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BAŞKANDAN

TÜRKİYE ALTIN BİR YILI DAHA GERİDE BIRAKTI

Dünya ekonomisini kan kaybına uğratan global finansal krizin ardın-
dan, 2010 yılında, kimi gelişmiş ülkeler küçülmeye devam etmiş, kimile-
ri ise yavaş büyüme oranlarıyla kriz öncesi duruma dönmeye çalışmıştır. 
Buna mukabil, gelişmekte olan ülkelerde ise oldukça hızlı toparlanma-
lar görülmüştür. Türkiye de, bu bağlamda, 2010 yılını % 9 oranında çar-
pıcı bir büyüme oranıyla, Çin’den sonra dünyanın en hızlı büyüyen ülke-
si olarak ardında bırakmıştır. 

2011 yılına girildiğinde ise, gelişmiş ülkelerin, özellikle de Avrupa eko-
nomilerinin, mali kırılganlıkları ve resesyona girme endişeleri, gelişmek-
te olan ülkeler de dahil olmak üzere, tüm dünyaya riskli dönemin sona 
ermediği sinyalini vermiştir. İkinci dip endişesiyle başlayan 2011 yılında, 
MÜSİAD olarak öngördüğümüz üzere, bu kaygılar gerçekleşmemiş, an-
cak söz konusu ekonomilerdeki zayıflıklar da tamir edilememiştir. 

Bu zayıflıklardan biri, ülkelerin büyüme performanslarında görülmüş-
tür. Yıllık Gayrisafi Milli Hasıla büyüme hızı, Euro Bölgesi’nde ortala-
ma % 1,6 olarak gerçekleşmiştir. Bölge, kendi içinde ayrışsa da, Alman-
ya gibi sağlam ekonomiler dahi % 2 ila % 4 aralığında büyüyebilmişler-
dir. Makroekonomik verileri yavaş da olsa bir iyileşme gösteren ABD 
ise, 2011’de, büyümede % 2 oranını dahi yakalayamamıştır. Öte yandan, 
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2010 yılında sıradışı büyüme gösteren bazı gelişmekte olan ekonomi-
ler, sıcaklıklarını 2011 yılında da korumuşlardır. Çin, çeyreklik ortala-
malar bazında, % 9,3’lük bir milli gelir artışıyla yılı kaparken, Türkiye ve 
Arjantin’in de, açıklanacak son çeyrek rakamları doğrultusunda, % 9’a 
yaklaşan büyüme rakamlarıyla Çin’i takip edeceği görülmektedir. Zira 
ilk üç çeyrek itibariyle, Türkiye ekonomisi % 9,7, Arjantin ise, % 9,3 ora-
nında büyüme göstermişlerdir. 

Küresel risk iştahını olumsuz yönde etkileyen bir diğer önemli sorun 
ise, belli başlı ülkelerde yaşanan yüksek borçluluk oranları olmuştur. 
Japonya’da % 220, Yunanistan’da % 143, İtalya’da % 119’a varan borç 
oranları, birçok Avrupa ülkesi ve ABD’de % 80 ile % 100 arasında sey-
retmeye devam etmiştir. Küresel mali kırılganlığın böylesine ciddi oldu-
ğu bir ortamda, Türkiye, bu oranı % 40’lar seviyesinde tutmayı başarmış, 
bütçe açığı oranını ise hedeflenenden daha sıkı bir performans göstere-
rek % 1,5 seviyesinin altına çekmiş ve adeta dünyaya mali disiplin der-
si vermiştir. 

Bunun yanı sıra, 2011’de, küresel durgunluğun da etkisiyle, istihdam pi-
yasaları da gözle görülür bir iyileşme gösterememiştir. İspanya’da % 23, 
Yunanistan’da % 21, İrlanda ve Portekiz’de % 14’lere tırmanan işsizlik 
oranı, Euro Bölgesi genelinde de % 10 oranını geçmiştir. Oranların mut-
lak değerlerinden ziyade, değişim oranları, Türkiye’nin işsizlikle müca-
delesinde açıkça ayrıştığını göstermektedir. Nitekim Türkiye, kriz yılı 
olan 2009’u % 14’lük bir işsizlik oranında kapamışken, 2010 yılında 2,1 
puanlık ciddi bir gerilemeyle, bu oranı % 11,9’a düşürmüştür. Gerek ge-
lişmiş gerekse gelişmekte olan ülkelerden çok daha hızlı bir şekilde bu 
başarıyı yakalayan Türkiye, 2011 yılında da, yine 2,1 puanlık bir düşüş-
le işsizlik oranını % 9,8 olarak tek haneye indirmeyi başarmıştır. İşte kriz 
öncesinde Türkiye’nin neredeyse yarısı seviyesinde işsizlik oranına sahip 
ülkeler, bugün Türkiye’den çok daha yüksek oranlara sahipken, ekonomi-
miz istihdam sorununu istikrarlı bir şekilde çözmeye devam etmektedir. 

Para politikası kanadında ise, T.C. Merkez Bankası, geleneksel olma-
yan proaktif politikalarına, çeşitli araçlarla yıl boyunca devam ederek, fi-
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yat istikrarını ve finansal istikrarı sağlama yönünde başarılı uygulamala-
ra imza atmıştır. Ancak yılın ikinci yarısında görülen döviz kurunun de-
ğerlenmesi sonucunda, işlenmemiş gıda fiyatlarının da etkisiyle, enflas-
yon, yılı beklenenin üzerinde bir seviyede gerçekleşerek % 10,45 oranın-
da kapamıştır. 

Öte yandan, 135 milyar dolar ile ihracat rekoru kırmış olmamıza rağ-
men, güçlü büyümenin ve dolayısıyla ithalattaki ciddi artışın bir yan et-
kisi olarak, 2011 yılında da Türkiye, yükselen bir cari açık sorunuyla kar-
şı karşıya kalmıştır. 77,1 milyar dolar olarak gerçekleşen cari açığın, yı-
lın son aylarında göreceli olarak normal seviyelere inmesi ise, 2012 yılına 
dair umutları beraberinde getirmiştir. Açığın finansmanında bir prob-
lem olmaması, bugün için risk endişesini giderirken, sorunun çözümü-
ne dair yapısal adımların atılmaya devam edilmesi gerektiği de ortadadır. 

Özetle, gelişmiş ekonomilerin sıkıntılarının devam ettiğine bir kez daha 
şahit olunan 2011 yılında, Türkiye, bir önceki yıl olduğu gibi, birçok ba-
şarılı makroekonomik göstergesiyle ön plana çıkan nadir ülkelerden biri 
olmuştur. Bu bağlamda, çok sayıda gelişmiş ülkenin kredi notlarının dü-
şürüldüğü 2011’de, Türkiye, hak ettiği ölçüde olmasa da, notu artırılan 
pozitif görünümlü birkaç ülke arasına girmiş ve nihayet yatırım yapılabi-
lir ülke konumuna kavuşmuştur.

Elinizdeki Ekonomi Almanağı 2011, gerek Türkiye gerekse dünyadaki 
söz konusu bu ekonomik gelişmelerin günbegün detaylarını sunmakta-
dır. Bu vesileyle, geleneksel olarak her yıl yayımladığımız almanağın tüm 
ilgililere faydalı olmasını temenni ederken, başta Araştırmalar ve Yayın 
Komisyonu Başkanımız Sayın Ergun Kont olmak üzere, bu çalışmada 
emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.

Ömer Cihad Vardan
Genel Başkan
MÜSİAD
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a  3. çeyrek itibariyle yıllık tahminler  
b  Aralık 2011 itibariyle bir önceki yılın aynı dönemine göre değişim  
c  2011 yılı Aralık ayı ya da en son açıklanan ay itibariyle bir önceki yılın aynı dönemine göre değişim 
d  2011 için yıllık bazda tahminler  
e  2011 Aralık ayı itibariyle son rakamlar  
f  2011 yılı aylık ortalamalar  

Kaynak: Trading Economics, OECD , Eurostat

ÜLKELER

ABD

Almanya

Brezilya

Çek Cum.

Çin

Endonezya

Fransa

Güney Afrika

Güney Kore

Hindistan

İngiltere

İrlanda

İspanya

İtalya

Japonya

Kanada

Macaristan

Meksika

Polonya

Portekiz

Rusya

TÜRKİYE

Yunanistan

GSYH 
Büyüme (%)a

1,5

0,5

2,1

1,2

8,9

6,5

1,55

3,1

3,5

6,9

0,5

-0,1

0,8

0,2

-0,7

3,4

1,4

4,5

4,2

-1,7

4,8

8,2

-5

Enflasyon 
(TÜFE)b

3

2,1

6,5

2,4

4,1

3,79

2,5

6,1

4,2

9,34

4,2

2,5

2,4

3,3

-0,5

2,3

4,1

3,82

4,6

3,7

7

10,45

2,4

İşsizlik 
Oranıc

8,5

6,6

5,2

8

4,1

6,56

9,7

25

3,1

9,4

8,4

14,3

21,52

8,6

4,5

7,5

10,6

5,04

12,1

12,4

6,4

9,4

18,2

Cari Denge/ 
GSYHd

-3,2

5,7

-2,3

-3,8

5,2

0,9

-2,1

-2,8

2,8

-3,2

-2,5

-0,7

-4,5

-3,3

3,6

-3,1

2,1

-0,5

-3,4

-9,9

4,9

-6,6

-10,5

Politika Faiz 
Oranlarıe

0,25

1

10,5

2,4

6,56

6

1

5,5

3,25

7,5

0,5

1

1

1

0

1

7

4,5

4,5

1

8

5,75

1

Döviz Kuru 
(Dolara Endeksli)f

1

1,36

1,75

19,43

6,33

8945

0,76

7,92

1128,6

50,09

1,56

1,36

1,36

1,36

77,01

1,01

230,21

13,17

3,28

1,36

30,89

1,82

1,36

Temel Küresel Makroekonomik Büyüklüklerdeki Gelişmeler 2011
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I. MİLLİ GELİR VE BÜYÜME

GSYH (Cari Fiyat, Milyar TL)

GSYH (Cari Fiyat, Milyar $)

Kişi Başına Milli Gelir ($)

Büyüme Oranı (1998 Bazlı) 

İşşizlik Oranı (%)

II. MALİ GÖSTERGELER 

Faiz Dışı Fazla/GSYH (%)

Bütçe Dengesi/GSYH (%) 

AB Tanımlı Borç Stoku/GSYH (%) 

Yurtiçi Borçlanma Ortalama Vade (Ay)

 

III. FAİZ GÖSTERGELERİ 

Gösterge Faiz (%, Nominal, Bileşik)

İç Borç Reel Faizi (%)

Faiz Harcamaları/Vergi Gelirleri (%)

Faiz Harcamaları/GSYH (%)

IV. ÖDEMELER DENGESİ 

Cari İşlemler Dengesi (Milyar $)

Dış Ticaret Dengesi (Milyar $)

Cari Denge/GSYH (%)

V. ENFLASYON

TÜFE Yıl Sonu (%)

ÜFE Yıl Sonu (%)

2004

559

392

5.862

9,4

10,8

5,5

-5,2

59,6

15

24,1

14,3

56,3

10,1

-16

-34

-3,7

9,4

13,84

2005

649

482

7.108

8,4

10,6

5

-1,1

52,7

28

16

7,3

38,2

7

-22

-43

-4,6

7,7

2,7

2006

758

529

7.76

6,9

10,2

4,7

-0,6

46,5

28

17,7

7,4

33,4

6,1

-32

-54

-6,1

9,7

11,58

2007

843

649

9.422

4,7

10,3

3,1

-1,6

39,9

34

18

8,5

31,9

5,8

-38

-62

-5,9

8,4

5,94

2009

953

614

8.711

-4,8

14

0,4

-5,5

46,1

35

10,9

4,4

30,9

5,6

-14

-25

-2,3

6,5

5,9

2010

1105

735

10

9

11,9

0,8

-3,6

42,2

44,1

8,41

2

23,0

4,4

-49

-56

-6,6

6,4

8,9

2011

*1281

*790

*10,5

*8,5

9,8

*1,9

*-1,4

*39

44,7

10,7

-

17

3,3

-77,9

-89,4

*-9,9

10,5

13,3

2008

951

730

10.48

0,8

11

1,6

-1,8

40

32

19

7,9

30,1

5,3

-42

-70

-5,7

10,1

8,11

Türkiye’de Temel Makroekonomik Göstergeler (2004-2011)
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  2009 2010 2011
Japonya -6,3 4,1 -0,9
İtalya  -5,1 1,5 0,4
İspanya -3,7 -0,1 0,7
İngiltere -4,4 2,1 0,9
EU 27  -4,3 2 1,6
Fransa  -2,7 1,5 1,6
ABD  -3,5 3 1,7
Kanada -2,4 3 2,5
Almanya -5,1 3,7 3
Brezilya 4,5 6,1 3,2
Güney Kore 0,3 6,3 3,6
Hindistan  7 9 7,1
Türkiye 4,8 9 8,5
Çin  9,2 10,2 9,3
Arjantin 0,9 9,2 9,4

  
  2009 2010 2011
Ocak  15,5 14,5 11,9
Şubat  16,1 14,4 11,5
Mart  15,8 13,7 10,8
Nisan  14,9 12 9,9
Mayıs  13,6 11 9,4
Haziran 13 10,5 9,2
Temmuz 12,8 10,6 9,1
Ağustos 13,4 11,4 9,2
Eylül  13,4 11,3 8,8
Ekim  13 11,2 9,1
Kasım  13,1 11 9,1
Aralık  13,5 11,4 9,6

DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ (2009-2011)

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE BÜYÜME (%)

TÜRKİYE’DE İŞSİZLİK (%)



Ekonomi Almanağı  2011

11

  2009 2010 2011
Ocak  9,5 8,19 4,9
Şubat  7,73 10,13 4,16
Mart  7,89 9,56 3,99
Nisan  6,13 10,19 4,26
Mayıs  5,24 9,1 7,17
Haziran 5,73 8,37 6,24
Temmuz 5,39 7,58 6,31
Ağustos 5,33 8,33 6,65
Eylül  5,27 9,24 6,15
Ekim  5,08 8,62 7,66
Kasım  5,53 7,29 9,48
Aralık  6,53 6,4 10,45

  
   2009 2010 2011
Bütçe Gelirleri  215,5 254,3 295,9
Bütçe Giderleri 268,2 294,4 313,3
Bütçe Dengesi  -52,8 -40,1 -17,4

TÜRKİYE’DE ENFLASYON (%)

TÜRKİYE’DE BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ (Milyon TL)
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1 Ocak

• Almanya Başbakanı Angela Merkel yeni yıl mesajında “Avrupa, bu ay-
larda büyük bir sınavdan geçiyor. Euro’yu güçlendirmeliyiz. Euro bir 
para biriminden çok daha fazla anlam ifade ediyor. Birleşik Avrupa, ba-
rışımızın ve özgürlüğümüzün garantörüdür. Euro bizim refahımızın te-
melidir,” dedi. 

2 Ocak

• İran, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) dönem başkan-
lığını üstlendi. Üye ülkeler OPEC dönem başkanlığını alfabetik sıra-
ya göre bir yıllığına devralıyor. 36 yıl aradan sonra OPEC Başkanı olan 
İran, Ocak 2012’ye kadar bu görevini yürütecek.

• 16 üyeli Euro Bölgesi’nin 17’nci üyesi olan küçük Baltık ülkesi Eston-
ya, ulusal para birimi kronun yerine Euro’ya katılan ilk eski Sovyet ülkesi 
oldu. Estonya’nın Euro’ya katılımı Sovyetler Birliği’nin 1991 yılında da-
ğılmasından bu yana Avrupa ekonomisi ile bütünleşme çabalarının son 
adımı olarak değerlendirildi. 

OCAK



Ekonomi Almanağı  2011

14

3 Ocak

• 2010 yılı üçüncü çeyreği sonu itibariyle Türkiye’nin brüt dış borç stoku 
282,3 milyar dolar olurken, özel sektör borçlarının toplam dış borç stoku 
içerisindeki payı 178,7 milyar dolar ile % 63,3, kamu kesimi borçlarının 
payı 91,3 milyar dolar ile % 32,3 oldu. Eylül sonu itibariyle toplam borç 
stoku içerisindeki Merkez Bankası borçlarının payı ise 12,3 milyar dolar 
ile % 4,4 düzeyinde gerçekleşti. 

• 2010 yılı 30 Eylül itibariyle 2009 yılı sonuna göre Türkiye’nin net dış 
borç stoku % 9,3 artarak 159,615 milyar dolar olurken, Hazine garantili 
dış borç stoku ise 6,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. 

• Resmi Gazete’de yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2011 
yılı asgari ücret zam oranları kararına göre, 1 Ocak’tan itibaren 16 yaşı-
nı doldurmuş işçiler için 26,55 TL, 16 yaşından küçükler için ise 22,65 
TL zam uygulanacak. 

• Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF), 2010 yılı içinde 
Hazine’ye yaptığı ödeme tutarı Aralık ayının son haftasında gerçekleş-
tirdiği 100 milyon dolarlık ödemeyle birlikte 433 milyon doları buldu. 

• Hazine Müsteşarlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyacı üze-
rine Türkiye’de üretilecek 6 adet denizaltının finansmanı amacıyla Ba-
yerische Landesbank liderliğindeki bankalar konsorsiyumu ve WestLB 
AG Londra Şubesi liderliğindeki bankalar konsorsiyumu ile 2,188 mil-
yar Euro’luk finansman sağlanması için kredi anlaşması imzaladı. 

4 Ocak

• 2010 yılı enflasyonu yıllık % 6,4 ile % 7,5’lik hedefin altında kaldı. Yıl-
lık enflasyon tüketicide % 6,4, üreticide % 8,87 olarak gerçekleşti. (Anka)

• 2010 yılının ilk yarısında % 1,06 ek zam alan memur, sözleşmeli me-
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mur ve memur emeklilerine 2010 yılının ikinci yarısı için % 0,21 oranın-
da ek maaş ödemesi yapılacak. 

• 2010 yılı ihracatı bir önceki yıla göre % 11,3 oranında artışla 113,6 mil-
yar dolara ulaşırken, 2011-2013 Orta Vadeli Program’daki 111,7 milyar 
dolarlık yıl sonu hedefinin yaklaşık 2 milyar dolar üzerinde gerçekleşti. 
Aralık ayı ihracatı 2009’un aynı ayına göre % 21,28 artışla, 2010 yılının 
aylık bazda en yüksek seviyesi olan 11,5 milyar dolara yükseldi. 

• Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Mustafa Türkme-
noğlu, Ege İhracatçı Birlikleri’nin 2010 yılında % 36’lık ihracat artış hı-
zıyla 8,6 milyar dolarlık ihracat kaydı gerçekleştirdiklerini ifade ederek, 
ihracatçıların aynı başarıyı 2011 yılında da tekrarlamayı ve 2011 yılı so-
nunda 12 milyar dolarlık ihracata imza atmayı hedeflediklerini söyledi. 

