişilik tarım dışı istihdam yaratılmış ve işsizlik oranı 
yüzde 7,6 olarak gerçekleşmiştir. Özel sektörde ise beklentilerin altında 
95 bin kişilik yeni istihdam yaratılmıştır. 

Konut piyasasında 2011 yılından bu yana görülen toparlanma devam 
etmektedir.  

Beş yıl süren düşüşün ardından konut inşaatı tekrar yükselişe geçmeye 
başlamıştır. 2012 yılında konut yatırımları bir önceki yıla göre yüzde 
12,1 oranında artmıştır. Geçtiğimiz yıla oranla konut satışlarında da 
yaklaşık yüzde 20 oranında artış görülmektedir.  

Dünyanın en büyük ticari ilişkisi olması beklenen ABD-AB arasındaki 
serbest ticaret  anlaşması için düğmeye basılmıştır.  

Şubat ayında Avrupa Birliği ile kapsamlı Transatlantik Yatırım ve Ticaret 
görüşmelerine başlayacağını ilan eden Obama, anlaşmayla birlikte 
ABD’li vatandaşlara yeni istihdam alanlarının yaratmayı ve yükselen 
Asya ekonomilerine karşı rekabet gücünü kaybetmemeyi 
amaçlamaktadır. AB yetkilileri, olası serbest ticaret anlaşmasının 
Avrupa’da GSYH’yı ikiye katlayacağı görüşündedir. Serbest ticaret 
anlaşmasına ilişkin görüşmelerin Haziran ayı sonunda başlaması 
beklenmektedir. Mevcutta zaten 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. 
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Avro Bölgesi… 
 
Finansal piyasalarda sağlanan iyileşmenin reel ekonomiye yansımaları 
sınırlı kalmıştır.  

Öncü göstergeler ve anketlere göre kısa vadeli dinamikler ekonomik 
aktivitede toparlanmanın ikinci çeyreğe sarkacağına işaret etmektedir. 
Şubat ayında 47,9 seviyesinde gerçekleşen Avro Bölgesi bileşik PMI 
göstergesi, Mart ayında 46,5 seviyesine gerilemiştir. Endeks son on beş 
aydır daralma sinyali vermektedir.  

Endeks İtalya ve İspanya’da daralmaya devam ederken, Fransa’daki 
daralma şiddetlenmiştir 

 Bölge ülkelerinden sadece Almanya ve İrlanda’da eşik değer olan 50 
seviyesinin üzerinde kalmıştır. Ekonomik aktivite ve üretimdeki zayıflık 
bölge genelinde iş gücü piyasasını olumsuz etkilemiştir. İşsizlik bölge 
genelinde Şubat ayında yüzde 12 seviyesine ulaşmıştır.  

Düşük talep ve zayıf ekonomik görünüm enflasyonu aşağı yönlü 
baskılamaktadır.  

Avrupa Merkez Bankası (ECB) 4 Nisan 2013 tarihinde yapılan toplantı 
sonrasında ECB politika faiz oranı olan refinansman faiz oranını yüzde 
0,75, marjinal borç verme kolaylığı oranını yüzde 1,50 düzeyinde sabit 
tuttuğunu duyurmuştur. Avro Bölgesi yıllık gösterge enflasyonu Mart 
ayında yüzde 1,7 oranında gerçekleşmiştir.  

Zayıf ekonomik aktivite ve enerji fiyatlarındaki düşüş enflasyonu aşağı 
yönlü baskılamaktadır. Orta – uzun dönemde de ekonomik aktivitedeki 
zayıf görünümün devam edeceği varsayımıyla enflasyon oranı düşük 
düzeylerdeki görünümünü devam ettirecektir.  
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Ekonomik aktivite üzerindeki aşağı yönlü risklerin varlığına rağmen ECB 
enflasyonun baskı unsuru olmaktan çıktığı konjonktürde, dünya 
talebinin canlanmaya başlamasıyla birlikte destekleyici para 
politikasının yurt içi talebi canlandıracağını ve finansal piyasalardaki 
iyileşme ile birlikte 2013 yılının ikinci çeyreğinde ekonomik aktivitenin 
kademeli olarak artacağını öngörmektedir.  

Fakat hem devlet hem de özel sektör bilançolarının tam anlamıyla 
düzeltilememesi ve kredi koşullarındaki darlık reel ekonomi üzerinde 
olumsuz etki yaratmaktadır. Önümüzdeki dönemde de Avrupa için en 
önemli gündem maddesinin bankacılık ve mali birliğin kurulması 
olacağı düşünülmektedir. 

 
Japonya… 
 
Japonya Merkez Bankası Başkanı Masaaki Shirakawa'nın 19 Mart'ta 
görevden ayrılmasıyla yerine Shinzo Abe hükümetinin aday gösterdiği 
Haruhiko Kuroda göreve gelmiştir. 