5 Ocak

• Türkiye’nin petrol faturası 2010 yılının 11 ayında 2009 yılının aynı dö-
nemine göre % 37,4 artışla 19 milyar dolara ulaşırken 2010 yılı Ocak-
Kasım döneminde dayanıklı tüketim malları ithalatı % 35,4 artışla 3,1 
milyar dolara yükseldi. 

• İşsizlik sigortası ödeneğinden yararlanan kişi sayısı 2010 yılı Aralık 
ayında 170.425 kişiye yükseldi. İş-Kur bu kişilere 63.095 milyon TL tu-
tarında işsizlik maaşı ödemesi yaptı. 2010 yılı geneline bakıldığında ise 
yaklaşık 2,3 milyon kişiye işsizlik maaşı ödemesinin yapıldığı tespit edildi.

• Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın (TEPAV) Peraken-
de Güven Endeksi (TEPE), Ağustos 2010’dan bu yana ilk kez Kasım 
ayında negatife düştü. Düşüş Aralık ayında da devam ederek 8,9 değeri-
ni aldı. TEPE Aralık’ta Kasım ayına göre 6,2 puan düşerken, 2009 yılı-
nın aynı dönemine göre ise 10,3 puan arttı.

• Yeni yıl kutlamasına iki günde 750 milyon TL harcandı; Bankalar ara-
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sı Kart Merkezi (BKM), 30-31 Aralık 2010 döneminde, kredi ve banka 
kartlarıyla 10,2 milyon işlem gerçekleştiğini ve kredi kartları ile toplam 
750,3 milyon TL tutarında harcama yapıldığını açıkladı.

6 Ocak

• Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, “Türk Ticaret Kanun Tasarısı’nı, 
2011 Mart ayına kadar yasalaştıracağız. Kanun yönetmeliğini ise 2012 
yılı sonuna kadar çıkarmış olacağız” dedi. Bakan Ergün tarafından açık-
lanan ve 72 eylemden oluşan Sanayi Strateji Belgesi’ne göre, gelir vergi-
si sistemi yeniden düzenlenecek, yöresel özellikleriyle öne çıkan ürünle-
rin korunması sağlanacak, organize sanayi bölgelerine, büyük fabrikalara 
ve limanlara özel sektör katkısı ile demiryolu bağlantı hatları yapılacak, 
yılda bin tona eşdeğer petrol (TEP) üzerinde enerji tüketen sanayi kuru-
luşlarında, enerji yöneticisi atanması süreci tamamlanacak. 

• Sanayi Strateji Belgesi’nin, Türkiye adına yapılan en önemli çalışmalar-
dan biri olduğunu belirten MÜSİAD Genel Başkanı Ömer Cihad Var-
dan, “Belgede belirlenen 72 eylem planının, etkin bir şekilde uygulanma-
sı halinde, Türk sanayisinin önünün açılacağı ve rekabetçi ortamın geliş-
tirileceği kanaatindeyiz,” diye konuştu.

• Türkiye Emekli-Sen ve Birleşik Emekliler Derneği, son 8 senede birik-
miş % 32 oranında enflasyon farkı alacaklarının olduğunu belirterek, hü-
kümetten farkın karşılanmasını talep etti.

• 2010 yılı için Orta Vadeli Program’da hedeflenen 111,7 milyar dolar-
lık hedefin yaklaşık 2 milyar dolarlık bir miktarla üzerine çıkan ihracatın 
şampiyonları belli oldu. Kriz nedeniyle 2009’da 102 milyar dolara gerile-
yen ihracat 2010’da % 11,3 artarak 113,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. 

• Bankacılık sektörünün kârı, 2010 yılı Kasım ayında 2009 yılının aynı 
dönemine göre % 8,4 artışla 20,3 milyar TL’ye ulaştı. 2010 Kasım iti-
bariyle aktif büyüklüğü 2009 yılı Kasım ayına göre % 19,7 artışla 962,3 
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milyar TL’ye dayanan bankacılık sektöründe, krediler 2010’da 2009 yılı-
nın aynı dönemine göre 29,5 artışla 498,4 milyar TL’ye ulaştı.

• Memur maaşları ve kamuda sözleşmeli personel statüsünde bulunan 
çalışanların tavan ücretlerine 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren geçerli ol-
mak üzere % 4,22 oranında zam yapıldı. Kapsama dahil tüm personel 
için 2011 yılının birinci altı aylık dönemindeki “ortalama ücret toplamı 
üst sınırı” ise 6 bin 73 TL olarak tespit edildi.

• ABD Merkez Bankası (FED), işsizlikteki toparlanmanın yeterince 
hızlı olmaması nedeniyle ABD ekonomisinin 600 milyar dolarlık tahvil 
alımı programının devam etmesine ihtiyacı olduğunu açıkladı.

• Uluslararası Para Fonu (IMF), ‘küresel toparlanmayı sekteye uğrata-
bilecek önemli riskler’ bulunduğu yönünde bir uyarı yaptı. IMF Başkan 
Yardımcısı John Lipsky, 2011 yılı ekonomik görünümünün pozitif oldu-
ğunu söylemekle birlikte, Avrupa’da devam eden ülke borcu krizinin di-
ğer bölgelere ve reel ekonomiye yayılma tehlikesi bulunduğuna dikkat 
çekti.

7 Ocak

• Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Ömer 
Cihad Vardan, “2011’de % 5-6 civarında dengeli ve mütevazı bir büyü-
menin gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Önemli olan, bu dalgalı süreçte 
gemiyi istikrarlı bir şekilde yüzdürmeye devam ettirebilmek ve elde et-
miş olduğumuz küresel aktör durumumuzu pekiştirmektir,” dedi. Var-
dan, krizden çıkma sürecinde istihdam konusunda gösterilen hassasiye-
tin, ulusal tasarrufların artırılması konusunda da gösterilmesi gerektiği-
ni vurgulayarak, “Bu, cari açık meselesinin çözülmesinde de başlıca gö-
revlerimizdendir,” ifadesini kullandı.

• Piyasaların, 2011 yılı sonu enflasyon beklentisi bir önceki döneme göre 
0,67 puan azalarak % 6,56’ya düşerken, yıl sonu cari açık beklentisi 4,5 
milyar dolar artarak 46,9 milyar dolar düzeyine yükseldi. Yıl sonu bü-
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yüme beklentisi ise bir önceki döneme göre 2,23 puan gerileyerek % 5’e 
düştü.

• Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) verdiği “Geçiş Belge-
si” ve TIR karnesi istatistiklerine göre 2010 yılı Aralık ayında, geçen yı-
lın aynı ayına göre geçiş belgesi sayısında % 27,63’lük, TIR karnesi sayı-
sında da % 5,44’lük bir artış yaşandı.

• Türkiye’nin 2010 yılının 11 ayında 102,122 milyar dolar dolayında ger-
çekleşen toplam ihracatı, aynı dönemdeki 117,691 milyar dolarlık ham-
madde ithalatının ancak % 87’sini karşılayabildi.

• Faize karşı hassasiyeti olan yatırımcıları borsaya çekmek için tasarla-
nan Katılım Endeksi, İMKB Ulusal Pazarı’nda, “KATLM” koduyla ya-
yına başladı. İMKB 30 ve İMKB 100 endeksleri gibi anlık olarak izlene-
bilen endeks, faize dayalı finans, ticaret, hizmet, aracılık, alkollü içecek, 
kumar, şans oyunu, domuz eti ve benzer gıda, turizm eğlence, basın, ya-
yın, reklam, tütün mamulleri, silah, vadeli altın, gümüş ve döviz ticareti 
olmayan şirketlerden oluştu.

• Hazine Müsteşarlığı, 2011 yılı dış borçlanma programı çerçevesinde 
2041 vadeli Global ABD Doları tahvil ihracı için dün Barclays Capital, 
Deutsche Bank ve JP Morgan’a yetki verildiğini belirtilerek, anılan ihra-
cın tamamlanmış olup, ihraç miktarının 1 milyar dolar olduğunu açıkladı.

8 Ocak

• ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Ben Bernanke, ekonomik bü-
yümenin sürdüğünü, ancak hızının işsizliği yavaşlatmaya yetecek kadar 
olmadığını söyledi.

• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Rusya ve Japonya’dan 
sonra Fransızların da Türkiye’de nükleer santral kurma yönünde taleple-
ri olduğunu açıkladı.
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10 Ocak

• İhracat ve ithalat birim değer endeksleri arttı. 2010 yılı Kasım ayında 
bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat birim değeri endeksi % 2,1, itha-
lat birim değer endeksi % 6,8 oranında artış gösterdi. 2010 yılı Kasım 
ayında 2009 yılının aynı ayına göre ihracat miktar endeksindeki yükseliş 
% 3,9 olurken, ithalat miktar endeksindeki artış % 27,1’e ulaştı. 

• Yabancıların İMKB’de yaptıkları işlemlerin hacmi 2010 yılında 2009 
yılına göre % 47,6 oranında artarak 133,1 milyar dolara yükseldi. 2010’da 
İMKB’de yabancı alışları % 46,3 artışla 67,6 milyar dolara, yabancı satış-
ları % 49 artarak 65,5 milyar dolara yükseldi. 

• Türkiye’nin 2050 yılında dünyanın 12’nci büyük ekonomisi olacağı tah-
min ediliyor. Danışmanlık şirketi PwC’nin, alım gücü paritelerini dik-
kate alarak yaptığı projeksiyonlar, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 
en büyük yedi yükselen piyasanın (E7), en sanayileşmiş ülkelerden olu-
şan G-7’yi geride bırakacağını ortaya koydu. Bu arada, 2009 yılında dün-
yanın en büyük ekonomisi olan ABD, 2050 yılında Çin ve Hindistan’ın 
gerisine düşerken Türkiye 15’inci sıradan 12’nci sıraya çıkacak. Türk 
ekonomisinin, 2009-2050 döneminde yıllık ortalama % 5,1’lik artış ile 
en hızlı büyüyen 6’ncı ekonomi olacağı da hesaplanıyor.

11 Ocak

• Sanayi üretimi 2010 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 
% 9,1 artarken, bir önceki aya göre % 9,7 azalış gösterdi. Sanayi üretim 
endeksi Kasım ayında 116,5 düzeyinde gerçekleşti.

• Devlet Bakan Zafer Çağlayan, bir önceki yılın Kasım ayına göre % 9,1 
artan, Ekim 2010’a göre ise % 9,7 oranında gerileyen sanayi üretim en-
deksi rakamlarının, ihracatla sanayi üretimi arasında doğrudan bir iliş-
ki olduğunu ortaya koyduğunu vurgulayarak “İhracata yönelik siparişler, 
sanayi üretimini artırmaktadır,” dedi.
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• Hazine nakit dengesi 2010 yılında 34,9 milyar TL açık verdi. 2010’da 
240,4 milyar TL gelir elde eden Hazine, 234,2 milyar TL faiz dışı 
harcama yaparken, 6,2 milyar TL faiz dışı fazla oluştu. Aralık ayında 
Hazine’nin nakit dengesi 12,4 milyar TL açık verdi. Aralık’ta nakit baz-
da toplam 19,3 milyar TL gelir elde eden Hazine, 30,5 milyar TL faiz 
dışı harcama yaptı. Faiz dışı açık 11,2 milyar TL oldu. 

• Türkiye’nin 2010 yılında 113,6 milyar dolara ulaşan ihracatının 
%13,9’unu Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) gerçekleştir-
di. 11,564 milyar dolarlık 2010 yılı Aralık ayı ihracatının ise % 13,3’ünü 
OİB yaptı.

• Hazine Müsteşarlığı, 4 Ocak 2017 itfa tarihli senedin 13 Nisan 2011 
tarihli kupon oranını % 1,85 olarak belirledi.

12 Ocak

• Cari açık 2010 yılı Kasım ayında, 2009’un aynı ayına göre % 225 ar-
tışla 5,9 milyar dolara yükseldi. 2009 Kasım ayında cari işlemler denge-
si 1,8 milyar dolar açık vermişti. 2010 Kasım ayı cari işlemler hesabının 
açık vermesinde, dış ticaret açığının bir önceki yılın Kasım ayına göre 
% 144,5 oranında artarak 6,368 milyar dolara ulaşması etkili oldu. Cari 
açık, 2010 yılının 11 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre % 277 
artışla 11,1 milyar dolardan 41,6 milyar dolara yükseldi.

• İhracatın ‘atom karıncaları’ 2009’da KOBİ’ler oldu. İhracatın % 59,8’i 
ve ithalatın ise % 40,1’i KOBİ’ler tarafından gerçekleştirildi.

• Türkiye’nin 2010 yılının 11 ayında verdiği 62,8 milyar dolarlık dış ti-
caret açığının 44,9 milyar dolarla % 71,4’ü Rusya, Çin, ABD, Almanya 
ve İran’dan kaynaklandı. Dış ticaret açığının bir önceki yıla göre % 85,7 
artış gösterdiği bu dönemde Türkiye’nin İran’a verdiği dış ticaret açığı 
%221,4 artışla 1,3 milyar dolardan 4,2 milyar dolara yükseldi.
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• Altın fiyatlarının tırmanışa geçmesiyle 2010 yılı Kasım ayında altın 
üretimi bir önceki aya göre % 55,5 azalarak 214.425 adet olarak ger-
çekleşti. 2010 yılının Ocak-Kasım döneminde ise yaklaşık 9,5 milyon 
adet altın üretimi gerçekleşti. Söz konusu dönemde üretilen altınların 
7,1 milyon adedini çeyrek altın oluşturdu.

• Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Kudret 
Önen, 2010 yılında araç satışlarının beklentilerin bile çok üstünde geçti-
ğini vurgulayarak, “Toplam satışlarda bir önceki yıla göre % 38 artış sağ-
lanarak 793 bin adet satış yapıldı. Bu artışta en büyük payı 510 bin ade-
de ulaşan otomobil satışları aldı,” dedi.

13 Ocak

• Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), 2010 yılı üçün-
cü çeyrekte büyümenin yatırımlardaki yavaşlama dolayısıyla zayıfladı-
ğını bildirdi. Üçüncü çeyrekte yatırımlarda görülen genel yavaşlamanın 
OECD GSYİH büyümesini zayıflattığının belirtildiği açıklamaya göre 
OECD’de reel GSYH büyümesi 2010 yılının üçüncü çeyreğinde % 0,6 
olarak gerçekleşti. Büyümenin ana unsuru olarak kabul edilen özel tüke-
tim ise genel büyümeye % 0,4 katkıda bulundu. Stok oluşturmanın bü-
yümeye katkısı % 0,3 olarak hesaplanırken, OECD bölgesinde net ihra-
cat GSYH’yi % 0,3 oranında aşağı çekti.

• Türk bankacılık sisteminde Kasım itibariyle 587,6 milyar TL’yi aşan 
mevduatın % 46,5’inin milyoner hesaplarında tutulduğu belirlendi. Son 
bir yılda milyonerlerin hesabında tutulan mevduat 60,7 milyar TL artar-
ken, milyoner mudi sayısı ise 3.180 kişilik artış gösterdi.

• Uluslararası doğrudan yatırımlar gerilemeyi sürdürdü. Uluslararası 
doğrudan yatırım girişi 2010 yılının 11 ayında 2009’un aynı döneminde 
göre % 18,2 azalarak 6,2 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde uluslara-
rası doğrudan sermaye girişi % 30,7 oranında azalışla 4,2 milyar dolara 
düştü. 2010 yılı Kasım ayında uluslararası doğrudan yatırımlar 629 mil-
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yon dolar düzeyinde gerçekleşirken, uluslararası doğrudan sermaye giri-
şi 537 milyon dolar oldu.

• Otomotiv sanayi satışları 2010 yılında 2009’a göre % 38 artışla 793 bin 
adet oldu. Otomobil satışları ise % 38 artışla 510 bin adet düzeyine ulaş-
tığı 2010 yılında, yerli otomobil satışları % 23, ithal otomobil satışları ise 
% 45 oranında artış gösterdi. İthalatın pazar payının % 69 gibi yüksek 
oranda gerçekleştiği 2010’da toplam üretim % 26 artışla 754 bin’e ulaştı. 
2010 yılında 440 bin adedi otomobil olmak üzere 754 bin adet taşıt ih-
raç edildi.

• Ağır borç yükü altında bulunan Portekiz’in, Yunanistan ve İrlanda gibi 
kurtarma yardımına ihtiyaç duyup duymayacağı konusunda gösterge 
olarak görülen iki ihalede, Portekiz toplam 1,25 milyar Euro borçlandı. 
Portekiz’in 2020 itfalı tahvil ihracında ortalama getiri % 6,7 oldu. Aynı 
vadeli tahvilin Kasım ayındaki ihalede oluşan maliyet % 6,8 olmuştu. 
Portekiz’in 2014 itfalı tahvil ihracında ortalama getiri ise % 5,4 olarak 
gerçekleşti. Önceki ihraçta faiz % 4,04’tü.

14 Ocak

• Sanayi ciro endeksi 2010 yılı Kasım’da bir önceki yılın aynı dönemine 
göre % 16,5 artarken bir önceki aya göre ise % 9,5 azaldı. Sanayi sipariş 
endeksi ise 2010 yılı Kasımı’nda bir önceki yılın aynı dönemine göre % 
17,9 arttı, Ekim ayına göre % 9 azaldı.

• Yurtiçi yerleşiklerin bankalardaki TL ve yabancı para toplam mevduatı, 
2010 yılını bir önceki yıla göre % 18,2 artışla 525,3 milyar TL ile kapattı. 
2010 yılının son haftasında yurtiçi yerleşiklerin bankalardaki TL ve ya-
bancı para toplam mevduatı 8,2 milyar TL artış gösterdi.

• Dünya Bankası’nın “Küresel Ekonomik Görünüm: 2011” raporunda, 
“Avrupa ve Orta Asya” bölgesinde, 2010 yılında, Rusya ve Türkiye’nin böl-
gesel toparlanmayı tayin ettiğine, iki ülkenin birlikte bölgesel GSYH’nin 
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neredeyse % 75’ini oluşturduğuna dikkat çekildi. Bankanın raporunda-
ki değerlendirmede, “Bölgesel toplam gelir, GSYH’nin yaklaşık % 75’ini 
meydana getiren ve sırasıyla % 3,8 ve % 8,1 oranında güçlü büyüme or-
taya koyan Rusya ve Türkiye tarafından domine edildi,” denildi.

• Avrupa Birliği’nde (AB) iflas edecek sıradaki ülkeler arasında gösteril-
melerine rağmen, yatırımcıların İspanya ve İtalya tahvillerine gösterdiği 
ilgi, her iki ülke üzerindeki baskıları azalttı. İspanya 5 yıllık tahvil ihale-
sinde 3 milyar Euro, İtalya ise 2015 ve 2016 yıllarında geri ödemeli iha-
lelerde toplam 6 milyar Euro borçlandı.

15 Ocak

• Amerikan Heritage Vakfı ile Wall Street Journal gazetesinin, ülkeleri 
ekonomik özgürlüklerine göre sıraladığı listede Türkiye, 179 ülke içinde 
67’inci, 43 Avrupa ülkesi arasında ise 30’uncu sırada yer aldı.

• Yunan-Türk İş Konseyi Eş Başkanı Dimitris Papanicolaou yaptığı 
açıklamada son iki yılda Türkiye’de şirket kuran Yunanlı firma sayısının 
250’ye ulaştığını ve 2 yıl içinde bu rakamın ikiye katlanmasını bekledik-
lerini söyledi. Papanicolaou Yunanistan’da her gün bir KOBİ kapandığı-
nı ve Türkiye’nin cazip bir pazar haline geldiğini ifade etti.

17 Ocak

• Kamu yatırımları 2011 yılında geçen yıla göre % 17,2 artarak 47,9 
milyar TL olacak. Bunun 31,3 milyar TL’sini merkezi yönetim bütçe-
sine dahil idareler ile döner sermayeli kuruluşlar, KİT’ler, İller Bankası 
ve özelleştirme kapsamındakiler, 16,7 milyar TL’sini ise yerel yönetim-
ler gerçekleştirecek.

• Türkiye’de son 56 yılda kurulan uluslararası sermayeli şirketlerin sayı-
sı 2010 yılı Kasım ayı itibariyle 26.450’ye ulaştı. 2010 yılı Ocak-Kasım 
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döneminde ise kurulan şirket sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre 
% 7 azalarak 2.778 olarak gerçekleşti. 2010 yılının ilk 11 ayında kuru-
lan şirketlerin 904’ü toptan ve perakende ticareti üzerine, 356’sı ise ima-
lat sanayi üzerine kuruldu.

• Türkiye Kamu-Sen’in açıkladığı 2010 Aralık ayı asgari geçim endek-
si sonuçlarına göre, söz konusu ayda çalışan tek kişinin yoksulluk sını-
rı bin 508,10 TL, dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddi ise 3.019,29 
TL olarak belirlendi.

• Türkiye İş Kurumu (İş-Kur) 2010 Aralık ayında işverenin kendisine 
yaptığı % 46,7’si niteliksiz % 53,7’si nitelikli eleman talebinden oluşan 
toplam 33.818 kişilik açık iş kadrosuna, % 60,7’si niteliksiz, % 39,3’ü 
ise nitelikli elemanlardan oluşan kişileri yerleştirdi. Buna göre kurumun 
yaptığı işe yerleştirmelerde niteliksiz kişilerin nitelikli çalışanlara oranla 
% 50 daha fazla iş bulma olanağına sahip olduğu görüldü.

• Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2010 yılında bütçe açığının 39,6 mil-
yar TL ile 2009’a göre % 25 gerilediğini açıkladı.

18 Ocak

• Türkiye genelinde işsizlik oranı Ekim’de bir önceki yılın aynı döne-
mine göre 1,8 puan, bir önceki aya göre 0,1 puan gerileyerek % 11,2’ye 
indi. İşsiz sayısı Ekim’de bir yıl öncesine göre 398 bin kişi azalışla 2 mil-
yon 901 bin kişiye inerken, bir önceki aya göre işsiz sayısında 33 bin ki-
şilik azalış yaşandı. Ekim ayında işsizlerin % 14,4’üne karşılık gelen 417 
bin kişi işsiz kaldı.

• Merkezi Yönetim Bütçesi 2010 yılında bir önceki yıla göre % 24,9 aza-
lışla 39,6 milyar TL açık verdi. Geçen yıl 293,6 milyar TL gider gerçek-
leşirken, gelir 254 milyar TL oldu. Aralık ayında bütçe açığı 2009 yılı-
nın aynı ayına göre % 151,5 artışla 6,3 milyar TL’den 16,1 milyar TL’ye 
yükseldi. Faiz dışı açık Aralık’ta % 166,1 artışla 14,3 milyar TL düzeyin-
de gerçekleşirken, bütçe 2010 yılında 8,7 milyar TL faiz dışı fazla verdi. 
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• 2009 yılı sonuna göre özel sektörün uzun vadeli dış kredi borcunda % 
7 oranında gerileme yaşandı. Ticari kredilerin dahil edilmediği, bankalar 
hariç özel sektörün yurtdışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu % 0,1 
artarak 1,9 milyar dolara yükseldi. Böylece özel sektörün Kasım ayı iti-
bariyle uzun ve kısa vadeli kredi borcu % 1,5 azalarak 120,5 milyar do-
lar düzeyine geriledi.

• Türkiye’nin, 2011 yılının ilk çeyreği için ihracat beklentisi 2010 yılının 
son çeyreğine göre 11,4 puan artışla 122,7 değerine yükseldi. 2011 yılı-
nın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre ithalat beklentisi 0,6 puan ar-
tışla 113,7 değerine ulaşırken, mevcut ithalat sipariş düzeyi mevsim nor-
mallerinde değerlendirilmeye başlandı.

• 2010 yılında Türkiye İş Kurumu’na (İş-Kur) yapılan iş başvuruları-
nın 3.123’ü 65 yaş ve üstü kişilerin yaptığı iş başvurularından oluştu. Bu 
süre zarfında Kurum’a başvuru yapan 3.123 kişinin 2.042’sini erkekler, 
1.081’ini ise kadınlar oluşturdu.

19 Ocak

• Yabancıların “uluslararası yatırım pozisyonu açığı” 2010 yılı Kasım 
ayında bir önceki aya göre % 6,8 azalışla 359,2 milyar dolar oldu. Ulus-
lararası yatırım pozisyonu açığı 2009 yılı sonuna göre % 27,5 oranında 
artış gösterdi. Türkiye’nin uluslararası varlıkları bir önceki aya göre 1,4 
azalarak 173,4 milyar dolara gerilerken, uluslararası yükümlülükler % 5,1 
azalışla 532,5 milyar dolara indi.

• 15-24 yaş arası genç işsizliği Ekim’de bir önceki yılın aynı dönemine 
göre 2,7 puan azalırken, bir önceki aya göre ise 0,1 puan artarak % 21,3’e 
yükseldi. Genç işsizlik oranı, kriz öncesi dönem olan Haziran 2008’in ise 
3,3 puan üzerinde seyretti. Son bir yılda istihdam edilen genç nüfusta 57 
bin kişilik artış yaşanırken, bu dönemde işsiz sayısı 138 bin kişi azaldı.

• Bankacılık sektörü, 2010 yılını şube atağıyla tamamladı. 2010 yılının 
son çeyreği itibariyle mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım banka-
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larının toplam şube sayısı son bir yılda 438 adet, Temmuz-Eylül 2010 
dönemine göre ise 127 adet artarak 9 bin 465’e ulaştı. Mevduat, kalkın-
ma ve yatırım bankalarında çalışan sayısı son bir yılda 6 bin 102 kişi ar-
tarak 178 bin 504 oldu.

• Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Tunus’un kredi 
notunu düşürdü. Moody’s’ten yapılan açıklamada, Tunus’un “Baa2” olan 
kredi notunun “Baa3”e düşürüldüğü bildirildi.

21 Ocak

• Türkiye’nin Merkezi Yönetim brüt borç stoku, 2010 yılı sonunda bir 
önceki yıla göre % 7,2 artışla 441,5 milyar TL’den 473,3 milyar TL’ye 
yükseldi.

• Hazine Müsteşarlığı’nın alacağı, 2010 yılı sonunda 25,3 milyar TL 
olurken, bunun 8,3 milyar TL’sinin vadesinin geçtiği belirlendi. Hazine 
alacak stoku içerisinde en yüksek pay 14,7 milyar TL ile mahalli idarele-
re ait olurken, KİT’lerin borcu 6 milyar TL’yi aştı.

• Piyasaların, 2011 yılı sonu enflasyon beklentisi bir önceki döneme göre 
0,05 puan artarak % 6,61’e yükselirken, yıl sonu cari açık beklentisi 1,475 
milyar dolar artarak 48,413 milyar dolar düzeyine yükseldi. Yıl sonu bü-
yüme beklentisi ise bir önceki döneme göre değişmeyerek % 5 düzeyin-
de öngörüldü.

• Türk özel sektörünü Avrupa ülkeleri fonladı. Özel sektörün, yurtdı-
şından sağladığı uzun vadeli kredilerin 118,622 milyar dolar düzeyinde 
gerçekleştiği 2010 yılının 11 aylık döneminde, bunun 86,637 milyar do-
larlık kısmı Avrupa ülkelerinden temin edildi. Uzun vadeli kredilerde % 
20,8 pay ile Birleşik Krallık ilk sırada yer alırken, kısa vadeli kredilerde 
% 43,7’yle Hollanda başı çekti.

• Türkiye-İsrail ilişkilerindeki ciddi kriz, iki ülke arasındaki ticareti et-
kilemedi. İsrail Merkezi İstatistik Bürosu’na göre, Türkiye ile İsrail ara-
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sındaki ticaret hacmi, 2010 yılında bir önceki yıla göre % 26 artarak 3,12 
milyar dolara çıktı.

24 Ocak

• Kurulan şirket sayısı 2010 yılında bir önceki yıla göre % 16,6 arta-
rak 43.239’dan 50.423’e yükselirken, kapanan şirket sayısı % 9,6 artışla 
10.402’den 11.400’e ulaştı. Aralık ayında kurulan şirket sayısı 2009 yılı-
nın aynı ayına göre % 18,7, bir önceki aya göre ise % 45,2 artışla 4.814 
düzeyine ulaştı. Aralık ayında kapanan şirket sayısı bir önceki aya göre % 
172 oranında, bir önceki yılın aynı ayına göre % 12,6 artışla 1.721 oldu. 

• Dünya Bankası, Türkiye’nin 2008-2009 küresel krizinin etkisinden 
güçlü şekilde kurtulduğunu bildirdi. Dünya Bankası Türkiye’yi bekleyen 
başlıca riskin “yüksek cari açıkgöz önüne alındığında sermaye girişlerin-
de tersine bir seyrin büyümede önemli bir yavaşlamaya yol açması olası-
lığı” olduğunu bildirdi.

25 Ocak

• İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı 2011 yılı Ocak ayında 
geçen yılın aynı ayına göre 6 puan artarak % 74,6 düzeyinde gerçekleşti. 
Ocak ayında, imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış 
kapasite kullanım oranı ise geçen yılın aynı ayına göre 6 puan, bir önceki 
aya göre ise 0,1 puan artarak % 77,2 düzeyinde gerçekleşti.

• Reel sektörün güveni Ocak ayında bir önceki aya göre 7,2 puan artarak 
113,6 düzeyine yükseldi. Endeksin üçer aylık hareketli ortalamaları Ocak 
ayında bir önceki aya göre 2,1 puan artarak 109,2 seviyesinde gerçekleşti.

26 Ocak

• Merkez Bankası 2011 yılı sonu enflasyon tahminini yukarı yönlü re-
vize ederek, yılın ilk enflasyon raporunda % 70 olasılıkla 2011 yılı sonu 
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enflasyon tahmininin orta noktasının % 5,9 olacağını açıkladı. Banka, 
2010 yılının son enflasyon raporunda 2011 yılı sonu enflasyon tahmini 
% 5,4 olarak açıklamıştı. 2011 yılı sonu enflasyon aralığının ise % 4,5 ile 
% 7,3 olacağını öngören Merkez Bankası, 2012 yılı sonunda ise enflas-
yonun orta noktasının % 5,1 olmak üzere % 3,3 ile % 6,9 aralığında de-
ğişeceğini tahmin etti. Merkez Bankası, enflasyonun orta vadede ise % 
5 düzeyinde istikrar kazanacağını öngördü.

• Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı 2010 yılında bir önceki yıla 
göre % 5,7 oranında artışla 28,632 milyon kişiye ulaştı. Aralık ayında 
Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre % 4,9 
azalışla 1,166 milyon geriledi. 2010 yılında Türkiye’ye en çok ziyaretçi 
gönderen ülkeler sıralamasında Almanya % 15,3 pay ile birinci, Rusya % 
10,85 ile ikinci, İngiltere % 9,3 ile üçüncü sırada yer aldı.

• Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, 2011 yılının ilk destek ödemesini yaptı. 
Dün başlayan ilk destek ödemeleri çerçevesinde 359 bin çiftçiye toplam 
500 milyon TL ödenecek.

27 Ocak

• Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı 2010 yılının 11 ayında, bir önceki yılın 
aynı dönemine göre % 25,8 artışla 838.859 adede yükseldi. Ocak-Kasım 
döneminde trafikten kaydı silinen taşıt sayısında % 6,6’lık azalış meyda-
na geldi. Bu dönemde trafikteki toplam taşıt sayısı % 34,5 artarak 706 bin 
623 adede yükseldi. 2010 yılı Kasım ayında ise trafiğe kaydı yapılan ta-
şıt sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre % 148,7 artışla 88.994’e çıkarken 
trafikte kaydı silinen taşıt sayısı % 61,3 artışla 9.386 olarak gerçekleşti.

• Merkez Bankası’nın, faizleri düşürürken zorunlu karşılıklarını artırıl-
masını öngören politika bileşimine ilişkin yurt dışındaki yorumlar sür-
dü. Wall Street Journal’ın yayımladığı haberde, Merkez Bankası Başkanı 
Durmuş Yılmaz’ın bankanın tartışılan politikasını “savunurken” yaban-
cı yatırımcıların Türk Lirasını sattıklarını “kabul ettiği” belirtildi. Mer-
kez Bankası’nın zorunlu karşılıklarını “agresif ” biçimde artırdığı görüşü-
ne de yer verildi.
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• Kartlı alışverişe dayalı tüketim, 2010 yılında bir önceki yıla göre nomi-
nal bazda yıllık % 9,8 artarken, reel bazda % 0,8 oranında geriledi. Söz 
konusu reel gerilemede, gıda-içki-tütün mal grubu etkili oldu.

• Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon sepe-
ti güncellemeleri çerçevesinde 2011 yılı sepetine tramvay ücreti ve Sü-
per Loto girerken, yünlü kumaş, kadın manto, atık çöp ücreti çıkarıldı.

• Avrupa Birliği, bütçe performansı konusunda Türkiye’ye iyi not verdi. 
Avrupa Komisyonu’nun hazırladığı aday ve potansiyel aday ülkeler için 
ekonomik değerlendirme raporunda, Türkiye’nin 2010 yılı bütçe perfor-
mansının “beklenenden çok daha iyi” olduğu belirtildi. 

28 Ocak

• Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Ocak ayında dört 
kişilik bir ailenin açlık sınırının 870,37 TL’ye ve yoksulluk sınırının ise 
2.835,08 TL’ye yükseldiğini açıkladı.

• Uluslararası Para Fonu (IMF) Birinci Başkan Yardımcısı John Lipsky, 
Türkiye’nin dış etkenlerden kaynaklanan risklerle karşı karşıya olduğunu 
söylerken, ana riski de “Avrupa’daki borç krizi” olarak gösterdi.

29 Ocak

• Aralık ayında dış ticaret açığı % 74,9 artışla aylık bazda rekor kırınca, 
yıllık açık da, % 84,5 artarak 71,563 milyar doları buldu. Bu rakamla dış 
açık, 2008 seviyesini aşarak tarihi zirvesine ulaştı.

• Türkiye’nin nüfusu 2010 yılında 1,1 milyon kişi artarak, 73,7 milyon 
kişiye ulaştı. % 50,2’sini oluşturan erkek nüfusu kadınlardan 363.376 kişi 
daha fazla çıktı.
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• Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye’deki güçlü eko-
nomik büyümenin 2011 yılında da devam edeceği ve “Doğu Avrupa’nın 
ekonomik iyileşmesinin, Türkiye’nin gerisinde kalacağı” tahmininde 
bulundu.

31 Ocak

• İhracat 2010 yılında bir önceki yıla göre % 11,5 artarak 113,9 milyar 
dolara, ithalat % 31,6 artarak 185,5 milyar dolara yükseldi. Aynı dönem-
de dış ticaret açığı % 84,5 artışla 38,8 milyar dolardan 71,6 milyar dola-
ra çıktı. Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı % 61,4’e gerile-
di. 2010 yılı Aralık ayında ise ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre % 
18,1 artarak 11,9 milyar dolar, ithalat ise % 36,8 artarak 20,6 milyar do-
lar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde dış ticaret açığı % 74,9 artışla 4,9 
milyar dolardan 8,7 milyar dolara ulaştı. Aralık’ta ihracatın ithalatı kar-
şılama oranı ise % 57,8’e geriledi.

• Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, “İhracatta yeni pazarlara açılma strate-
jimizin başarılı sonuçlarını 2010 yılında aldık. Sadece Güney Amerika 
ülkelerine ihracatımızda 2009 yılına göre % 82,6 artış kaydedildi” dedi.

• Turizm gelirleri 2010 yılında % 2 azalarak, 20,807 milyar dolar olurken, 
turizm giderleri ise % 16,4 artarak, 4,825 milyon dolar olarak gerçekleşti.

• Küresel krizin en yoğun yaşandığı 2009 yılında yurtdışına çalışmak 
için gidenlerin sayısı 59.479 iken 2010 yılında % 7,8 gerilemeyle 54.847 
oldu. Yurtdışına giden Türk işçilerinin büyük bir çoğunluğu Orta Doğu 
ülkelerini tercih ederken en fazla işçi 2010 yılında 15.643 işçi ile Libya’ya 
gönderildi. Bu ülkeyi ise sırasıyla Suudi Arabistan, Irak, Türkmenistan, 
Katar ve Afganistan izledi.
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1 Şubat

• Hazine Müsteşarlığı iki devlet tahvilinin ihalesinde 1,7 milyar TL’si 
ROT’a satış (Rekabetçi olmayan teklif ) olmak üzere toplam 4,3 milyar 
TL’lik (net) iç borçlanma gerçekleştirdi.

• Dünya Altın Konseyi, altın fiyatlarının 10 yıldır üst üste artış kaydetti-
ğini ifade ederek, altın fiyatının 2010’da bir önceki yıla oranla % 29 de-
ğer kazandığını belirtti. Konsey, geçen yılın performansını belirleyen ki-
lit unsurun altın piyasalarındaki gelişmeler olduğunun altını çizdi.

• Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge Merkezi, 2010 yılında memur maaşlarının 
ortalama % 2,25 oranında eridiğini belirterek, erimenin aylık ortalama 
30 TL, yıllık ise 360 TL’ye ulaştığını bildirdi. Sendika, memurun 2010 
yılı enflasyonunu ise % 7,4 olarak hesapladı.