 Kuroda, deflasyonu yenmek için tüm imkânların kullanılacağını 
belirtmiş ve yüzde 2'lik enflasyon hedefinin yerinde bir karar olduğunu 
vurgulamıştır. Ancak 101 trilyon yenlik varlık alım programını hacim ve 
içerik açısından yetersiz olarak nitelendirmiştir. Bank of Japan ( 
Japonya Merkez Bankası ), 4 Nisan’da yaptığı toplantıda agresif para 
politikası uygulamalarında yeni bir dönem oluşturmak amacıyla parasal 
genişleme politikasını revize etmiştir. Kuroda’nın göreve başlamasının 
akabinde BOJ, aldığı kararla birlikte uyguladığı para politikasını daha 
şeffaf ve daha basit hale getirmiştir.  

Farklı araçlar da para politikasına dâhil edilerek uygulanan politika 
daha esnek hale getirilmiştir. 15 yıllık deflasyonu tersine çevirmek ve 
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enflasyon hedefini yüzde 2 seviyesine taşımak için politika esnekliğinin 
önemli olduğu ortaya konulmuştur. Her ay 7,5 trilyon yenlik tahvil 
alımına devam edecek olan BOJ, varlık alım programı dâhilinde, uzun 
vadeli devlet tahvili alımı yapma kararı almıştır. BOJ, ayda altı defa alım 
yapacağını açıklamıştır. 2011yılından bu yana yapılan en büyük parasal 
genişleme hamlesi olarak öne çıkan bu gelişme, 20 yıldır devam eden 
durgunluğu ve 15 yıllık deflasyonu sonlandırmayı hedeflemektedir.  

 

Gelişmiş ülkelerin ekonomik büyümelerini desteklemek için 
sürdürdüğü serbest ticaret anlaşmalarına Japonya da katılmıştır.  

25 Mart tarihinde Japonya ve AB, serbest ticaret anlaşması için 
görüşmelere başlamıştır. Mali sıkıntılar, yapısal problemler ve yaşlanan 
nüfusla mücadele eden Japonya ve AB, ekonomilerini desteklemek için 
bir araya gelmişlerdir. Japonya, AB’den sonra Çin ve Güney Kore’yle de 
serbest ticaret anlaşması için görüşmelere başlayacağını açıklamıştır.  

AB’nin ve Japonya’nın elektronik ve otomobil sektörlerine uyguladığı 
sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 10 oranındaki tarifeler, ülkenin bu ihraç 
mallarında Koreli rakiplerine kıyasla dezavantajlı konuma düşmesine 
neden olmaktadır. Japonya ayrıca, Avrupalı şirketleri ülkeye çekerek 
ekonomiyi canlandırma amacını da taşımaktadır. 
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Çin… 
 
Çin'in resmi sanayi PMI (Satın Alma Yönetim  Endeksi ) bir önceki aya 
göre bir miktar artış göstererek ekonomik büyüme performansının 
korunduğuna işaret etmiştir. 

 Endeks Mart'ta 50,1 puandan 50,9 puana çıkarak son 11 ayın en 
yüksek değerine yükselmiştir. İmalat dışı PMI endeksi de Mart ayında 
54,5 puandan 55,6 puana yükselmiş ve hizmetler sektöründeki büyüme 
ekonomik toparlanmayı güçlendirmiştir. 

Çin’de tüketici fiyatları enflasyonu, gıda fiyatlarındaki artış nedeniyle 
Şubat ayında yüzde 3,2 ile son 10 ayın en yüksek seviyesine ulaştıktan 
sonra gıda fiyatlarında yaşanan gerilemenin etkisiyle Mart ayında 
yüzde 2,1 seviyesine gerilemiştir.  

Aynı dönemde gıda fiyatları artış oranları yüzde 6’dan yüzde 2,7’ye 
gerilemiştir. Çin’de ihracat Mart ayında yıllık bazda yüzde 10 artış ile 
182 milyar dolar, ithalat ise aynı dönemde yıllık bazda yüzde 14,1 artış 
ile 183 milyar dolarla beklentilerin üzerinde artmıştır. İthalatta yaşanan 
bu artışın arkasında Japonya’nın yeni düşük tutmasının etkilerinin 
henüz yansımamasına rağmen ABD ve Tayvan’dan yapılan ithalatın 
artması yer almaktadır. Yılın ilk çeyreğinde Çin’in ABD ile mal ticaret 
hacmi yüzde 10,8 oranında artış göstererek 118 milyar dolara 
yükselmiştir.  

Aynı dönemde en büyük ticaret partneri olan Avro Bölgesi ile olan 
ticaret hacmi ise yüzde 2 oranında azalarak 124 milyar dolara 
gerilemiştir. Dış ticaretteki zayıf büyüme, gölge bankacılığını sınırlama 
ve konut fiyatlarını kontrol altına alma çabaları ekonominin büyüme 
performansını olumsuz etkileyebilecek faktörler olarak görülmektedir. 
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Çin Merkez Bankası tarafından Nisan ayının ilk haftasındaki Para 
Politikası Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada 
ekonominin büyüme eğilimini devam ettirmesine rağmen gelecekte 
enflasyonla ilgili belirsizliklerin olabileceği belirtilmiştir. 