• Emerging Markets Global Players (EMGP) 2010 raporuna göre, 100 
milyon dolar cironun üzerinde gelir elde eden 19 Türk şirketinin, 2009 
yılı itibariyle toplam varlıkları 31 milyar dolara, yurtdışı satış hacimleri 
15 milyar dolara ulaşırken, Sabancı Holding, yurtdışında toplam 8 mil-
yar dolara ulaşan yabancı varlıkları ile ilk sırada yer aldı.

ŞUBAT
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2 Şubat

• İhracat Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre % 22,7 oranında artışla 
7,87 milyar dolardan 9,655 milyar dolara ulaştı. İhracat son 12 aylık dö-
nemde ise % 13,4 artarak 115,7 milyar dolar oldu.

• Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Ocak 2011’de 
ihracatın AB ülkelerine % 17, Afrika ülkelerine % 10, Bağımsız Devlet-
ler Topluluğu’na % 58 arttığını belirterek, “AB ülkelerine olan ihracatı-
mızda yaşanan artış, AB ülkelerinde talebin yükseldiğine işaret etmek-
tedir” dedi.

• Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) verilerine göre, imalat sanayi gene-
linde çalışan kişi başına üretim endeksi 2010 yılı üçüncü döneminde bir 
önceki yılın aynı dönemine göre % 3,9 artarken, bir önceki döneme göre 
ise % 5,6 düşüş gösterdi.

• Hazine’nin, 2010’da KİT’ler, Kamu Bankaları ve GSM şirketlerin-
den elde ettiği çeşitli vergi dışı gelirler 6,36 milyar TL oldu. Hazine, 
KİT’lerden 1,08 milyar TL temettü geliri elde ederken, GSM şirketle-
rinden elde edilen vergi dışı gelir ise 1,83 milyar TL düzeyinde gerçek-
leşti.

• 2010 yılındaki toplam 20,806 milyar dolarlık turizm gelirlerinin 16,817 
milyar dolarını kişisel harcamalar oluşturdu. Türkiye’ye ziyaret edenler 
kişisel harcamaları için söz konusu dönemde 11,661 milyar dolar har-
carken, yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşların 
harcamaları ise 5,15 milyar dolar oldu. 

• İstanbul’un enflasyonu Ocak ayında perakende fiyatlarda bir önceki aya 
göre % 1,01 azalış gösterirken, toptan fiyatlarda ise % 2,81 oranında art-
tı. Perakende fiyatlarda yaşanan gerileme son 10 yılın en düşük enflas-
yon oranı olurken, toptan eşya fiyatlarındaki artış ise Ocak ayları itiba-
riyle son 7 yılın en yüksek artışı oldu. 
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• Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Dominique Strauss-Kahn, kü-
resel ekonominin toparlanmaya başladığını, ancak yüksek işsizlik ve ar-
tan fiyatlar gibi sorunlar bulunduğunu vurgularken, özellikle genç işsiz-
liği için “tıklayan bir saatli bomba” benzetmesi yaptı. 

• İstanbul’un enflasyonu Ocak ayında perakende fiyatlarda bir önceki aya 
göre % 1,01 azalış gösterirken, toptan fiyatlarda ise % 2,81 oranında art-
tı. İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) verilerine göre, perakende fiyatlarda 
yaşanan gerileme son 10 yılın en düşük enflasyon oranı oldu. 

3 Şubat

• Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın (TEPAV) Peraken-
de Güven Endeksi’nin (TEPE) Kasım 2010’dan beri sürdürdüğü nega-
tif seyir yeni yılda olumlu yönde değişti. TEPE, Ocak 2011’de 0,8 değe-
rini aldı. TEPE bir önceki aya göre 9,7 puan, bir önceki yılın aynı döne-
mine göre ise 18,3 puan arttı.

• PwC’nin Dünya Bankası işbirliğinde hazırladığı “Vergi Tahsilatı Ra-
poru”, ekonomik durgunluğa rağmen ülkelerin vergi tahsilatını kolaylaş-
tıran önlemler aldığını ortaya koyarken, Türkiye, 183 ülke arasında vergi 
tahsilatı kolaylığında 75. sırada yer aldı. Raporda, Türk şirketlerinin her 
yıl vergilerini ödeyebilmek için harcadığı mesai saatinin 254’ten, 223’e 
gerilediği bildirildi.

• Kırgızistan ziyareti sırasında 10 milyon dolarlık hibenin hesaba yattı-
ğını açıklayan Başbakan Tayyip Erdoğan, Türkiye gibi Kırgızistan’ın da 
mafya ve yolsuzluklarla mücadelede başarılı olabileceğini anlattı.

4 Şubat

• Enflasyon, 2011 yılının ilk ayında tüketici fiyatlarında bir önceki aya 
göre % 0,41 artarken, üretici fiyatlarında artış % 2,36 oldu. Enflasyon, 
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tüketici fiyatlarında geçen yılın aynı ayına göre % 4,9, on iki aylık orta-
lamalara göre ise % 8,28 arttı. Enflasyon, yıllık üretici fiyatlarında yeni-
den çift haneyi gördü. Üretici fiyatları Ocak ayında geçen yılın aynı ayı-
na göre % 10,8 ve on iki aylık ortalamalara göre % 8,89 arttı. Yıllık ÜFE 
bir önceki aya göre 1,93 puan artış gösterdi. Bir önceki aya göre yıllık 
bazda 1,5 puan gerileyen TÜFE ise Merkez Bankası’nın 2011 hedefle-
riyle uyumlu gerçekleşti.

7 Şubat

• Türkiye’nin petrol faturası 2010 yılında 2009’a göre % 38,6 artışla 21 
milyar dolara ulaştı. 2010 yılında dayanıklı tüketim malları ithalatı bir 
önceki yıla göre % 33,6 artışla 3,5 milyar dolara dayandı.

• Gelişmekte olan ülkelerin borsalarından geçen hafta yatırımcıların 7 
milyar dolarlık çıkış yaptıkları belirtildi. İngiltere merkezli Financial Ti-
mes gazetesi son 3 yılın en yüksek yatırımcı çıkışına iki haftadan fazla 
bir süredir Ortadoğu’da devam eden yönetim karşıtı gösterilerin ve artan 
gıda fiyatlarının neden olduğunu yazdı. 

8 Şubat

• Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) Türk 
Bankacılık Sektörü Genel Görünümü Raporu’nda, Türk bankacılık sek-
törünün kârının 2010 yılında 2009 yılına göre % 8,7 artarak 21,9 milyar 
TL’ye yükseldiği açıklandı.

• Türkiye’de bulunan 19 serbest bölgede 2010 yılında 48.684 kişi istih-
dam edildi. En çok istihdam toplam istihdamın % 32’sini kapsayan Ege 
Serbest Bölgesi’nde yaşandı.

• 2010 yılı için Orta Vadeli Program’da hedeflenen 111,7 milyar dolar-
lık hedefinin yaklaşık 2 milyar dolar üzerine çıkaran ihracatın şampiyo-
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nu 14 il, 2011’e hızlı bir giriş yaptı. 2010’un şampiyon 14 ilinin ihraca-
tı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre ortalama % 30 artış gösterdi.

• Otomotiv sektörü Ocak ayında % 6,1’lik ihracat artışıyla yıla başlarken, 
Rusya’ya yapılan ihracatın artış oranı % 345,5’i buldu.

9 Şubat

• Sanayi üretimi 2010 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 
% 16,9, bir önceki aya göre ise % 16,8 oranında artış gösterdi. Aralık 
ayında 136,4 endeks değerine yükselen sanayi üretimi 2005 yılından bu 
yana en yüksek seviyesine ulaştı. Son 13 aydır kesintisiz artış eğilimini 
sürdüren sanayi üretiminin 2010 yılı ortalamasında % 13,1 oranında ar-
tış yaşandı. Takvim etkisinden arındırılmış endeks 2010 yılı Aralık ayın-
da bir önceki yılın aynı ayına göre % 17,4 artış gösterdi.

• Türkiye’deki sanayi üretiminin Aralık ayında tüm beklentileri aşarak 
% 16,9’luk büyüme göstermesi, yurtdışında da yankılandı. Wall Street 
Journal tarafından yayımlanan bir haber analizde Türk ekonomisindeki 
“çok şaşırtıcı” toparlanmanın sürdüğü kaydedildi.

• İşsizlik ödeneğinden yararlanan kişi sayısı 2010 yılı genelinde 2.298.988 
kişi olarak gerçekleşti. Yıl genelinde Ücret Garanti Fonu’ndan toplamda 
12.905 kişi yararlanırken bu kişilere 22 milyon TL ödeme yapıldı.

• Hazine nakit dengesi 2011 yılı Ocak ayında 392,6 milyon TL fazla 
verdi. Yılın ilk ayında 21,9 milyar TL gelir elde eden Hazine, 18,2 mil-
yar TL faiz dışı harcama yaparken, 3,6 milyar TL faiz dışı fazla oluştu.

10 Şubat

• Yabancıların İMKB’de yaptıkları işlemlerin hacmi 2011 yılı Ocak ayın-
da geçen yılın aynı ayına göre % 24,4 oranında artarak 13,834 milyar do-
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lara yükseldi. Geçen yıl Ocak’ta 202 milyon dolar net alımla sonuçlanan 
yabancı işlemleri, bu yıl Ocak’ta 753 milyon dolar net satım olarak ger-
çekleşti. Ocak’ta İMKB’de yabancı alışları % 15,6 artışla 6,5 milyar dola-
ra, yabancı satışları % 33,6 artarak 7,3 milyar dolara yükseldi.

• KOBİ’lerin 2010 yılında bankacılık sektöründen kullandığı nakdi kre-
diler bir önceki yıla göre % 50 artışla 124,9 milyar TL’ye ulaştı. Son 1 yıl-
lık dönemde KOBİ’lere kullandırılan krediler 41,7 milyar TL artış gös-
terdi. 2010 yılında krediye ulaşan KOBİ sayısı bir önceki yıla göre % 11,9 
oranında artışla 1,374 milyon oldu. 2010 yılı sonunda KOBİ’lerin taki-
be düşen kredileri 2009’a göre % 13,4 gerileyerek 6,9 milyar TL’den 5,9 
milyar TL düzeyine indi.

• Hazine Müsteşarlığı, Aralık ayında toplam 12,8 milyon TL tutarında-
ki 594 yatırım projesi için teşvik belgesi düzenledi. Teşvike bağlanan ya-
tırımlar kapsamında 32.169 kişilik istihdam sağlanacağı öngörüldü.

• Dış Ticaret Müsteşarlığı, 2011 yılı Ocak ayında düzenlediği 588 dahil-
de işleme izin belgesi kapsamında şirketlere 2,306 milyar dolarlık ithalat 
izni vererek karşılığında 3,6 milyar dolarlık ihracat taahhüdü aldı. 

14 Şubat

• Cari açık 2010 yılı sonu hedefinin 9,3 milyar dolar üzerinde gerçekleş-
ti. Orta Vadeli Program’da 2010 için 39,3 milyar dolar olarak hedeflenen 
cari açık, 2009 yılına göre % 247,1 artışla 48,6 milyar dolara yükseldi. 
Cari açık Aralık ayında, 2009’un aynı ayına göre % 131,9 artışla 7,5 mil-
yar dolara yükseldi. 2009 Aralık ayında cari işlemler dengesi 3,25 milyar 
dolar açık vermişti. 2010 Aralık ayı cari işlemler hesabının açık verme-
sinde, dış ticaret açığının 2009 yılının Aralık ayına göre % 107,5 oranın-
da artarak 7,2 milyar dolara ulaşması etkili oldu. 

• İhracat ve ithalat birim değer endeksleri arttı. 2010 yılı Aralık ayında 
bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat birim değeri endeksi % 3,5, itha-
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lat birim değer endeksi % 8,1 oranında artış gösterdi. Aralık ayında bir 
önceki yılının aynı ayına göre ihracat miktar endeksindeki yükseliş % 14 
olurken, ithalat miktar endeksindeki artış % 26,8’e ulaştı.

• Sanayi ciro endeksi 2010 yılında bir önceki yıla göre % 17,7 artarak 
138,2’den 162,7’ye yükseldi. Sanayicinin sipariş endeksi ise % 19,2 arta-
rak 130,4’ten 155,4’e çıktı.

• Yerli firmaların teşvike bağlanan sabit sermaye yatırımları, 2010 yılın-
da ikiye katlandı. 2010 yılında yerli firmaların teşvike bağlanan sabit ser-
maye yatırımları 2009’a göre % 191 artışla 57,45 milyar TL’ye yükseldi. 
2010 yılında verilen teşvik belgesi sayısı ise bir önceki yıla göre % 120 
artışla 4.289 olurken, sabit sermaye yatırımı çerçevesinde istihdam edi-
lecek kişi sayısı % 86,2 artışla 139.348 oldu. Hazine Müsteşarlığı, 2010 
yılında yabancı sermayeli firmaların 8 milyar TL düzeyindeki sabit ser-
maye yatırımını teşvike bağladı.

15 Şubat

• Tüketici 2010 yılında 91.923.281 tıkla 15,2 milyar TL harcadı. Tüke-
ticinin e-ticaret ile yerli ve yabancı kartlardan yurtiçinde yaptığı toplam 
15,2 milyar TL’lik harcamanın 13,1 milyar TL’sini yurtiçi harcamalar, 
2,1 milyar TL’sini ise yurtdışı harcamalar oluşturdu.

• Türkiye dış ticarette beş ülkeye verdiği açık ile 2010 yılında 51,1 mil-
yar dolar döviz kaybına uğradı. Geçen yıl Rusya, Çin, ABD, Almanya ve 
İran’a 4,6 ile 17 milyar dolar arasında değişen tutarlarda dış ticaret açı-
ğı veren Türkiye’nin bu ülkelere verdiği açık, toplam dış ticaret açığının 
% 71,4’üne karşılık geldi.

• Türkiye’den yurtdışına Ocak ayında çalışmak üzere 3.983 işçi gönde-
rildi. Yurtdışına gönderilen işçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 
% 119,21 oranında arttı.
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16 Şubat

• Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, dün yaptığı Şubat ayı toplantı-
sında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını % 6,25’te 
sabit tuttu. Kurul, % 1,5 olan gecelik borçlanma faiz oranı ile % 9 olan 
borç verme faiz oranında da değişikliğe gitmedi.

• Merkezi Yönetim Bütçesi 2011 yılı Ocak ayında 1 milyar TL fazla ver-
di. Bütçe geçen yıl Ocak ayında 3,1 milyar TL açık vermişti. 2011 yılı 
Ocak ayında bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına göre % 20,4 oranın-
da artarak 23,5 milyar TL, bütçe giderleri ise binde 7 oranında azalarak 
22,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri geçen yılın aynı ayına 
göre % 14,2 oranında artarak 19,8 milyar TL’ye ulaşırken, faiz hariç büt-
çe giderleri ise % 12,9 oranında artarak 18,7 milyar TL oldu.

• İşsizlik oranı 2010 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı dönemine 
göre 2,1 puan, bir önceki aya göre 0,2 puan gerileyerek % 11’e indi.

• Kamunun toplam istihdamı 2010 yılının son çeyreğinde bir önceki yı-
lın aynı dönemine göre % 1,9 artışla 2,959 milyondan 3,014 milyon ki-
şiye ulaştı. Kamuda istihdam edilenlerin 2,159 milyonunu kadrolu per-
sonel oluştururken, bu dönemde 301.382 sözleşmeli personelin istihdam 
edildiği belirlendi.

17 Şubat

• Tüketici Güven Endeksi, 2011 yılı Ocak ayında % 0,33 oranında art-
tı. 2010 yılı Aralık ayında 90,99 olan endeks, Ocak ayında 91,29 değe-
rine yükseldi.

• Türkiye’de 15-24 yaş arası genç işsizliği, Kasım’da bir önceki yılın aynı 
dönemine göre 3,6 puan azalarak % 20,8’e düştü. Kasım itibariyle son bir 
yılda genç işsiz sayısı 173 bin kişi azalarak 907 bin kişi düzeyine gerile-
di. Krizin etkilerinin en yoğun hissedildiği ve genç işsizliğinin % 28,6 ile 
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zirve yaptığı 2009 yılı Şubat ayı ile karşılaştırıldığında genç işsiz sayısında 
283 bin kişilik gerileme dikkat çekse de, son veriler genç işsiz sayısının kriz 
öncesi dönem olan 2007 Kasım ayının 44 bin üzerinde olduğu belirlendi.

• İşsizlik oranının % 11 olduğu 2010 yılı Kasım döneminde, istihdam 
edilen 22,854 milyon kişiden 9,778 milyonunun kayıtdışı olduğu belir-
lendi.

• Türkiye’deki 2010 yılında Benzinler, Motorinler ve LPG Otogaz’dan 
oluşan toplam otomotiv yakıtları tüketimi 2009 yılına göre % 1,9 ora-
nında artarak 18,4 milyon ton olarak gerçekleşti. Toplam motorin tüke-
timinin % 2,4 arttığı 2010’da benzin tüketimi % 7,7 azalırken, otogaz 
LPG tüketimi % 8 arttı.

• TC Merkez Bankası’nın yurtiçinde ve yurtdışında tartışılan politika 
bileşiminin sonuç verebileceği belirtiliyor. Wall Street Journal gazetesi, 
TC Merkez Bankası için “ateşle oynuyor,” tarzı eleştirilerin yapıldığı-
nı anımsattığı geniş haber analizinde zayıf lira ve düşük enflasyona dik-
kat çekerek, “Şimdi ise, Türk stratejisinin sonuç verdiğine ilişkin kanıt-
lar var,” dedi. Merkez Bankası’nın politikasının enflasyonu düşürmek is-
teyen başka yükselen ülkeler için “model” oluşturabileceğini belirten ga-
zete, buna karşın Türkiye’nin stratejisinin başarısının garantili olmadığı-
nı da öne sürdü.

18 Şubat

• Özel sektörün yurtdışında sağladığı uzun vadeli kredi borcu 2010 yılı 
Aralık sonunda 2009’un aynı dönemine göre % 8,4 azalışla 116,9 mil-
yar dolar oldu. Bir önceki aya göre ise özel sektörün uzun vadeli dış kredi 
borcunda % 1,4 oranında gerileme yaşandı. 2010 sonunda ticari kredile-
rin dahil edilmediği, bankalar hariç özel sektörün yurtdışından sağladığı 
kısa vadeli kredi borcu 2009 yılı sonuna göre % 119 artarak 2,163 milyar 
dolara yükseldi. Böylece özel sektörün 2010 sonu itibariyle uzun ve kısa 
vadeli kredi borcu % 7,5 azalarak 119,4 milyar dolar düzeyine geriledi.
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• Merkezi Yönetimi Bütçesi’nin 1 milyar TL fazla verdiği 2011 yılı Ocak 
ayında 69 ilin bütçesi açık verdi. Geçen yılın aynı döneminde 68 ilin büt-
çesi açık vermişti. Ankara, Kocaeli ve İzmir illeri dışarıda tutulduğunda, 
77 ilin 16,4 milyar TL’lik toplam geliri İstanbul’unkini bulmazken, büt-
çe açığı sıralamasında 142,7 milyon TL ile Diyarbakır ilk sırada yer aldı. 
En çok bütçe fazlasını ise 8,4 milyar TL ile İstanbul verdi.