 Ayrıca uygulanan politikaların devamlılığı ve ekonomide istikrarı 
sağlama adına daha ileriye ve hedefe dönük, esnek politikalar 
uygulanacağı ve para politikasının ekonomik büyüme ve enflasyonu 
kontrol altına alma işini birlikte üstleneceği belirtilmiştir. Çin, son birkaç 
yıldır dış ticarete dayalı ekonomisini çeşitlendirmek için iç ve batı 
bölgelerde yatırım teşviki ile iç tüketimi artırma ve bölgesel gelişmişlik 
farklılıklarını azaltma politikaları uygulamaktadır. Bu gelişme 
çerçevesinde Çin'in daha az gelişmiş bölgeleri olan batı ve iç 
bölgelerinde yüksek teknoloji sektöründe yabancı yatırımın arttığı 
"Fortune 500" şirketlerinin birçoğunun bu alanda yatırım yaptıkları 
belirtilmiştir. 

Çin’in gelişmekte olan ekonomilerle olan ekonomik ilişkileri artmaya 
devam etmektedir 

 Çin ve Brezilya, küresel piyasadaki muhtemel krizlere karşı önlem 
almak amacıyla döviz takas anlaşması imzalamıştır. Geçen yıl müzakere 
edilen anlaşma, Güney Afrika'da BRICS ülkeleri görüşmeleri sırasında 
imzalanmıştır. Anlaşmaya göre Çin ve Brezilya olası bir krizde 30 milyar 
dolar değerinde döviz değiş tokuşu gerçekleştirebilecektir. Yapılan bu 
anlaşmanın, çift taraflı ticaretin küresel finansal durumlardan 
etkilenmeden düzgün bir şekilde sürdürülmesini sağlayacağı 
belirtilmiştir. 
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Çin'de yeni konut fiyatları artmaya devam etmektedir.  

Hükümetin daha sıkı emlak kontrol tedbirleri öncesi konut 
piyasasındaki hareketlilikle beraber Çin'de yeni konut fiyatları Mart 
ayında yıllık bazda yüzde 3,9 oranında artarak son 26 ayın en büyük 
artışını göstermiştir. Konut piyasasında yaşanan hareketliliğin ardından 
hükümet konut piyasasını soğutmak amacıyla bir takım tedbirler 
uygulamaya koymuştur.  

Buna göre ülkenin en büyük şehirlerinden Pekin’de tek kişilik hane 
halkının birden fazla konut alması yasaklanırken, Şanghay’da 
bankaların 3. konut alıcılarına kredi verilmesine yasak konulmuş ve 
emlak satışlarındaki kazançlar üzerine yüzde 20 oranında vergi 
getirilmiştir. 
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TÜRKİYE EKONOMİSİ 
 
Sanayi Üretim Endeksi, Şubat 2013 
 
Sanayi üretimi bir önceki aya göre %1,5 arttı 
Sanayi Üretim Endeksi (2010=100 temel yıllı) 2013 yılı Şubat ayında bir 
önceki aya göre %1,5 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde 
madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi %2,2, imalat sanayi sektörü 
endeksi %2,0 artarken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve 
dağıtımı sektörü endeksi ise %1,9 azalmıştır. 
 
 
Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %4,4 arttı 
Sanayi Üretim Endeksi (2010=100 temel yıllı) 2013 yılı Şubat ayında bir 
önceki yılın aynı ayına göre %4,4 arttı. Sanayinin alt sektörleri 
incelendiğinde madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi %3,2 düşüş, 
imalat sanayi sektörü endeksi %7,0 artış, elektrik, gaz, buhar ve 
iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise %7,2 düşüş 
gösterdi.  

 
Sanayi Üretim Endeksi, ŞUBAT-2013 (2010=100) 
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KAPASİTE KULLANIM ORANI DÜŞTÜ 
 
Kapasite kullanım oranı, Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre 1,1 
puan azalarak, yüzde 73,6 seviyesinde gerçekleşti 

 
İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, Nisan ayında geçen 
yılın aynı ayına göre 1,1 puan azalarak, yüzde 73,6 seviyesinde 
gerçekleşti. Merkez Bankası tarafından düzenlenen ve nisan 
ayında imalat sanayinde faaliyet gösteren 2 bin 52 iş yerinin katılımıyla 
gerçekleştirilen imalat sanayinde oranı sonuçları açıklandı. 
 
Buna göre, 2012 yılı nisan ayında yüzde 74,7 olan kapasite kullanım 
oranı, 2013 yılı nisan ayında yüzde 73,6 olarak belirlendi. oranı geçen 
yılın aynı dönemine göre 1,1 puan azaldı. İmalat genelinde mevsimsel 
etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,4 
puan artarak 74,3 seviyesinde gerçekleşti. İmalat Kapasite Kullanım 
Oranı çalışması, imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinin 
anket döneminde mevcut fiziki kapasitelerine göre fiilen gerçekleşen 
kapasite kullanımlarının belirlenmesi amacıyla yapılıyor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bloomberght.com/etiket/imalat_sanayi
http://www.bloomberght.com/etiket/kapasite_kullan%C4%B1m_oran%C4%B1
http://www.bloomberght.com/etiket/imalat_sanayi
http://www.bloomberght.com/etiket/imalat_sanayi
http://www.bloomberght.com/etiket/kapasite_kullan%C4%B1m_oran%C4%B1
http://www.bloomberght.com/etiket/kapasite_kullan%C4%B1m_oran%C4%B1
http://www.bloomberght.com/etiket/kapasite_kullan%C4%B1m_oran%C4%B1
http://www.bloomberght.com/etiket/kapasite_kullan%C4%B1m_oran%C4%B1
http://www.bloomberght.com/etiket/kapasite_kullan%C4%B1m_oran%C4%B1
http://www.bloomberght.com/etiket/imalat_sanayi
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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 
 

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… 
 
Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, Ocak 2013 
 
İşsizlik oranı %10,6 seviyesinde gerçekleşti 
Türkiye genelinde işsiz sayısı 2013 yılı Ocak(1) döneminde geçen yılın 
aynı dönemine göre 226 bin kişi artarak 2 milyon 890 bin kişiye 
yükseldi. İşsizlik oranı ise 0,4 puanlık artış ile %10,6 seviyesinde 
gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 0,5 puanlık artış ile %12,9, 15-24 yaş 
grubunu içeren genç işsizlik oranı ise 2,3 puanlık artış ile %20,7 oldu.  
 
İstihdam edilenler 958 bin kişi arttı 
İstihdam edilenlerin sayısı 2013 yılı Ocak döneminde, bir önceki yılın 
aynı dönemine göre 958 bin kişi artarak 24 milyon 433 bin kişiye 
yükseldi. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 58 bin kişi, tarım 
dışı sektörlerde çalışan sayısı 900 bin kişi arttı. 
 
İstihdam edilenlerin %22,4'ü tarım, %19,9’u sanayi, %6,3’ü inşaat, 
%51,4'ü ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile 
karşılaştırıldığında inşaat sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 
0,2 puan, hizmetler sektörünün payı 0,5 puan artarken, tarım 
sektörünün payı 0,7 puan, sanayi sektörünün payı ise 0,1 puan azaldı. 
 
İstihdam oranı %44,3 olarak gerçekleşti 
İstihdam edilenlerin oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,1 
puanlık artış göstererek %43,2’den %44,3’e yükseldi. 
 
İşgücüne katılma oranı %49,5 olarak gerçekleşti 
Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı, 2013 yılı Ocak döneminde bir 
önceki yılın aynı dönemine göre 1,3 puan artarak %49,5 oldu. Aynı 
dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma 
oranı 0,7 puanlık artışla %70,4, kadınlarda ise 2,1 puanlık artışla %29,3 
olarak gerçekleşti.  
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Mevsim Etkilerinden Arındırılmamış Temel İşgücü Göstergeleri,Ocak 
2013 

 
 

Kayıt dışı çalışanlar 2,2 puan azaldı  

Ocak 2013 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı 
olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,2 
puan azalarak %36,2 oldu. Bu dönemde, geçen yılın aynı dönemine 
göre tarım sektöründe sosyal güvenlikten yoksun çalışanların oranı 
%82,8’den %83’e yükselirken, tarım dışı sektörlerde %25,1’den 
%22,7’ye geriledi.  

Sosyal güvenlik kapsamında olmayan ücretli ve yevmiyeli çalışanların 
oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,3 puan azalarak %19,6 
oldu.  
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Dış Ticaret İstatistikleri, Şubat 2013 
 
Şubat 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. 

Dış ticaret açığı bir önceki yılın Şubat ayına göre  %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 
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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. 

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 

 

Cari Açık Şubat Ayında 5,126 milyar dolar 
 
Türkiye'nin şubat ayında cari işlemler açığı 5 milyar 126 milyon dolar 
olurken, yıllıklandırılmış bazda cari işlemler açığı 48 milyar 432 milyon 
dolar oldu.  

 

Merkez Bankası tarafından açıklanan, 2013 yılı ocak-şubat dönemine 
ilişkin ödemeler dengesi verilerine göre, bu yılın ilk iki aylık döneminde 
cari işlemler açığı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 956 
milyon dolar artarak 10 milyar 943 milyon dolara yükseldi. Bu 
gelişmede dış ticaret açığının 844 milyon dolar artarak 11 milyar 512 
milyon dolara yükselmesi ve hizmetler dengesinden kaynaklanan net 
gelirlerin 63 milyon dolar azalarak 1 milyar 327 milyon dolara 
gerilemesi etkili oldu. 

http://www.bigpara.com/dolar/?utm_source=hurriyet-haber-detay&utm_medium=backlink&utm_campaign=dolar
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Hizmetler dengesi kalemi altındaki turizm gelirleri, bir önceki yılın ilk iki 
ayına göre 308 milyon dolar tutarında artarak 2 milyar 138 milyon 
dolara, turizm giderleri de 150 milyon dolar tutarında artarak 616 
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 20 milyon dolar tutarında 
artarak 988 milyon dolara yükseldi. 