• Türkiye Kamu-Sen, Ocak 2011 fiyatlarına göre yapılan araştırmada ça-
lışan tek kişinin yoksulluk sınırını 1.507 TL olarak hesaplarken, 4 kişilik 
bir ailenin asgari geçim haddini ise 3.010 TL olarak belirledi.

21 Şubat

• Yabancıların Türkiye’deki yatırımları ve alınan dış krediler gibi ulusla-
rarası yükümlülüklerin dış varlıklarla karşılanamayan kısmını ifade eden 
“uluslararası yatırım pozisyonu açığı” 2010 yılı sonunda bir önceki yıla 
göre % 28,5 artışla 358,2 milyar dolar oldu. 2010 yılı Aralık ayında ulus-
lararası yatırım pozisyonu açığı bir önceki aya göre ise % 1,2 oranında ar-
tış gösterdi. 2010 yılında Türkiye’nin uluslararası varlıkları 2009 sonuna 
göre 1,4 artarak 180,8 milyar dolara ulaşırken, uluslararası yükümlülük-
ler % 17,9 artışla 539 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

• Türkiye’nin kısa vadeli dış borç stoku 2010 yılı sonunda bir önceki yıla 
göre % 57,9 oranında artışla 78,5 milyar dolara yükseldi. 2010 yılı Aralık 
itibariyle bankaların kısa vadeli dış borcu 2009 yılı sonuna göre % 101,3 
artarak 52 milyar dolara çıkarken, şirketlerin kısa vadeli dış borcu % 12,8 
artışla 24,9 milyar dolar düzeyine çıktı.

• Türkiye’nin toplam sağlık harcaması 2008 yılında 57,7 milyar TL düze-
yinde gerçekleşti. 2008 yılında gayrisafi yurtiçi hasılanın % 6,1’ini oluş-
turan toplam sağlık harcamasının % 73’ü kamu tarafından karşılandı.

• Kurulan şirket sayısı 2011 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına 
göre % 22,3 artarak 4.891’den 5.983’e yükselirken, kapanan şirket sayı-
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sı % 11,5 artışla 1.677’den 1.870’e ulaştı. Ocak ayında tasfiye edilen şir-
ket sayısı ise % 25,9 azalışla 1.429 düzeyine geriledi.

• Türkiye, 2010 yılı boyunca yabancı sermayeyi enerji sektörüyle ülkeye 
getirdi. Net sermaye girişi 2010 yılında bir önceki yıla göre % 0,9 artışla 
6,26 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Elektrik, gaz ve su sektöründe 
faaliyette bulunan 116 uluslararası sermayeli şirket 2010 yılındaki top-
lam yatırım girişinin % 34’ünü kapsadı. Böylece enerji sektöründeki ya-
bancıların sermaye girişi 2,1 milyar dolar oldu.

• Kırsal bölgelerde işsizlik her geçen yıl biraz daha artıyor. 2004 yılın-
da köy ve kasabaların genelinde 414 bin işsiz varken bu rakam 2010 Ka-
sım ayı itibariyle 555 bin kişiye yükseldi. Kırsal bölgelerde işsizlik oranı 
Kasım’da % 6,5 olarak gerçekleşti. Kadınlarda ise 2004 yılında % 3 olan 
işsizlik oranı % 50’lik artışla Kasım 2010’da % 4,5 seviyesine yükseldi.

22 Şubat

• İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı 2011 yılı Şubat ayın-
da geçen yılın aynı ayına göre 5,2 puan artarak, bir önceki aya göre ise 
0,9 puan azalarak % 73 düzeyinde gerçekleşti. Şubat ayında, imalat sa-
nayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım ora-
nı geçen yılın aynı ayına göre 5,2 puan artarken, bir önceki aya göre 0,9 
puan azalarak % 76,1 seviyesinde gerçekleşti.

• Reel sektörün güveni Şubat ayında bir önceki aya göre 2,6 puan aza-
larak 111 düzeyine geriledi. Endeksin üçer aylık hareketli ortalamaları 
Şubat ayında bir önceki aya göre 1,1 puan artarak 110,3 seviyesinde ger-
çekleşti.

• Türkiye’nin Merkezi Yönetim brüt borç stoku, 31 Ocak 2011 itibariyle 
478,1 milyar TL oldu. Borç stokunun 347,7 milyar TL tutarındaki kıs-
mı Türk Lirası cinsinden, 130,4 milyar TL tutarındaki kısmı döviz cin-
si borçlardan oluştu.
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• Hazine Müsteşarlığı’nın alacağı 2011 yılı Ocak ayı sonunda 25,6 mil-
yar TL olurken, bunun 8,3 milyar TL’sinin vadesinin geçtiği belirlendi. 
Hazine alacak stoku içerisinde en yüksek pay 14,8 milyar TL ile mahalli 
idarelere ait olurken, KİT’lerin borcu 6,2 milyar TL’ye ulaştı.

• Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2001 krizinin 
Hazine’ye maliyetinin 381,9 milyar TL olduğunu söyledi. 2010 Aralık 
ayı sonu itibariyle Türkiye’nin merkezi yönetim iç borcunun 352 milyar 
TL düzeyinde olduğunu vurgulayan Babacan, “Kriz olmasaymış, iç bor-
cumuz olmayacakmış” dedi.

• Yurtdışına doğrudan yatırım için göç eden yerli sermaye 2010 yılın-
da bir önceki yıla göre % 10,8 azalışla 1,8 milyar dolar düzeyinde ger-
çekleşirken, bunun 150 milyon dolarlık bölümünün son dönemde halkın 
diktatörlüklere karşı ayaklandığı, şiddet olaylarının yayıldığı bölgelerde-
ki ülkelere yöneldiği belirlendi.

23 Şubat

• Piyasaların, 2011 yılı sonu enflasyon beklentisi bir önceki döneme göre 
0,08 puan artarak % 6,64’e yükselirken, yılsonu cari açık beklentisi 821,2 
milyon dolar artarak 49,4 milyar dolar düzeyine ulaştı. Yıl sonu büyüme 
beklentisinin ise bir önceki döneme göre değişmeyerek % 5 düzeyinde 
gerçekleşmesi öngörüldü.

• Sermayesinin % 99’u Hazine’ye ait olan ve yatırım kredilerini destek-
leyen Kalkınma Bankası, 2010 yılı sonu itibariyle kredi bakiyesi 1 mil-
yar TL’yi, aktifleri ise 1 milyar doları aştı. Banka, 2009-2010 dönemin-
de sırasıyla 1,9 ve 2 milyar TL kredi talebi alırken, 2011’in ilk iki ayında 
bu talep 465 milyon TL’ye ulaştı. İstanbul’a taşınma niyetinde olan ban-
ka, önümüzdeki 3 yıllık dönemde danışmanlık hizmetlerinden 14 mil-
yon TL gelir beklerken, ayrıca 75 ile 100 milyon dolar sendikasyona git-
meyi planlıyor.
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25 Şubat

• Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı 2010 yılında, 2009’a göre % 30,1 artış-
la 930.603 adede yükseldi. 2010 yılında trafikten kaydı silinen taşıt sayısı 
% 7,4 oranında azalışla 151.799’a geriledi. Bu dönemde trafikteki top-
lam taşıt sayısı % 41,3 oranında artarak 778.903 adede yükseldi. 2010 
yılı Aralık ayında ise trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki yılın aynı 
ayına göre % 91 artışla 91.744’e çıkarken trafikte kaydı silinen taşıt sayı-
sı % 12,6 azalışla 19.464 olarak gerçekleşti.

• Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı 2011 yılı Ocak ayında geçen yı-
lın aynı ayına göre % 20,46 oranında artışla 975.723’e ulaştı. Ocak’ta 
Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya 
%11,41 pay ile birinci, İran % 10,55 ile ikinci, Gürcistan % 9,14 ile üçün-
cü sırada yer aldı.

• 2010 yılında toplam 357.341 konut, satış sonucu el değiştirdi. 2009 yı-
lında ise 531.746 konut satış sonucu el değiştirmişti, böylelikle konut sa-
tışı bir yılda % 32,8 gerilemiş oldu.

• Protestolu senet sayısı 2010 yılında bir önceki yıla göre % 24 azalarak 
1,216 milyon olurken, protestolu senet tutarı da aynı dönemde % 25,8 
azalışla 5,8 milyar TL’ye geriledi.

• Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı 
Ömer Cihad Vardan, son yıllarda gösterilen ve büyümeyi tetikleyen ce-
sur reformist yaklaşımların vergi konusunda da gösterilmesi gerektiğini 
vurguladı. Vardan, “Vergi mümkün olduğunca tabana yayılmalı ve vergi 
oranları tekrar ele alınmalı; şimdi sıra vergi reformunda,” dedi.

28 Şubat

• Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, yaşanan ge-
rilimler sebebiyle ihracatın olumsuz etkilendiğini vurgulayarak, bu yı-
lın 1-24 Şubat tarihleri arasında geçen yılın aynı dönemine göre ihraca-
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tın Tunus’ta % 38, Mısır’da % 23,7 azaldığını söyledi. Çağlayan, Libya’da 
olayların yeni başladığını, bu nedenle şu anda ihracatın etkilenmediği-
ni belirterek, “Libya’ya ihracatımız aynı dönemde 275,5 milyon dolardan 
274,2 milyon dolara geriledi. Ama daha da etkileyecektir,” dedi.

• Türk-İş, Şubat ayında dört kişilik bir aile için açlık sınırını 890 TL, 
yoksulluk sınırını ise 2.898 TL olarak hesapladı.
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1 Mart

• İhracat 2011 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre % 22,1 arta-
rak 9,6 milyar dolara, ithalat % 44,3 artarak 16,9 milyar dolara yüksel-
di. Aynı dönemde dış ticaret açığı % 89,4 artışla 3,86 milyar dolardan 
7,3 milyar dolara çıktı. Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı 
% 67’den % 56,7’ye geriledi.

• Forbes Türkiye’nin “En Zengin 100 Türk” listesinde bir numaraya, 4 
milyar dolarlık servetiyle Mehmet Emin Karamehmet oturdu.

• Finansal kiralama şirketlerinin net dönem kârı 2010 yılında bir önce-
ki yıla göre % 19,7 azalışla 462,7 milyon TL olurken, faktoring şirket-
lerinin kârı bu dönemde % 18,5 artışla 389,8 milyon TL’ye ulaştı. 2010 
yılında tüketici finansman şirketlerinin kârı % 224 artışla 43 milyon 
TL’ye yükseldi.

• Türkiye’de 2010 yılında işsizlik oranı % 11,9 olarak belirlendi. Türki-
ye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) hane halkı işgücü araştırması, ‘‘2010 
yıllık sonuçlarına’’ göre, Türkiye genelinde işsiz sayısı 2010’da bir önceki 
yıla göre 425 bin kişi azalarak, 3,046 milyon kişiye düştü.

MART
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2 Mart

• Türkiye genelinde işsizlik oranı 2010 yılında 2009’a göre 2,1 puan aza-
lışla % 11,9’a geriledi. İşsizlik oranı bu düzeyiyle 2010 yılı için öngörü-
len % 12,2’lik işsizlik oranı hedefinin 0,3 puan gerisinde kaldı. İstihdam 
oranının 1,8 puan artışla % 43’e yükseldiği 2010 yılında, işgücüne katı-
lım oranı 0,9 puan artarak % 48,8 oldu. 2010 yılında tarım dışı işsizlik 
oranı 2,6 puan azalışla % 14,8, genç nüfusta işsizlik oranı 3,6 puan aza-
lışla % 21,7 düzeyine geriledi.

• İhracat Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre % 24,2 oranında artış-
la 8,19 milyar dolardan 10,16 milyar dolara ulaştı. İhracat 2011 yılının 
ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre % 22,6 artışla 19,7 milyar 
dolara yükseldi. İhracat son 12 aylık dönemde ise % 15,3 artarak 117,5 
milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

• Türkiye’nin 2011 yılı Ocak ayında 9,6 milyar dolar dolayında gerçekle-
şen toplam ihracatı, aynı dönemdeki 12,5 milyar dolarlık hammadde it-
halatının ancak % 76,5’ini karşılayabildi.

• İstanbul’un enflasyonu Şubat ayında perakende fiyatlarda bir önceki aya 
göre % 0,57 oranında artış gösterirken, toptan fiyatlardaki artış % 2,42 
düzeyine ulaştı. Şubat ayları itibariyle perakende fiyatlardaki artış son 
5 yılın en yüksek enflasyonu olurken, toptan eşya fiyatlarındaki artış ise 
2002 yılından bu yana görülen en yüksek artış oldu.

3 Mart

• Sanayide istihdam 2010 yılında bir önceki yıla göre % 4,5 arttı. 2010 
yılında sanayide çalışılan saat, 2009 yılına göre % 4,5 oranında, sanayi-
de brüt ücret maaş ise % 15,8 oranında artış gösterdi. Sanayide istihdam 
2010 yılının son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 6,5, 
bir önceki döneme göre % 0,6 oranında, sanayide çalışılan saat bir ön-
ceki yılın aynı dönemine göre % 5,3, bir önceki döneme göre % 1,8 ora-
nında yükseldi. Yılın 4. çeyreğinde sanayide brüt ücret maaş bir önceki 
yılın aynı dönemine kıyasla % 17,9, bir önceki döneme göre % 5 düze-
yinde arttı.
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• Yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü 2010 yılında bir önceki yıla 
göre % 59,7 artış gösterirken, Yapı Kullanma İzin Belgesi verilen yapıla-
rın yüzölçümü % 14,6 düştü.

• Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın (TEPAV) Peraken-
de Güven Endeksi (TEPE), yükselerek girdiği yeni yılın ikinci ayında 
da bu eğilimini sürdürdü. TEPE bir önceki aya göre 2,1 puan, bir önce-
ki yılın aynı dönemine göre ise 13,3 puan artarak Şubat 2011’de 2,9 de-
ğerini aldı.

• Almanya ekonomisi 2010’un son çeyreğinde de % 0,4 büyüdü. Veriler 
Almanya’nın geçen yıl, ekonomisi en hızlı büyüyen Avrupa ülkesi oldu-
ğunu gösteriyor.

4 Mart

• Enflasyon, Şubat ayında tüketici fiyatlarında bir önceki aya göre % 0,73 
artarken, üretici fiyatlarında artış % 1,72 oldu. Enflasyon, tüketici fiyat-
larında 2010 yılı Aralık ayına göre % 1,14, geçen yılın aynı ayına göre 
%4,16 ve on iki aylık ortalamalara göre ise % 7,76 oranında artış göster-
di. Üretici fiyatlarında ise Aralık ayına göre % 4,13, geçen yılın aynı ayı-
na göre % 10,87 ve on iki aylık ortalamalara göre % 9,23 artış gerçekleşti.

• Wall Street Journal gazetesi, “Son veriler, Türk ekonomisinin, Merkez 
Bankası ve iktisatçıların kilit bir kırılganlık gibi gördükleri ülkenin hız-
lı artan cari açığını körükleyen ithalatı emerek hızlı büyümeyi sürdürdü-
ğünü gösteriyor,” dedi.

• Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı 
Ömer Cihad Vardan, Kuzey Afrika ve Ortadoğu’daki olayları değerlen-
direrek, “Böylesi önemli uluslararası olaylar iç siyasete alet edilmemeli. 
Etkili bir dış siyaset için, içeride güçlü bir dil birliği şarttır,” dedi.

• ABD’de tarım dışı istihdam Şubat ayında 192 bin kişiyle Mayıs 
2010’dan beri en yüksek artışı kaydederek, işsizliği iki yılın en düşük se-
viyesine yaklaştırdı. Geçtiğimiz haftanın işsizlik maaşı başvuruları sayı-
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sı ise 368 bine gerileyerek son iki buçuk yılın en düşüğüne geriledi. Ge-
len veriler ekonomideki toparlanmanın kritik ivmeyi yakaladığına yöne-
lik görüşleri güçlendirdi.

5 Mart

• Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) dinamik ekonomilerin güçlendi-
rilmesini amaçlayan kota artış paketi yürürlüğe girdi. Türkiye’nin kota-
sı % 51 oranında arttı.

7 Mart

• TOBB Ticaret ve TIR Dairesi Başkanlığı’nın verdiği Geçiş Belgesi ve 
TIR Karnesi istatistiklerine göre 2011 yılı Şubat ayında, geçen yılın aynı 
ayına göre “verilen geçiş belgesi” sayısında % 1,61’lik bir azalma, “TIR 
Karnesi” sayısında % 9,35’lik bir artış yaşandı. 2011 yılının ilk iki ayında 
verilen geçiş belgesi sayısında ise geçen yıla göre % 2,1’lik, yine aynı dö-
nemde verilen TIR Karnesi sayısında da % 11,24’lük bir artış görüldü.

• Şubat ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı bir önceki aya göre 21,35 
TL artışla 903,33 TL’ye, yoksulluk sınırı ise 17,02 TL’lik yükselişle 
2.622,49 TL’ye ulaştı.

• Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Yunanistan’ın 
kredi notunu üç kademe indirerek Ba1’den B1’e düşürdü, görünümünü 
ise negatif olarak açıkladı.

• Türkiye’nin petrol ithalatı, 2011 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı ayı-
na göre % 28,8 artışla 1,8 milyar dolara ulaştı. Türkiye’nin doğalgaz it-
halatı ise Ocak’ta geçen yılın aynı dönemine göre % 33,5 artışla 1,6 mil-
yar dolara yükseldi.

8 Mart

• Ticaret ve hizmette ciro 2010 yılında bir önceki yıla göre % 19,2 artış-



Ekonomi Almanağı  2011

49

la 159,4 düzeyine ulaştı. Ticaret ve hizmette istihdam geçen yıl bir ön-
ceki yıla göre % 1,8 artışla 109,5’e yükselirken, çalışılan saat % 0,1 aza-
lışla 116,7’ye geriledi. 2010 yılının son çeyreğinde ise ticaret ve hizmet-
te ciro bir önceki yılın aynı dönemine % 25,9, bir önceki döneme göre 
% 12,4 artış gösterdi.