ÖDEMELER DENGESİ (OCAK) 
ÖDEMELER DENGESİ ANALİTİK SUNUM (*) 2012 2013 

(Milyon ABD Dolar) OCAK-ŞUBAT OCAK-ŞUBAT 
CARİ İŞLEMLER HESABI -9,987 -10,943 
Mal ve Hizmet Dengesi -9,278 -10,185 
Mal, Hizmet ve Gelir Dengesi -10,280 -11,215 
Cari Transferler 293 272 
SERMAYE HESABI -17 -11 
FİNANS HESABI 5,521 17,386 
Yurtdışında Doğrudan Yatırım -271 -515 
Yurtiçinde Doğrudan Yatırım 1,723 1,312 
Portföy Hesabı-Varlıklar 1,116 449 
Portföy Hesabı-Yükümlülükler 1,045 4,414 
Diğer Yatırımlar-Varlıklar -1,207 3,350 
Diğer Yatırımlar-Yükümlülükler 3,115 8,376 
Cari, Sermaye ve Finansal Hesaplar -4,483 6,432 
NET HATA VE NOKSAN 3,505 -1,424 
GENEL DENGE -978 5,008 
REZERV VARLIKLAR 978 -5,008 
Resmi Rezervler 1,557 -4,577 
Uluslararası Para Fonu Kredileri -579 -431 
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Tüketici Fiyatları Endeksi, Mart 2013 
 
Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE)’nde aylık %0,66 oranında artış 
gerçekleşti 
 
TÜFE’de (2003=100 temel yıllı) 2013 yılı Mart ayında bir önceki aya 
göre %0,66, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,63, bir önceki yılın aynı 
ayına göre %7,29 ve on iki aylık ortalamalara göre %8,08 artış 
gerçekleşti. 
 
Aylık en yüksek artış %2,04 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda 
gerçekleşti 
 
Ana harcama grupları itibariyle 2013 yılı Mart ayında endekste yer alan 
gruplardan giyim ve ayakkabıda %0,86, lokanta ve otellerde %0,62, 
sağlıkta %0,48, eğlence ve kültürde %0,33, çeşitli mal ve hizmetlerde 
%0,29, konutta %0,23, eğitimde %0,09, ev eşyasında %0,09, 
haberleşmede %0,02 artış, ulaştırmada %0,05 düşüş gerçekleşti. Alkollü 
içecekler ve tütün grubunda değişim gözlenmedi. 
 
Yıllık en yüksek artış %16,31 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda 
gerçekleşti 
 
TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre konut (%9,84), lokanta ve 
oteller (%9,40), gıda ve alkolsüz içecekler (%8,10) artışın yüksek olduğu 
diğer ana harcama gruplarıdır. 
 
Aylık en yüksek artış %1,34 ile TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır)’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) (%4,54) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en 
yüksek artış TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) (%8,80) bölgesinde ve on iki 
aylık ortalamalara göre en yüksek artış TR10 (İstanbul) (%8,61) 
bölgesinde gerçekleşti. 
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Mart 2013’te endekste kapsanan 437 maddeden; 59 maddenin 
ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 246 maddenin ortalama 
fiyatlarında artış, 132 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş 
gerçekleşti. 
 

Üretici Fiyatları Endeksi, Mart 2013 
 
ÜFE’de aylık %0,81 artış gerçekleşti 
Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE), 2013 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 
%0,81, bir önceki yılın Aralık ayına göre %0,50, bir önceki yılın aynı 
ayına göre %2,30 ve on iki aylık ortalamalara göre %4,23 artış gösterdi. 
 
Aylık değişim; tarımda %0,07, sanayide %0,96 artış olarak gerçekleşti 
Tarım sektörü endeksinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre %0,06 
düşüş, bir önceki yılın aynı ayına göre %5,77 düşüş ve on iki aylık 
ortalamalara göre %2,26 artış gerçekleşti. Sanayi sektörü endeksinde 
ise bir önceki yılın Aralık ayına göre %0,61, bir önceki yılın aynı ayına 
göre %4,00 ve on iki aylık ortalamalara göre %4,64 artış gerçekleşti. 
 
Sanayide en yüksek aylık artış basım ve yayım ürünlerinde 
gerçekleşti  
 
Sanayinin üç sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve 
taşocakçılığı sektöründe %0,61, imalat sanayi sektöründe %0,90, 
elektrik, gaz ve su sektöründe %1,78 artış olarak gerçekleşti. 
 
Bir önceki aya göre endekslerin en fazla artış gösterdiği alt sektörler 
basım ve yayım (%5,10), motorlu kara taşıtları (%3,71), büro makineleri 
imalatı (%3,53), iletişim cihazları imalatı (%2,03) alt sektörleridir. Buna 
karşılık giyim eşyası imalatı (%-0,29) ve metal cevherleri (%-0,17) bir ay 
önceye göre endekslerin en fazla gerilediği alt sektörler oldu.  
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ÜFE’de kapsanan 788 maddeden; 186 maddenin ortalama fiyatlarında 
değişim olmazken, 367 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 235 
maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti. 
 

31.03.2013 TARİHİ İTİBARIYLA MERKEZİ YÖNETİM BRÜT 
BORÇ STOKU 
Merkezi yönetim brüt borç stoku 31.03.2013 tarihi itibarıyla 537,2 
milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Borç stokunun 392,8 milyar TL 
tutarındaki kısmı Türk Lirası cinsi, 144,4 milyar TL tutarındaki kısmı 
döviz cinsi borçlardan oluşmaktadır. 

 

Bütçe Mart 2013 Gerçekleşmeleri 
2012 yılı mart ayında 5,5 milyar TL açık veren bütçe, 2013 yılı mart 
ayında 5,4 milyar TL açık vermiştir. 2012 yılı mart ayında 2,2 milyar TL 
faiz dışı açık verilmiş iken 2013 yılı mart ayında 460 milyon TL faiz dışı 
açık verilmiştir. 2013 yılı mart ayında bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 13,5 oranında artarak 24,8 milyar TL olmuştur.  

Bütçe giderleri ise yüzde 10,3 oranında artarak 30,2 milyar TL olarak 
gerçekleşmiştir. 2013 yılı mart ayında vergi gelirleri geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 16,7 oranında artarak 21,3 milyar TL olarak 
gerçekleşmiştir. faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 5 oranında artarak 
25,2 milyar TL olmuştur. 

 

2013 yılı Mart 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 Mart ayında 30 milyar 157 milyon TL gider 
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gerçekleştirilmiştir. Geçen yılın aynı ayında ise 27 milyar 344 milyon TL 
harcama yapılmıştır.  

 2013 yılı Mart ayında, faiz hariç giderler için öngörülen 351 milyar 46 
milyon TL ödeneğin yüzde 7,2’si kullanılarak 25 milyar 228 milyon TL 
gider gerçekleştirilmiştir. Personel giderleri, geçen yılın aynı ayına göre 
yüzde 14 oranında artarak 7 milyar 533 milyon TL olmuştur. 2013 yılı 
Mart ayında, personel giderleri için bütçede öngörülen 97 milyar 224 
milyon TL ödeneğin yüzde 7,7’si kullanılmıştır.  

 2013 yılı Mart ayında sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 
geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,8 oranında artarak 1 milyar 256 
milyon TL olmuş ve bütçede öngörülen 16 milyar 791 milyon TL 
ödeneğin yüzde 7,5’i bu ayda kullanılmıştır.  

2013 yılı Mart ayında mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı ayına 
göre yüzde 18,8 oranında artarak 2 milyar 219 milyon TL olarak 
gerçekleşmiş ve bütçede öngörülen 33 milyar 444 milyon TL ödeneğin 
yüzde 6,6’sı bu ayda kullanılmıştır.  

2013 yılı Mart ayında cari transferler geçen yılın aynı ayına göre yüzde 
6 oranında azalarak 11 milyar 926 milyon TL olarak gerçekleşmiş ve 
bütçede öngörülen 151 milyar 287 milyon TL ödeneğin yüzde 7,9’u bu 
ayda kullanılmıştır. 

2013 yılı Mart ayı bütçe gelir gerçekleşmeleri  yandaki tabloda yer 
almaktadır.  2012 yılı Mart ayında bütçe gelirleri 21 milyar 813 milyon 
TL iken 2013 yılının aynı ayında yüzde 13,5 oranında artarak 24 milyar 
768 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.  

2013 yılı Mart ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre 
yüzde 16,7 oranında artarak 21 milyar 323 milyon TL olmuştur. 
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2013 yılı Mart ayında genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri geçen yılın 
aynı ayına göre yüzde 6,4 oranında azalarak 2 milyar 362 milyon TL 
olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılı Mart ayında özel bütçeli idarelerin öz 
gelirleri 936 milyon TL, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 
ise 146 milyon TL olmuştur. 

Vergi türleri itibarıyla 2013 yılı Mart ayı gerçekleşmelerine bakıldığında 
geçen yılın aynı ayına göre; harçlar yüzde 47.5, ithalde alınan katma 
değer vergisi yüzde 37.9, damga vergisi yüzde 29, dahilde alınan katma 
değer vergisi yüzde 26.8, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 
13.3, özel tüketim vergisi yüzde 8.8, gelir vergisi yüzde 7.9 oranında 
artış göstermiş, kurumlar vergisi yüzde 32.5, diğer vergiler tahsilatı ise 
yüzde 10,1 oranında azalmıştır. 
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MERKEZİ BÜTÇE 

  (MİLYAR TL) 
2012 

Gerçekle
şen Bütçe 

2012 
Yılı 

Bütçe 
Hedefi 

Mart 2013 
(Gerçekleşen) 

Mart 2013       
Gerç.   
(%) 