• Yabancıların İMKB’de yaptıkları işlemlerin hacmi 2011 yılı Şubat ayın-
da geçen yılın aynı ayına göre % 22,4 oranında artarak 13,336 milyar do-
lara yükseldi. Geçen yıl Şubat’ta 364,9 milyon dolar net satımla sonuç-
lanan yabancı işlemleri, bu yıl Şubat’ta 747,7 milyon dolar net satım ola-
rak gerçekleşti. Şubat’ta İMKB’de yabancı alışları % 19,6 artışla 6,3 mil-
yar dolara, yabancı satışları % 25,1 artarak 7 milyar dolara yükseldi.

9 Mart

• Sanayi üretimi, 2011 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre 
% 18,9 oranında artış gösterirken, bir önceki aya göre % 13,2 azaldı. 
Aralık ayında 136,2 değeriyle rekor kıran endeks, 2011 yılı Ocak ayın-
da 118,2 düzeyine gerilemiş oldu. Takvim etkisinden arındırılmış en-
deks Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre % 18,8 artarken, mevsim 
ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksi ise bir önce-
ki aya göre % 0,5 artış gösterdi.

• Bankacılık sektörünün kârı 2011 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı ayı-
na göre % 24,2 azalışla 1,559 milyar TL’ye gerilerken, krediler % 36,2 
artışla 536,6 milyar TL’ye ulaştı. Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 
Ocak itibariyle geçen yılın aynı ayına göre % 24,8 artışla 1 milyar TL’ye 
yükseldi. Son bir yıllık dönemde bankaların aktif büyüklüğü 203 milyar 
TL düzeyinde artış gösterdi.

• Piyasaların, 2011 yılı sonu enflasyon beklentisi bir önceki döneme göre 
0,13 puan artarak % 6,77’ye yükselirken, yıl sonu cari açık beklentisi 
1,564 milyar dolar artarak 50,933 milyar dolar düzeyine yükseldi. Yılso-
nu büyüme beklentisinin ise bir önceki döneme göre 0,1 puan azalarak 
% 4,9 düzeyinde gerçekleşmesi öngörüldü.
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• Hazine nakit dengesi 2011 yılının Ocak-Şubat döneminde 4,996 mil-
yar TL açık verdi. Yılın ilk ayında 40,9 milyar TL gelir elde eden Hazine, 
37,2 milyar TL faiz dışı harcama yaparken, 3,7 milyar TL faiz dışı faz-
la oluştu. Hazine nakit dengesi Şubat ayında 5,388 milyar TL açık verdi.

• Türkiye’nin 2011 yılının ilk ayında 7,312 milyar doları aşan dış ti-
caret açığının % 54’ünü üç ülkeye verdiği açık oluşturdu. Ocak ayında 
Rusya’ya 1,6 milyar dolar, Çin’e 1,4 milyar dolar ve ABD’ye 936 milyon 
dolar dış ticaret açığı veren Türkiye, Ocak ayında bu üç ülkeye toplam 
3,974 milyar dolar döviz akıttı.

• TEPAV, Türkiye’de kentleşme arttıkça kadınların işgücüne katılım ora-
nının gerilediğini belirterek, Türkiye’de 1985 yılında % 44,3 olan kadınla-
rın işgücüne katılım oranının 2008 yılında % 21,6’ya gerilediğini bildirdi.

10 Mart

• KOBİ’lerin 2011 yılı Ocak ayında bankacılık sektöründen kullandı-
ğı nakdi krediler geçen yılın aynı ayına göre % 51,6 artışla 127,166 mil-
yar TL’ye ulaştı. Son 1 yıllık dönemde KOBİ’lere kullandırılan krediler 
43,274 milyar TL artış gösterdi. Ocak ayında krediye ulaşan KOBİ sayı-
sı geçen yılın aynı ayına göre % 11,7 oranında artışla 1,368 milyon oldu. 
Ocak itibariyle KOBİ’lerin takibe düşen kredileri 2010 yılının aynı ayı-
na göre % 16,1 gerileyerek 5,6 milyar TL’ye geriledi.
• Türkiye’de, 2010 yılında yayımlanan materyal sayısı 2009 yılına göre 
% 14,3 artışla 35.767’ye yükseldi. 2010 yılında yayıncılar tarafından ya-
yımlanan kitap sayısı ise % 14 artışla 30.560’dan 34.857’ye ulaştı.

• Türkiye’de sanayi üretiminin Ocak ayında gösterdiği çok hız-
lı artış, “ekonominin fazla ısındığı” yorumlarına neden oldu. Wall Street 
Journal’ın yayınladığı analizde “İstanbul’daki hava, belki mevsim altında 
ancak, Türk sanayii yanıyor. Fazla ısınmış da olabilir,” denilirken, Mer-
kez Bankası’nın yılın ikinci yarısında “agresif bir sıkılaştırma”ya yönele-
bileceği görüşü öne sürüldü.
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11 Mart

• İnşaat sektöründe istihdam 2010 yılında bir önceki yıla göre % 2,6 dü-
zeyinde artış gösterirken, inşaat sektöründe çalışılan saat % 1,6, inşaat 
sektöründe brüt ücret-maaş % 13,7 düzeyinde gerçekleşti. 2010 yılı 4. 
döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 6,3 arttı.

• Kırmızı et üretimi 2011 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre % 5,2 aza-
lırken, geçen yılın aynı ayına göre % 0,7 artış gösterdi. Ocak ayı itibariy-
le 51.042 ton düzeyinde gerçekleştirilen kırmızı et üretiminin 42.888 to-
nunu sığır eti, 6.800 tonunu koyun eti üretimi oluşturdu.

• Otomobil satışları 2011 yılının Ocak-Şubat döneminde geçen yılın 
aynı dönemine göre % 107 artışla 33.245’ten 68.872’ye yükseldi. Yılın 
ilk iki ayında toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre % 105 artış-
la 53.363’ten 109.388’e ulaştı. 

• Moody’s İspanya’nın notunu AA2’ye çekerken, görünümünü negatife 
bıraktı. Not indirim kararının ardından Euro/Dolar paritesi 1,3802 do-
lar seviyesine geriledi. 

12 Mart

• MÜSİAD, 33’üncü şubesini Batman’da hizmete açtı. 

14 Mart

• Cari açık 2011 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre % 91,4 ar-
tışla 3,062 milyar dolardan 5,860 milyar dolara yükseldi. Cari işlemler 
hesabının açık vermesinde, dış ticaret açığındaki artış etkili oldu. 

• Sanayi ciro endeksi bu yılın Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre 
% 33,2 artarak 170,3’e yükseldi. Söz konusu dönemde sanayicinin si-
pariş endeksi ise % 32,5 artarak 165,1’e çıktı. 

• Turizm tesislerindeki yatak sayısı 2002-2010 arasında % 62,9 oranın-
da artış gösterdi. 
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15 Mart

• İMKB’de işlem gören mevduat bankalarının net dönem kârı 2010 yılı 
Aralık ayı itibariyle geçen yılın aynı ayına göre % 15 artarak 16,1 milyar 
TL oldu. Eylül 2010’da % 18 olan yıllık bazda özkaynak kârlılığı, Aralık 
2010’da % 17,8’e geriledi.

• Tavuk yumurtası üretimi Ocak ayında bir önceki aya göre % 0,1, ge-
çen yılın aynı ayına göre % 13,1 artışla 1,091 milyar adede ulaştı. Kesi-
len tavuk sayısı Ocak ayında bir önceki aya göre % 3,8 artışla 77 milyon 
adede ulaşırken, tavuk üretimi % 3 artışla 134.592 ton olarak gerçekleşti.

• Nürnberg Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin açılışını ya-
pan MÜSİAD Genel Başkanı Ömer Cihad Vardan, “Amacımız, hem 
Türkiye’de hem de Almanya’da yaşayan işadamlarımız için iki ülke ara-
sında köprü kurmak,” dedi.

16 Mart

• İşsizlik oranı 2010 yılı Aralık ayında 2009 yılının aynı dönemine göre 
2,1 puan gerilerken, bir önceki aya göre 0,4 puan artarak % 11,4 düze-
yinde gerçekleşti. Türkiye genelinde işsiz sayısı Aralık ayında bir yıl ön-
cesine göre 432 bin kişi azalışla 2,929 milyon kişiye inerken, bir önceki 
aya göre işsiz sayısında 118 bin kişilik artış yaşandı. Aralık ayında işsiz-
lerin % 14,6’sına karşılık gelen 428 bin kişi işsiz kaldı. Aralık’ta istihdam 
edilenlerin sayısı, 2009 yılının aynı dönemine göre 1,214 milyon kişi ar-
tarak 22,665 milyon kişiye yükseldi. 

• Merkezi Yönetim Bütçesi, 2011 yılının ilk iki ayında 2 milyar TL faz-
la verdi. En son 1983 yılında hem Ocak hem de Şubat ayında fazla ve-
ren bütçe, 28 yıllık dönemden sonra ilk kez Ocak ve Şubat aylarında faz-
la vermiş oldu. Yılın ilk iki ayında faiz dışı fazla ise geçen yılın aynı ayın-
da dönemine göre 2,3 kat artarak 12 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. 

• Uluslararası doğrudan yatırım girişi (net) 2011 yılının ilk ayında geçen 
yılın aynı ayına göre % 6,9 azalarak 402 milyon dolara geriledi. Aynı dö-
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nemde uluslararası doğrudan sermaye girişi % 7,1 oranında azalışla 262 
milyon dolara düştü. 

17 Mart

• Saatlik işgücü maliyeti endeksi 2010 yılında 2009’un aynı dönemine 
göre % 8,7 artarak 118,3’e yükseldi. Sektörel ayrım yapıldığında sanayi 
sektöründeki yıllık ortalama artış % 7,8 olurken, inşaat sektöründe % 9,8, 
hizmetler sektöründe % 10,2 artış yaşandı. 2010 yılında saatlik kazanç 
2009’a göre % 9,4 artış gösterirken, saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti en-
deksindeki artış % 5,9 oldu. 

• İşsizlik oranının % 11,4 olduğu 2010 yılı Aralık döneminde, istihdam 
edilen 22,665 milyon kişiden 9,517 milyonunun kayıtdışı olduğu belir-
lendi. Kayıtdışı istihdamın 2009 yılının aynı dönemine göre 1 puan aza-
lışla % 42’ye gerilediği Aralık döneminde, son bir yılda istihdam edilen 
1,214 milyon kişinin % 25’inin kayıtdışı istihdam edildiği belirlendi. Bu 
dönemde istihdam edilen 444 bin kadın çalışandan % 51’inin kayıtdışı 
olduğu saptanırken, 770 bin kişilik erkek istihdamının sadece % 9’unun 
kayıtdışı olduğu ortaya çıktı. 
• Moody’s, Portekiz’in kredi notunu iki kademe düşürerek A3’e indir-
di ve yüksek borçlanma maliyetleri ve mali hedefleri karşılamadaki zor-
lukları nedeniyle kredi notunun daha da indirileceği uyarısında bulun-
du. Moody’s, Portekiz’in not görünümünün negatif olduğunu açıkladı. 

21 Mart

• Yabancıların Türkiye’deki yatırımları ve alınan dış krediler gibi ulus-
lararası yükümlülüklerin dış varlıklarla karşılanamayan kısmını ifade 
eden “uluslararası yatırım pozisyonu açığı” Ocak ayında 2010 yılı sonu-
na göre % 2,6 azalışla 349,5 milyar dolar düzeyine geriledi. Ocak ayın-
da Türkiye’nin uluslararası varlıkları 2010 yılı sonuna göre % 1,6 artarak 
183,7 milyar dolara ulaşırken, uluslararası yükümlülükler % 1,2 azalışla 
533,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 
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• Türkiye’nin kısa vadeli dış borç stoku Ocak itibariyle 2010 yılı sonuna 
göre % 0,1 oranında artışla 78,6 milyar dolara yükseldi. Ocak itibariy-
le bankaların kısa vadeli dış borcu 2010 yılı sonuna göre % 0,3 azalarak 
51,9 milyar dolara gerilerken, şirketlerin kısa vadeli dış borcu % 0,7 ar-
tışla 25,1 milyar dolar düzeyine çıktı. 

• Bu yılın Şubat ayında 4.899 şirket kurulurken, 910 şirket kapandı. Ku-
rulan şirket sayısı Ocak ayına göre % 18,1 oranında azalırken, geçen yı-
lın aynı ayına göre % 20 artış gösterdi. Kapanan şirket sayısı ise bir ayda 
% 34,3, geçen yılın aynı dönemine göre ise % 32 azaldı. 

• 8,9 büyüklüğündeki deprem ve ardından meydana gelen tsunami-
nin ağır darbe vurduğu Japonya; ABD ve Çin’in ardından dünyanın en 
büyük üçüncü ekonomisi durumunda. Uluslararası Para Fonu (IMF) 
“Dünya Ekonomik Görünümü Ekim 2010” raporundaki verilere göre, 
geçtiğimiz yıl Japonya’nın gayri safi yurtiçi hasılası (GSYH) 5,4 tril-
yon dolar oldu. Böylece Japonya geçtiğimiz yıl dünyadaki GSYH’nin 
% 8,7’sini oluşturdu. 

22 Mart

• Türkiye’nin Merkezi Yönetim brüt borç stoku, 28 Şubat 2011 itibariy-
le geçen yılın aynı ayına göre % 6,6, bir önceki aya göre % 1 artışla 482,8 
milyar TL oldu. Borç stokunun 351,8 milyar TL tutarındaki kısmı Türk 
Lirası cinsinden, 131 milyar TL tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlar-
dan oluştu. 

23 Mart

• Piyasaların, 2011 yılı sonu enflasyon beklentisi bir önceki döneme göre 
0,08 puan artarak % 6,85’e yükselirken, yılsonu cari açık beklentisi 674,4 
milyon dolar artarak 51,6 milyar dolar düzeyine ulaştı. Yıl sonu büyüme 
beklentisinin ise bir önceki döneme değişmeyerek, % 4,9 düzeyinde ger-
çekleşmesi öngörüldü. 
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24 Mart

• Yeniden yapılandırma, Maliye Bakanlığı’nın para cezası tahsilâtının yı-
lın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre % 33,7 azalmasına ne-
den oldu. 2011 yılı bütçesinde 5,4 milyar TL’lik para cezası toplamayı 
öngören Maliye Bakanlığı, Ocak-Şubat döneminde bu hedefin % 8,8’ini 
oluşturan 480,9 milyon TL’lik tahsilat gerçekleştirdi. Ocak-Şubat döne-
minde, para cezaları içinde en önemli kalemlerden birini oluşturan ver-
gi cezalarında tahsilat geçen yılın aynı dönemine göre % 54,8 azalarak 
219,5 milyon TL oldu. 

• Moody’s, İspanyol finans sistemi içinde ağırlıklarının az olmasından 
dolayı 30 bankanın notunu düşürürken, bu bankaların ciddi yeniden ya-
pılanmaya gitmeleri gerektiği tavsiyesinde bulundu. Etkilenen İspanyol 
bankalarından 7’sinin 1 basamak, 15’inin 2 basamak, 5’inin 3 veya 4 ba-
samak kredi notunun düşürüldüğü, Banco Pastor Catalunya Caixa, Ban-
ko de Valencia bankalarının ise uzun vadede kredi notunun en alt düze-
ye kadar gerilediği bildirildi. 
• Portekiz’in 10 yıllık tahvillerindeki faiz oranları % 7,63’e yükselerek 
“Avrupa rekoru” kırdı. 

25 Mart

• Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı 2011 yılı Şubat ayında geçen yılın 
aynı ayına göre % 13,2 oranında artışla 1,079 milyona ulaştı. Şubat ayın-
da Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya 
% 15 pay ile birinci, İran % 9,7 ile ikinci, Bulgaristan % 8 ile üçüncü sı-
rada yer aldı. 

• Merkez Bankası kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami faiz ile 
gecikme faiz oranlarını düşürdü. 1 Nisan’dan itibaren TL cinsinden kre-
di kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranını % 2,26’dan 
% 2,12’ye çeken Merkez Bankası, dolar cinsinden işlemlerde aylık aza-
mi faiz oranını % 2,02’den % 1,7’ye, Euro için % 1,9’dan % 1,64’e indirdi. 
Merkez Bankası aylık azami gecikme faizi oranını ise TL cinsi kredi kartı 
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işlemlerinde % 2,62’ye, dolar cinsinden işlemlerde % 2,2’ye, Euro cinsin-
den işlemlerde % 2,14’e çekti. 

28 Mart

• İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, 2011 yılı Mart ayın-
da geçen yılın aynı ayına göre 5,9 puan, bir önceki aya göre 0,2 puan ar-
tarak % 73,2 seviyesinde gerçekleşti. Mal gruplarına göre kapasite kul-
lanım oranlarında, geçen yılın aynı ayına göre dayanıklı tüketim malla-
rında, yatırım mallarında, ara mallarda, tüketim mallarında ve dayanıksız 
tüketim mallarında artış gözlenirken, gıda ve içeceklerde düşüş yaşandı. 

• Reel sektörün güveni Mart ayında bir önceki aya göre 3,8 puan artarak 
114,8 düzeyine çıktı. Endeksin üçer aylık hareketli ortalamaları Mart 
ayında bir önceki aya göre 2,8 puan artışla 113,1 oldu. 

• Türkiye genelinde 2010 yılında bir önceki yıla göre tahıl, sebze ve 
meyve ürünleri azalış gösterdi. Tahıl üretimi 2010 yılında bir önceki 
yıla göre % 2,5 azalarak 32,748 milyon tona geriledi. Sebze üretiminin 
% 2,9 azalışla 25 milyar ton düzeyinde gerçekleştiği 2010 yılında mey-
ve üretimi % 0,1 azalışla 16,6 milyon ton oldu. 

29 Mart

• Tanınmış emlak kuruluşu Knight Frank tarafından gerçekleştirilen 
2010 küresel konut fiyatları indeksinde, 2009’da konut fiyatlarında yaşa-
nan % 3,8 oranında bir düşüşten sonra 2010’da % 2,8 değerinde bir ar-
tış yaşandığı belirlendi. Türkiye’de konut fiyatlarının ise % 2,6 arttığı be-
lirtildi. 



Ekonomi Almanağı  2011

57

1 Nisan

• Türkiye’nin brüt dış borç stoku, 2010 yılı dördüncü çeyreği sonu iti-
barıyla 290,4 milyar dolar oldu. Özel sektör borçlarının toplam dış 
borç stoku içerisindeki payı 189,6 milyar dolar ile % 65,3 ve kamu ke-
simi borçlarının payı 88,9 milyar dolar ile % 30,6 düzeyinde gerçekleş-
ti. Merkez Bankası borçlarının toplam borç stoku içerisindeki payı ise 
11,8 milyar dolar ile % 4,1 olarak belirlendi. 

• Türkiye’nin net dış borç stoku yılın 2010 yılı Aralık sonu itibariyle bir 
önceki yıla göre % 16 artarak 169,5 milyar dolar olurken, Hazine garan-
tili dış borç stoku ise 7,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. 

• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, Sosyal Güvenlik 
Kurumu’nun (SGK) 2010 yılında 9,49 milyon emekliye toplam 78,9 
milyar TL maaş ödediğini bildirdi. Bakan Dinçer’in verdiği bilgiye göre 
SGK’dan emekli olan kişi sayısı 2000 yılında 5.913.706 iken 10 yılda bu 
rakam yaklaşık iki katı artarak 9.498.444’e ulaştı. 

• İhracat Şubat’ta geçen yılın aynı ayına göre % 22,2 artarak 10,1 mil-
yar dolara, ithalat % 48,7 artarak 17,5 milyar dolara yükseldi. Aynı dö-

NİSAN
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nemde dış ticaret açığı % 110,9 artışla 3,5 milyar dolardan 7,4 milyar 
dolara çıktı. Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı % 70,2’den 
% 57,7’ye geriledi. 

• Türkiye ekonomisi 2010 yılında % 8,9, 2010 yılının son çeyreğinde ise 
% 9,2 oranında büyüdü. 

• Türkiye ekonomisinin % 8,9 oranında büyüdüğü 2010 yılında, inşaat 
sektörü baz etkisiyle bir önceki yıla göre % 17,1 artışla 5,9 milyar TL’ye 
ulaştı. % 14,2 GSYH artış hızıyla balıkçılıkta ve % 13,6 artış hızıyla 
imalat sanayinde büyüme gerçekleşti. 2010 yılı genelinde sabit fiyatlar-
la tüm sektörlerin GSYH’sinde artış yaşanırken, yılın son çeyreğinde ise 
oteller ve lokantalar ile sağlık işleri ve sosyal hizmetler dışındaki sektör-
lerin tümünde artış görüldü. 

• Kriz nedeniyle 2009 yılında % 17,7 gerileyen özel sektör yatırımla-
rı 2010 yılında cari fiyatlarla % 31,1 artışla 164,3 milyar TL’ye yüksel-
di. Kamu yatırımları 2010 yılı genelinde % 20,4 artışla 42,5 milyar TL 
düzeyinde gerçekleşti. 

• İrlanda bankalarına uygulanan stres testleri sonucunda, ülkenin sıkın-
tılı bankacılık sektörünün 24 milyar Euro’luk ek sermayeye ihtiyaç duy-
duğu ortaya çıktı. Bu şekilde, Dublin hükümetinin ekonomiyi düzlüğe 
çıkarma maliyetini 100 milyar Euro’ya ulaşırken, söz konusu bankala-
rın hisseleri adeta çöktü. 

• ABD’de tarım dışı istihdamının Mart’ta beklentilerin üzerindeki 216 
bin kişilik artışıyla, işsizlik oranı % 8,8’e gerileyerek son iki yılın en dü-
şük seviyesine indi.  

4 Nisan

• İhracatta çift haneli artış eğilimi, Mart ayında da devam etti. İhracat, 
2011 yılı Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre % 22,8 oranında ar-
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tışla 11,7 milyar dolara ulaştı. İhracat 2011 yılının ilk çeyreğinde geçen 
yılın aynı dönemine göre % 20,7 artışla 31,4 milyar dolara yükseldi. İh-
racat son 12 aylık dönemde ise % 15 artarak 119,3 milyar dolar düze-
yinde gerçekleşti. 

• Kamu İktisadi Teşebbüsleri’nin (KİT) toplam görev zararı 2010 yılın-
da 1,1 milyar TL olurken, KİT’lerin stok borçları ise 64,6 milyar TL 
üzerinde gerçekleşti. KİT’lerde istihdam edilenlerin sayısı gerilemeyi 
sürdürdü. Geçen yıl bir önceki yıla göre KİT’lerde istihdam edilenlerin 
sayısı 15.452 kadar azalarak 186.137 kişiye geriledi. 

• İstanbul’un enflasyonu Mart ayında perakende fiyatlarda bir önceki 
aya göre % 0,83 oranında artış gösterirken, toptan eşya fiyatlarındaki ar-
tış % 0,89 düzeyine ulaştı. Mart ayları itibariyle perakende fiyatlardaki 
artışla son 5 yılın en düşük enflasyonu gerçekleşirken, toptan eşya fiyat-
larındaki artış ise son 5 yılın en düşük ikinci enflasyonu oldu. 

• Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) Tankan araştırmasına göre, dep-
remden önce 7 seviyesinde olan imalatçı güven endeksi, depremin ar-
dından 6’ya geriledi. Önümüzdeki üç aya ilişkin büyük imalatçıların 
güvenini yansıtan endeks 6’dan -2’ye, imalatçı olmayan büyük şirketler 
arasında ekonomiye güven ise 7’den -4’e gerilerken, orta ve küçük ölçek-
li imalatçıların güveni de -6 seviyesinden -18’e indi. 

5 Nisan

• Enflasyon, Mart ayında tüketici fiyatlarında bir önceki aya göre % 0,42 
artarken, üretici fiyatlarında artış % 1,22 oldu. Enflasyon, tüketici fiyat-
larında 2010 yılı Aralık ayına göre % 1,57, geçen yılın aynı ayına göre % 
3,99 ve on iki aylık ortalamalara göre ise % 7,29 oranında artış göster-
di. Üretici fiyatlarında ise Aralık ayına göre % 5,40, geçen yılın aynı ayı-
na göre % 10,08 ve on iki aylık ortalamalara göre % 9,36 artış gerçekleşti. 
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• Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisar-
cıklıoğlu, Türkiye’nin 2009’da en hızlı daralan ilk 10 dünya ekonomisi 
içinde yer aldığını, 2010 yılında ise tarihi bir gelişme sağlayarak en hız-
lı büyüyen ilk beş ekonomi kategorisine yükseldiğini söyledi. Hisarcık-
lıoğlu, “Türkiye; kriz öncesi üretim düzeyini yakalayan 24 ülke arasında 
dokuzuncu ülke oldu,” diyerek Türkiye ekonomisinin geçen yıl üç temel 
alanda; üretimde, istihdamda ve yatırımda tarihi zirve yaptığını söyledi. 

• Türkiye’nin 2011 yılının ilk iki ayında 19,6 milyar dolar dolayında 
gerçekleşen toplam ihracatı, aynı dönemdeki 25,3 milyar dolarlık ham-
madde ithalatının ancak % 77,9’unu karşılayabildi. 

• Yeni yılla birlikte yükselmeye başlayan TEPAV Perakende Güven En-
deksi (TEPE) hızını biraz düşürse de Mart 2011’de 3,7 değerini aldı. 
TEPE bir önceki aya göre 0,8 puan, bir önceki yılın aynı dönemine göre 
ise 9,2 puan arttı. 

6 Nisan

• Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 2011 yılı Şubat itibariyle ge-
çen yılın aynı dönemine göre % 24,6 oranında artışla 1,049 trilyon 
TL’ye ulaştı. Bankacılık sektörü kârının % 13,5 azalışla 3,1 milyar TL’ye 
gerilediği bu dönemde, bankacılık sektörü kredileri % 36,1 artışla 552,3 
milyar TL düzeyinde gerçekleşti. 

• Türkiye’nin petrol ithalatı, 2011 yılının ilk iki ayında geçen yılın aynı 
dönemine göre % 52,6 artışla 3,7 milyar dolara ulaştı. Türkiye’nin do-
ğalgaz ithalatı ise bu dönemde % 32,4 artışla 3,2 milyar dolara yükseldi. 

• Financial Times gazetesi, yükselen piyasa hisselerinin yeni rekor dü-
zeylere yakınlaştığını, ancak ufukta petrol fiyatları ve Libya krizi gibi 
bazı “bulutlar”ın kaldığını, enflasyon korkularının da geçmediğini belir-
terek, “Birçok analiste göre Çin, ekonomisindeki aşırı ısınmayı iyi idare 
etse de Hindistan, Türkiye ve Brezilya kaygı yaratıyor,” dedi.
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• Mart ayında, geçen yılın aynı ayına göre verilen geçiş belgesi sayısında 
% 3,9’luk azalma yaşanırken, söz konusu dönemde TIR karnesi sayısın-
da % 6,4’lük bir artış meydana geldi. 

7 Nisan

• İnşaat sektöründe ciro endeksi 2010 yılında bir önceki yıla göre % 4,7 
azalarak 139,2’den 132,6’ya geriledi. İnşaat sektörü üretim endeksi ise 
2010’da 2009’a göre % 17,7 artarak 96,6’dan 113,7’ye yükseldi. 

• Yabancıların İMKB’de yaptıkları işlemlerin hacmi 2011 yılının ilk 
çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre % 30,9 artışla 42,1 milyar 
doları aştı. Mart ayında yabancıların İMKB’de gerçekleştirdikleri işlem-
lerin hacmi ise geçen yılın aynı ayına göre % 47 oranında artarak 14,9 
milyar dolara yükseldi. 

8 Nisan

• Piyasaların, 2011 yılı sonu enflasyon beklentisi bir önceki döneme 
göre 0,05 puan artarak % 6,9’a yükselirken, yılsonu cari açık beklenti-
si 1,9 milyar dolar artarak 53,5 milyar dolar düzeyine yükseldi. Yıl sonu 
büyüme beklentisinin ise bir önceki döneme göre 0,2 puan artışla % 5,1 
düzeyinde gerçekleşmesi öngörüldü. 

• Türkiye’de bulunan 19 serbest bölgedeki istihdam bir yılda % 29 ar-
tış gösterdi. Geçen yılın Ocak ayında Türkiye’deki serbest bölgelerde 
35.670 kişi istihdam edilirken bu sayı bu yılın ilk ayında 45.610’a yük-
seldi. En çok istihdam artışı Mersin Serbest Bölgesi’nde yaşandı. Böl-
gedeki istihdam bir yılda % 215 arttı. 

• Protestolu senet sayısı 2011 yılının ilk iki ayında geçen yılın aynı dö-
nemine göre % 32 azalarak 135.255 adet olurken, protestolu senet tuta-
rı da aynı dönemde % 26 azalışla 746,2 milyon TL’ye geriledi.
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• Avrupa Merkez Bankası (ECB) gösterge faiz oranını çeyrek puan ar-
tırdı. Böylece Mayıs 2009’dan bu yana % 1 seviyesinde olan faiz oranı 
% 1,25’e yükseldi. 

• Euro Bölgesi’nde, borç krizinden dolayı Avrupa Birliği’nden yardım 
talep eden üçüncü ülke, Yunanistan ve İrlanda’dan sonra Portekiz oldu. 

11 Nisan

• Sanayi üretimi, 2011 yılı Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre % 13,9 
oranında artış gösterirken, bir önceki aya göre ise % 4,1 azaldı. Endeks 
Şubat ayında 113,4 düzeyinde gerçekleşti. Takvim etkisinden arındırılmış 
endeks 2011 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre % 14 artış, 
mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksi ise bir 
önceki aya göre % 1,7 azalış gösterdi. 

• İthalatın birim değer endeksi Şubat 2011’de geçen yılın aynı dönemi-
ne göre % 14,8 oranında artarken, ithalat miktar endeksi % 29,5 oranın-
da artış gösterdi. İhracat birim değer endeksi bu dönemde % 12 oranın-
da artarken, ihracat miktar endeksi ise % 9,3 oranında yükseldi. 

• Hazine nakit dengesi, 2011 yılının ilk çeyreğinde 7,065 milyar TL 
açık verdi. Ocak-Mart döneminde nakit bazda toplam 65,1 milyar TL 
gelir elde eden Hazine 59,9 milyar TL faiz dışı harcama yaptı. Üç aylık 
dönemde faiz dışı fazla 5,1 milyar TL oldu. Hazine nakit dengesi Mart 
ayında ise 2,1 milyar TL açık verdi. 

• Otomobil satışları 2011 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı döne-
mine göre % 83 artışla 122.895’e yükselirken, toplam otomotiv sektörü 
satışları % 80 artışla 192.488’e ulaştı. Otomobil üretimi 2011 yılının ilk 
çeyreğinde iç pazardaki gelişmelerin etkisiyle geçen yılın aynı dönemi-
ne göre % 13 oranında artarken, toplam sektör üretimi % 18 oranında 
artış gösterdi. Yılın ilk üç ayında otomobil üretimi 169 bin adete, top-
lam üretim ise 304 bine yükseldi. 
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• Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK), 2010 yı-
lında şikâyet ve ihbar yağdı. BDDK’ya yapılan ihbar ve şikâyetler geçen 
yıl % 20,5 artışla 7.627’ye ulaşırken, vatandaş en çok kredi kartlarından 
şikâyetçi oldu. Kredi kartı şikâyetleri 2010 yılında bir önceki yıla göre 
% 23 artışla 2.112’ye yükselirken, bin 383 şikâyet ve ihbarla ikinci sıra-
da bireysel krediler yer aldı. 

• Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) 2010 yılın-
da aldığı 530 karardan % 39,6’sını yaptırım uygulanması kararları oluş-
turdu. Kurul kararları içinde % 22,5 pay ile izin işlemleri ikinci, % 14,2 
pay ile düzenlemeye ilişkin kurul kararları üçüncü sırada yer aldı. Yaptı-
rım uygulanmasına yönelik kararların % 94,3’ünün idari para cezaları ol-
duğu belirlendi. 

• KOBİ’lerin 2011 yılı Şubat itibariyle bankacılık sektöründen kullan-
dığı nakdi krediler geçen yılın aynı dönemine göre % 54,3 artışla 133,3 
milyar TL’ye ulaştı. Son 1 yıllık dönemde KOBİ’lere kullandırılan kre-
diler 46,9 milyar TL artış gösterdi. Şubat ayı itibariyle krediye ulaşan 
KOBİ sayısı geçen yılın aynı dönemine göre % 13,4 oranında artışla 
1,392 milyon oldu. Şubat itibariyle KOBİ’lerin takibe düşen kredileri 
2010 yılının aynı dönemine göre % 18,2 gerileyerek 5,5 milyar TL oldu. 

• Wall Street Journal’ın yayımladığı bir haberde petrol fiyatlarındaki tır-
manışın “enerji bağımlısı” olarak nitelenen Türkiye’yi vurmasının “biraz 
zaman” alacağı, bunun da, Haziran’da yapılması planlanan ulusal seçim-
ler öncesi politika yapıcılarına değerli bir nefes alma olanağını sağladı-
ğı” savunuldu. 

12 Nisan

• Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye için 2011 yılı büyüme tahmi-
nini yükseltti. Ekim ayında Türkiye için bu yıl % 3,6 büyüme öngören 
IMF, Nisan güncellemesinde bu rakamı % 4,6 olarak revize etti. 
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• Cari açık 2011 yılının ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre 
% 109,7 artışla 5,7 milyar dolardan 12,073 milyar dolara yükseldi. 2010 
yılı Şubat ayında 2,7 milyar dolar açık veren cari işlemler hesabı, bu yı-
lın aynı ayında % 126,7 oranında artarak 6,1 milyar dolar açık verdi. Dış 
ticaret açığının 2010 yılının Şubat ayına göre % 151,4 oranında artarak 
5,9 milyar dolara ulaşması, bu yılın Şubat ayı cari işlemler açığının art-
masında en büyük etken oldu. 12 aylık dönemde ise cari işlemler den-
gesi açığı 54,8 milyar dolar düzeyine ulaştı. 

• Kırmızı et üretimi 2011 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre % 5,6 
oranında gerilerken, geçen yılın aynı ayına göre de % 0,8 azalarak 48.209 
ton düzeyinde gerçekleşti. 

• Türkiye’nin 2011 yılının ilk iki ayında 14,75 milyar dolara ulaşan dış 
ticaret açığının % 52’sini üç ülkeye verdiği açık oluşturdu. Ocak-Şubat 
döneminde Rusya’ya 3,1 milyar dolar, Çin’e 2,8 milyar dolar ve ABD’ye 
909 milyon dolar dış ticaret açığı veren Türkiye, Ocak-Şubat dönemin-
de bu üç ülkeye toplam 7,738 milyar dolar döviz akıttı. 

13 Nisan

• Türkiye’nin savunma giderleri 2010’da azaldı. Stockholm Barış Araş-
tırmaları Enstitüsü’nün raporuna göre, Dünya genelindeki askerî har-
camalar 2010 yılında artış gösterirken, Türkiye’nin 2010’daki savunma 
giderleri 2009’a göre 668 milyon dolar azalarak 15,6 milyar dolar oldu. 

14 Nisan

• Uluslararası doğrudan yatırım girişi (net) 2011 yılının ilk iki ayında 
geçen yılın aynı ayına göre % 4 artarak, 1,012 milyar dolara çıktı. Aynı 
dönemde uluslararası doğrudan sermaye girişi % 4,9 oranında artarak 
704 milyon dolara yükseldi. 
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15 Nisan

• Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2011 yılının Mart ayında 1.706.705 
mükellef tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesi verildiğini, verilen 
beyannamelerle 22,6 milyar TL’lik matrahın beyan edildiğini ve bu tu-
tar üzerinden 5,7 milyar TL gelir vergisi tahakkuk ettirildiğini açık-
ladı. Aynı dönemde 801.499 mükellef tarafından da gayrimenkul ser-
maye iradına (GSMİ) ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesi verildiği-
ne dikkat çeken GİB, verilen beyannamelerle 8,2 milyar TL matrah ve 
bu tutar üzerinden de 1,9 milyar TL gelir vergisi tahakkuk ettirildiği-
ni vurguladı. 

• Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, İrlanda’nın kredi notunu 
Baa1’den Baa3’e çekerek, yatırım yapılabilir seviyenin en düşüğüne indir-
di. İki basamak gerileyen ve not görünümü negatif olarak belirlenen ül-
kenin notu bir kademe daha inerse, yatırım yapılmaz seviyesinde olacak. 

• MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Üyesi Ali Gür Başkanlığı’nda 40 kişi-
lik heyet, 31. Hong Kong Elektrik Fuarı’nı ziyaret etti. Ziyaret kapsamın-
da 120 bin firma ağına sahip HKTDC ile MÜSİAD arasında karşılıklı 
ticaret heyet programlarının organize edilmesi için işbirliği kararı alındı. 

18 Nisan

• Yılın ilk iki ayında fazla veren Merkezi Yönetim Bütçesi, Mart ayında 
gerçekleşen 6,1 milyar TL’lik açığın etkisiyle, ilk çeyrekte 4,1 milyar TL 
açık verdi. 2011 yılının ilk çeyreğinde bütçe açığı geçen yılın aynı döne-
mine göre % 63,6 azalarak 4,1 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. Bütçe 
geçen yıl Ocak-Mart döneminde 11,3 milyar TL açık vermişti.
 