Bütçe Giderleri 360,4 350,9 30,1 7,5 

Faiz Hariç Giderler 312,1 300,6 25,2 7,2 

Faiz Harcamaları 48,4 50,2 4,9 9,3 

Bütçe Gelirleri 331,7 329,8 24,7 6,7 

Vergi Gelirleri 278,7 277,6 21,3 6,7 

Bütçe Açığı -28,7 -21,1 5,3 15,9 

Faiz Dışı Fazla 19,6 29,1 -0,460 -2,4 
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Merkez Bankası… 
 
24 NİSAN TARİHİNDE TOPLANAN PARA POLİTİKASI KURULUNUN 
AÇIKLAMASINDA 

Mart ayında tüketici fiyatlarının yüzde 0,66 oranında arttığı, yıllık 
enflasyonun yüzde 7,29’a yükseldiği, bu yükselişte işlenmemiş gıda 
fiyatlarının etkili olduğu temel enflasyon göstergelerinin ise ılımlı 
seyrini koruduğu ifade edilmiştir. 

Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yıllık enflasyonun yüzde 8,10’a 
yükseldiği, işlenmemiş gıda grubunda yıllık enflasyonun Mart ayında 
temelde taze meyve sebze fiyatları ve baz etkisiyle yaklaşık 5 puan 
yükselerek yüzde 6,79 olduğu belirtilmiştir.  

Enerji fiyatlarındaki olumlu seyirin Mart ayında da sürdüğü ifade 
edilmiştir. Hizmet fiyatlarının Mart ayında yüzde 0,42 oranında arttığı, 
alt gruplar bazında bakıldığında, yıllık enflasyondaki yükselişte kira ve 
ulaştırma hizmetlerindeki gelişmelerin belirleyici olduğu görülmüştür.  

Temel mal grubu yıllık enflasyonu Mart ayında yüzde 4,29’a 
gerilemiştir. Giyim grubunda yıllık enflasyon Şubat ayının ardından bu 
dönemde de gerilerken giyim ve dayanıklı mallar hariç temel mal 
enflasyonundaki yavaşlama sürmüştür. Diğer taraftan, dayanıklı mal 
grubunda yıllık enflasyon otomobil ve mobilya fiyatlarına bağlı olarak 
Mart ayında da yükselmiştir.  

2013 yılı ilk çeyreğine ilişkin veriler yurt içi nihai talebin sağlıklı bir 
toparlanma sergilediğine işaret etmektedir.  

 Diğer taraftan dış ticaret ve cari dengeye ilişkin veriler öngörüler 
doğrultusunda gerçekleşmektedir. İhracat zayıf küresel talebin etkisiyle 
yavaşlamaktadır. İthalatta ise iç talepteki canlanmaya bağlı olarak artış 
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gözlendiği anlatılmıştır. Bu durumun cari işlemler açığında bir miktar 
yükselişe neden olacağı vurgulanmıştır. Küresel ekonomiye dair 
belirsizlikler yatırım ve istihdam artışını sınırlayabilecek bir unsur olarak 
önemini koruduğu hususu açıklamada yer almıştır. 

İlk çeyreğe dair gelişmelerin özellikle yatırım talebi kaynaklı olmak 
üzere yurt içi nihai talepte kayda değer bir canlanmaya işaret ettiği, öte 
yandan, küresel belirsizlikler ve dış talebin zayıf seyri iktisadi 
faaliyetteki toparlanmayı sınırlayabilecek bir unsur olarak önemini 
koruduğu ifade edilmektedir. 

Ayrıca son dönemde iç talepteki canlanmaya bağlı olarak cari işlemler 
açığında bir miktar yükseliş gözlendiği açıklanmıştır. Diğer taraftan, 
yakın dönemde sermaye girişleri tekrar hızlanma eğilimi gösterirken 
kredi artış oranlarının referans değerin üzerinde seyrettiği 
gözlemlenmiş ve ifade edilmiştir.  

Kurul, finansal istikrara dair risklerin dengelenmesi amacıyla, mevcut 
konjonktürde bir yandan faiz oranlarının düşük tutulmasının diğer 
yandan döviz rezervlerini artırıcı yönde makro ihtiyati tedbirlere devam 
edilmesinin yerinde olacağını da belirtmiştir.  

Öte yandan, küresel ekonomiye dair belirsizliklerin ve sermaye 
akımlarındaki oynaklığın sürmesi nedeniyle para politikasında her iki 
yönde de esnekliğin korunmasının uygun olacağı belirtilmiştir.  

Kurulun, maliye politikasına ve vergi düzenlemelerine ilişkin gelişmeleri 
enflasyon görünümüne etkileri bakımından yakından takip ettiği, para 
politikası oluşturulurken Orta Vadeli Program'da belirlenen çerçevenin 
esas alındığı belirtilmektedir. Maliye politikasının söz konusu 
çerçeveden belirgin olarak sapması ve bu durumun orta vadeli 
enflasyon görünümünü olumsuz etkilemesi halinde para politikası 
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duruşunun da güncellenmesi söz konusu olabileceği kurul kararında yer 
almıştır. 

16.Küresel dengesizlikler karşısında ekonomimizin dayanıklılığını 
koruması açısından maliye ve finansal sektör politikalarındaki temkinli 
duruşun sürdürülmesinin kritik önem taşıdığı orta vadede ise mali 
disiplini kalıcı hale getirecek ve tasarruf açığını azaltacak yapısal 
reformların güçlendirilmesi, makroekonomik istikrarı destekleyeceği de 
belirtilmiştir.  

Bankacılık Sektöründeki Gelişmeler… 

Mevduat…  

BDDK tarafından hazırlanan Haftalık Bülten verilerine göre 22 Mart 
2013 tarihi itibarıyla toplam mevduat hacmi yıl sonuna göre %2 
oranında artış göstererek 833,2 milyar TL düzeyine yükselmiştir. TP 
mevduat hacmi ilgili dönemde %2,3 artarken, YP mevduatın USD 
karşılığı %0,2 düşüş kaydetmiştir.  

Krediler…  

22 Mart 2013 itibarıyla kredi hacmi, yılsonuna göre %3,9 oranında 
artarak 837 milyar TL seviyesine ulaşmıştır. İlgili dönemde TP krediler 
%4, YP kredilerin USD karşılığı da %1,9 oranında artmıştır. Yurt içi 
tüketim harcamalarındaki tedrici toparlanmanın da etkisiyle, 2012 
yılsonuna göre 31,3 milyar TL düzeyinde gerçekleşen kredi hacmindeki 
genişlemenin %35’inin tüketici kredilerinden kaynaklandığı 
görülmektedir. 

Yıllık bazda ise, kredi hacmi bir önceki yıla göre %19,6 oranında artış 
kaydederken, mevduat hacmindeki büyüme %13,2 düzeyinde 
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gerçekleşmiştir. 2012 yıl sonunda %2,9 düzeyinde olan bankacılık 
sektörünün takipteki alacaklar oranı ise 22 Mart 2013 itibarıyla %3 
düzeyindedir.  

Menkul kıymetler portföyü…  

22 Mart 2013 itibarıyla menkul kıymetler portföyü yılsonuna kıyasla 
%0,5 oranında artarak 273,6 milyar TL seviyesine ulaşmıştır. Söz 
konusu artışta, yabancı bankaların portföylerinde kaydedilen %11,8 
oranındaki büyüme belirleyici olmuştur. Bununla birlikte, kamu 
bankaları ile özel bankaların portföylerinde sırasıyla %0,7 ve %1,7 
oranlarında düşüş gerçekleşmiştir. 

Emanet menkul kıymetler…  

22 Mart 2013 itibarıyla bankaların emanetindeki menkul kıymetler 
portföyü yılsonuna göre %4,2 oranında artış kaydederek 225,6 milyar 
TL seviyesine ulaşmıştır. İlgili dönemde yurt içi yerleşiklerin portföyü 
%5,8, yurt dışı yerleşiklerinki ise %2,6 oranında genişlemiştir. Böylece, 
yurt dışı yerleşiklerin bankalar emanetindeki menkul kıymetler 
portföyü içindeki payı geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki %42 
seviyesinden %50 düzeyine yükselmiştir.  

Yabancı para net genel pozisyonu …  

22 Mart 2013 itibarıyla bankacılık sektörünün yabancı para net genel 
pozisyonu (+) 1,7 milyar USD seviyesinde gerçekleşmiştir. Yabancı para 
net genel pozisyonu bilanço içi kalemlerde (-) 20,8 milyar USD, bilanço 
dışında ise (+) 22,5 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)

GSYH(MİLYAR $)
GSYH(MİLYAR TL)
Büyüme Oranı

Enflasyon (%)

ÜFE (YILLIK) 1,88 1,84 2,3

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

İhracat 11,5 12,4

İthalat 18,8 19,3

Dış Dengesi -7,2 -6,9

Cari Denge -5,6 5,1

BORÇ STOKU

İç Borçlar(TL) 388,9 392,8

İç Borçlar(milyar$) 143,9 144,4

Dış Borçlar(milyar$) 304,4 298,4

BÜTÇE GERÇEKLEŞMESİ

(MİLYAR TL)

Harcamalar 30,9 33,9 30,1

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

25,7 28,9 25,2

Gelirler 36,9 32,5 24,7

Vergi Gelirleri 28,4 27,5 21,3

Vergi Dışı Gelirler 7,6 3,4 2,3

Bütçe Dengesi 5,9 -1,4 5,3

Faiz Dışı Fazla 11,2 3,5 -0,46

DÖVİZ KURLARI

TÜFE Bazlı Reel Kur 120,1 119,7 119,9

$/TL 1,79 1,8 1,79

Avro/TL 2,36 2,36 2,35

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

DİĞER
Protesto 
Ed.Sen(Bin Ad)

93,4 82,7 84,1

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

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

Bireysel Krediler 157,1 161,4 162,1
(Milyon TL )
Tüketici Kredi 193,3 197,4 200,3
(Milyon TL)
Kredi Kartı 77,5 78,6 78,8
(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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