• 2011 yılının ilk çeyreğinde faiz dışı fazla geçen yılın aynı dönemine 
göre 2,7 kat artarak 9,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Bütçe gelirleri 
% 20,5 oranında artarak 68,7 milyar TL, bütçe giderleri ise % 6,6 ora-
nında artarak 72,9 milyar TL olarak gerçekleşti.
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 • Ocak-Mart döneminde vergi gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre 
% 19,9 oranında artarak 57,5 milyar TL’ye ulaşırken, faiz hariç bütçe gi-
derleri % 10,3 oranında artışla 58,9 milyar TL oldu. 

• Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s, ABD’nin kredi 
notu görünümünü negatife çevirdi. 

19 Nisan

• Yabancıların Türkiye’deki yatırımları ve alınan dış krediler gibi ulus-
lararası yükümlülüklerin dış varlıklarla karşılanamayan kısmını ifade 
eden “uluslararası yatırım pozisyonu açığı” Şubat ayında 2010 yılı so-
nuna göre % 5,1, bir önceki aya göre % 2,6 azalışla 339,5 milyar dolar 
düzeyine geriledi. Şubat ayında Türkiye’nin uluslararası varlıkları 2010 
yılı sonuna göre % 3 artarak 186,3 milyar dolara ulaşırken, uluslararası 
yükümlülükler % 2,4 azalışla 525,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 

• Dış Ticaret Beklenti Anketi’ne göre 2011 yılının ikinci çeyreğinde bir 
önceki döneme göre ihracat beklentisi 20,2 puan artışla 142,9 düzeyi-
ne yükselirken, ithalat beklentisi 15,4 puan artışla 129,1 değerine ulaş-
tı. 2011 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki döneme göre Ortadoğu ve 
Afrika ülkelerine ihracatın artış beklentisi yavaşlayarak sürerken, diğer 
tüm ülke gruplarına ihracatın artacağı beklentisi güçlendi. 

20 Nisan

• Finansal sektörün toplam aktifleri 2010 yılında bir önceki yıla göre 
% 18,8 artarak 1,3 trilyon TL düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık kesi-
mi % 77,2’lik pay ile en büyük sektör olmayı sürdürdü. Bankacılık sek-
törünün toplam aktifleri 2010 yılında % 20,7 büyüyerek 1 trilyon TL’yi 
aşarken, sektör aktif büyümesinin % 80’i son 1 yılda % 33,9 büyüyen 
kredilerden kaynaklandı. 
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• Japonya’da 11 Mart’taki deprem ile tsunaminin fabrikaları ve limanları 
harap etmesinin etkisiyle geçen ay itibariyle ihracat 16 ayda ilk kez ge-
rileme kaydetti. Maliye Bakanlığı, ihracatın geçen ay % 2,2 düşerek 71 
milyar dolar olduğunu açıkladı. 

21 Nisan

• Bitkisel üretim değeri, 2010 yılında bir önceki yıla göre % 17,2 artışla, 
yaklaşık 80 milyar TL oldu. Tahıllar ve diğer bitkisel ürünler üretim de-
ğeri bir önceki yıla göre % 9,9 artarak yaklaşık 28,5 milyar TL’ye yükse-
lirken, sebze üretim değeri % 36,1 artışla 26,6 milyar TL’ye, meyve üre-
tim değeri % 9,3 artarak 25 milyar TL’ye yükseldi. 

• Bina İnşaatı Maliyet Endeksi, 2011 yılının birinci çeyreğinde bir ön-
ceki döneme göre % 4,37 arttı. Bu dönemde işçilik endeksi % 2,64 ve 
malzeme endeksi % 4,91 artış gösterdi. 

• Mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında çalışan sayı-
sı son bir yılda Mart itibariyle 5.545 kişi, Ekim-Aralık 2010 dönemine 
göre ise 1.535 kişi artarak 180.038’ye ulaştı. 2011 yılının ilk çeyreği iti-
bariyle mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının toplam 
şube sayısı son bir yılda 552 adet, Ekim-Aralık 2010 dönemine göre ise 
116 adet artarak 9.581’e ulaştı. 

• Bankalararası Kart Merkezi (BKM) 2011 yılı ilk üç-aylık verilerine 
göre e-ticareti tercih edenlerin sayısı arttı. Mart ayı sonu itibariyle yerli 
ve yabancı kredi kartlarıyla farklı elektronik ticaret sitelerinden yapılan 
harcamaların işlem adedi geçen yılın aynı dönemine oranla % 40 ora-
nında artarak 28,1 milyon adedi buldu. Geçen yılın aynı dönemine göre 
% 45 oranında artan e-ticaret cirosu ise 4,8 milyar TL’ye ulaştı. 

22 Nisan

• Piyasaların 2011 yıl sonu cari açık beklentisi 2 milyar dolar artarak 



Ekonomi Almanağı  2011

68

55,6 milyar dolara yükselirken, enflasyon beklentisi bir önceki döneme 
göre değişmeyerek % 6,90’lık düzeyini korudu. 

• Fransa’da iş dünyası güven endeksinin son üç yılın en yükseğine çık-
ması ve İtalya’nın perakende satışlarının yeniden yükselmesi, Euro’nun 
son 16 ayın en yüksek seviyesine yükselmesini sağladı. 

25 Nisan

• Mart ayında 5.144 şirket kurulurken, 918 şirket kapandı. Kurulan şir-
ket sayısı Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre % 6, kapanan şirket 
sayısı ise % 4 artış gösterdi. Ocak-Mart döneminde ise 16.025 şirket 
kuruldu, 3.698 şirket kapandı. Kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı dö-
nemine göre % 16, kapanan şirket sayısı % 5 oranında arttı. 

• Merkez Bankası’nın yeni Başkanı Erdem Başçı’nın görevine başladık-
tan sonra yaptığı ilk konuşması, yurtdışında da yankı buldu. Wall Stre-
et Journal gazetesi, Başçı’nın ilk konuşmasında “devamlılık” vurgusu-
nu yaptığına dikkat çekerken, “Tüketimin sürüklediği etkileyici topar-
lama, yeni başkan için politika tercihlerini karmaşıklaştıracak kaygı ve-
rici dengesizlikleri yarattı,” savını da öne sürdü. 

• Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı 2011 yılının ilk üç ayında ge-
çen yılın aynı dönemine göre % 15,6 artışla 3,6 milyona yükseldi. Mart 
ayında geçen yılın aynı ayına göre % 14,4 oranında artışla 1,6 milyona 
ulaştı. Mart ayında Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sırala-
masında İran % 16,7 pay ile birinci, Almanya % 16,3 ile ikinci, Bulga-
ristan % 6,3 ile üçüncü sırada yer aldı. 

26 Nisan

• 2011 yılının ilk çeyreğinde tüketim eğiliminin önemli göstergesi olan 
dolaylı vergilerin tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre % 20,7 artışla 



Ekonomi Almanağı  2011

69

38,2 milyar TL’ye ulaştı. Bu dönemde gelir, kurumlar ve servet vergile-
rinden oluşan doğrudan vergiler ise % 18,5 artışla 19,3 milyar TL oldu. 
Tüketim eğiliminin başlıca göstergesi olan dahilde alınan KDV (Katma 
Değer Vergisi) gelirleri 2011 yılının ilk 3 ayında geçen yılın aynı döne-
mine göre % 26,3 artarken, ÖTV gelirlerinde % 14 artış yaşandı. 

• Vatandaşın yılın ilk iki ayında benzin, giyim ve market için kredi kar-
tından yaptığı harcama geçen yıla göre % 53 artarak 252 milyon TL’den 
385 milyon TL’ye yükseldi. Kredi kartı harcamalarının büyük kısmını 
180 milyon TL ile market harcamaları oluşturdu. 

• Merkezi Yönetim Bütçesi’nin 4,1 milyar TL açık verdiği 2011 yılı-
nın ilk çeyreğinde 70 ilin bütçesi açık verdi. Bütçe açığı sıralamasında 
463,5 milyon TL ile Diyarbakır ilk sırada yer alırken, en çok bütçe faz-
lasını ise 24,2 milyar TL ile İstanbul verdi. Maliye Bakanlığı’nın her 
100 TL’lik bütçe gelirinden 42,9 TL’sini tahsil ettiği yılın ilk çeyreğin-
de, Kocaeli % 66,3 tahsilat oranıyla ilk sırada yer aldı. 

27 Nisan

• İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı Nisan ayında geçen yı-
lın aynı ayına göre 2,2 puan, bir önceki aya göre 1,7 puan artarak % 74,9 
seviyesine yükseldi. 

• Merkez Bankası’nın Bahar Dönemi Yatırım Anketi’nde yatırımlarda 
2010 yılı güz dönemi anketi tahmininden daha yüksek bir artış olduğu 
belirlendi. 2011 yılında 2010 yılına göre gerçekleşmesi beklenen yatı-
rım harcamaları artış oranı, 2010 yılı güz döneminde % 34,6 düzeyinde 
iken, 2011 yılı bahar döneminde % 67,8 düzeyine yükseldi. 

• Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Derneği (AMPD) Perakende 
Endeksi Mart 2011 sonuçlarına göre, organize perakende sektöründe 
cirolar, 2011’in ilk üç ayında, geçen yılın aynı dönemine göre % 10 arttı. 
Metrekare başına ciro performansı, mart ayında, geçen aya göre % 5 yük-
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selirken, sektördeki istihdamda Mart’ta % 1 artış gözlendi. Kesilen fiş sa-
yısında, Şubat 2011’e göre, Mart ayında % 9, yıllık % 11 artış kaydedildi. 

• Kartlı alışverişe dayalı tüketim Mart ayında nominal bazda geçen yı-
lın aynı ayına göre ise % 12,4 arttı. Fiyat artışlarından arındırıldığında, 
toplam tüketim Mart’ta geçen yılın aynı ayına göre % 7,3 oranında ar-
tış gösterdi. Söz konusu reel artışta, gıda harcamaları belirleyici oldu. 

28 Nisan

• TÜRK-İŞ, Nisan ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 869,87 TL, 
yoksulluk sınırının ise 2.833,44 TL olarak gerçekleştiğini belirtti. 

29 Nisan

• Merkez Bankası 2011 yılı sonu enflasyon tahminini yukarı yönlü re-
vize etti. Merkez Bankası, yılın ikinci enflasyon raporunda % 70 olası-
lıkla 2011 yılı sonu enflasyon tahmininin orta noktasının 1 puan artış-
la % 6,9 olacağını açıkladı. 2011 yılsonu enflasyon aralığını ise % 5,6 
ile % 8,2 olacağını öngören Merkez Bankası, 2012 yılı sonu enflasyon 
tahminini ise 0,1 puanlık artışla % 5,2 olarak değiştirdi. 

• Türkiye ilk 3 ayda turizm gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre 
% 28,5 artırarak, 3,1 milyar dolara yükseltti. Turizm gelirinin 2,3 mil-
yar doları yabancı ziyaretçilerden, 860,6 milyon doları ise yurtdışında 
ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.
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2 Mayıs

• TİM’in açıkladığı verilere göre, Nisan ihracatı 11,8 milyar dolar dolay-
larında gerçekleşti.

• Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, bu yılın ilk 3 ayında 
Türkiye’ye gelen turist sayısının % 17 oranında arttığını belirterek, “Yıl 
sonuna kadar 30 milyonun üzerinde turist bekliyoruz,” dedi.

• İspanya’da işsizlik son 14 yılın en yüksek seviyesine çıkarak % 21,3’e 
ulaştı. 

• Almanya’da, 1992’den bu yana işsiz sayısı en düşük seviyeye indi. 

• Norveç’te işsizlik % 2,8’e kadar geriledi.  

• Güney Kore’de, fiyat artışları beklenenin altında kalarak % 4,2 arttı. 

• Çin’in, 2011 büyüme beklenti tahmini % 9,5’e çekildi. 

MAYIS
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3 Mayıs

• Yılın ilk çeyreğinde, Türkiye’nin petrol ve doğalgaz faturası geçen yı-
lın aynı dönemine göre % 42 artışla 10,835 milyar dolara ulaştı. Petrol 
ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre % 48,5 artışla 5,964 milyar do-
lar oldu. Doğalgaz ithalatı ise bu dönemde % 34,8 artışla 4,871 milyar 
dolara yükseldi. 

• Yunanistan 110 milyar Euro kredinin ödeme süresinin uzatılmasını ve 
faiz oranlarının düşürülmesini istedi.

• Hindistan Merkez Bankası, gösterge faiz oranlarını % 0,5 artırdı. 

• Fransa ve Almanya üretim sektörleri toparlanıyor. Almanya’da 60,9’dan 
62 puana, Fransa’da 57,5’den 58 puana tırmandı. 

4 Mayıs
 
• Enflasyon, tüketici fiyatlarında 2010 yılı Aralık ayına göre % 2,45, geçen 
yılın aynı ayına göre % 4,26 ve on iki aylık ortalamalara göre ise % 6,79 
oranında artış gösterdi. Üretici fiyatlarında ise Aralık ayına göre % 6,04, 
geçen yılın aynı ayına göre % 8,21 ve on iki aylık ortalamalara göre % 9,17 
artış gerçekleşti.

• Şubat 2011’den bu yana düşen TEPE, Nisan 2011’de de düşmeye de-
vam ederek 1,9 değerini aldı. TEPE bir önceki aya göre 0,7 puan düşer-
ken, geçen yılın aynı dönemine göre ise 7,7 puan artış gösterdi.

• Bu yılın Ocak-Nisan döneminde verilen geçiş belgesi sayısı % 0,4 aza-
larak 306.499’a gerilerken verilen TIR karnesi sayısı ise % 6,5 artarak 
226.071’e çıktı. 

• Dünya, reel faizi oranı negatif değerde iken, bazı ülkelerin reel faizleri 
şöyle; Singapur’un -4,34, Hong Kong’da -4,15, İngiltere -3,05 ve Yuna-
nistan -3,0 ve ABD -2,43. 
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• İngiltere’de iş olanakları endeksi % 2 düştü. 

5 Mayıs

• Türkiye’nin 2011 yılının ilk çeyreğinde 24,6 milyar doları aşan dış tica-
ret açığının % 62’sini, 5 ülkeye verdiği açık oluşturdu. Ocak-Mart döne-
minde Çin’e 4,5 milyar dolar, Rusya’ya 4,3 milyar dolar, ABD’ye 3 mil-
yar dolar, Almanya’ya 1,8 milyar dolar ve İran’a 1,5 milyar dolar dış ti-
caret açığı veren Türkiye, bu 5 ülkeye toplam 15,25 milyar dolar dış ti-
caret açığı verdi.

• Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün Faaliyet Raporu’ndan derlenen bil-
gilere göre, geçen yıl açılan toplam 205 kuyunun 57’sinde petrol, 44’ünde 
gaz, birinde ise hem petrol, hem gaz bulundu. 74’ü kuru kuyu olarak ta-
mamlanırken, 29 kuyudaki çalışmalar ise bu yıl devam edecek. 2010 yı-
lında 128 petrol sahasından 17,3 milyon varil (2.497.022 ton) ham pet-
rol üretimi, 65 doğalgaz sahasından ise 726 milyon metreküp doğalgaz 
üretimi gerçekleştirildi. 

• Endonezya ekonomisi yılın ilk çeyreğinde tüketim ve yatırımlardaki 
güçlü büyümenin de yardımıyla % 6,5 büyüdü. 

• Portekiz ve IMF arasında dış yardım sağlanması konusunda varılan an-
laşmaya göre Portekiz’e 78 milyar Euro aktarılacak.

• Meksika Merkez Bankası IMF verilerine göre Ocak-Mart döneminde 
90 tonun üzerinde altın satın aldı.

6 Mayıs

• Başbakanlığın geçen yılki bütçesi % 118, örtülü ödeneği de % 1697 arttı.

• Tayyip Erdoğan, ‘‘Oranları düşürerek süreci devam ettiriyoruz ancak 
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şunu biliniz ki, tahmini olarak, bugün hâlâ Türkiye’de % 40-45 kayıtdı-
şı var,” dedi. 

• Portekiz Maliye Bakanı, 78 milyar Euro’luk kurtarma paketinin 
Portekiz’in finansal ihtiyaçlarını karşılayacağını, ancak anlaşmanın ko-
şullarının ülkeyi bu yıl ve gelecek yıl resesyona sokabileceğini söyledi.  

• ECB Eurozone faiz oranını % 1,25 düzeyinde tuttu. 

• Malezya ve Filipinler Merkez Bankaları % 0,25 düzeyindeki politika 
faizini artırdılar. % 3’e çıkan faizi artırma kararı Hindistan’ın faiz artırma 
kararından sonra gerçekleşti.

9 Mayıs

• Dünya Bankası’nın verilerine göre, 2008 yılında 2,25 trilyon dolar do-
laylarında olan dünya tarımsal üretim değeri, % 2,08 azalarak, 2009 yı-
lında 2,2 trilyon dolara geriledi. 515,7 milyar dolar ile Çin, birinci oldu. 
Türkiye, 50,8 milyar dolar ile 7. sıraya yükseldi.

• İhracatta yılın ilk 4 ayında 1 milyar doların üzerine çıkararak ihracat 
şampiyonu olan 7 ilin ihracatı, toplamın % 80,7’sini oluşturdu. 

• ABD’de 7 aydır artan işsizlik bu ay düşüş kaydederken, yıllık bazda ba-
kıldığında oranın % 8,8’den % 9’a çıktığı görüldü.  

• Almanya’da ihracat % 7,3 arttı ve son 50 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
 

10 Mayıs

• Türkiye’de Mart ayında 50.637 ton kırmızı et üretildi. Üretim bir ön-
ceki aya göre % 5 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre % 12,6 azaldı. 
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• BDDK’nın açıkladığı rapora göre Türk bankacılık sektörünün Mart 
2011 yılı itibariyle dönem net kârı önceki yılın aynı dönemine göre % 13,2 
azalarak 5,4 milyar liraya düştü. 

• Standard and Poor’s’un (S&P) Yunanistan’ın kredi notunu iki kademe 
birden indirmesinin ardından bugün de Moody’s, Yunanistan’ın “B1” olan 
uzun vadeli kredi notunu olası bir indirim için izlemeye aldığını bildirdi. 

• Çin’in ticaret fazlası Nisan’da 12 milyar dolara yaklaşarak analistlerin 
beklentilerini aştı. 

• IMF, Hindistan’ın 2011 büyüme tahminlerini % 8,4’ten % 8,2’ye çekti.
 

11 Mayıs

• Hazine Müsteşarlığı, 2011 yılı Mart ayında toplam 3,7 milyar TL tuta-
rındaki 446 yatırım projesi için teşvik belgesi düzenledi. Teşvike bağlanan 
yatırımlar kapsamında 10.423 kişilik istihdam sağlanacağı öngörüldü.

• Çin, enflasyon Nisan ayında üç yıllık en yüksek değeri olan % 5,4’ten 
% 5,3’e geriledi. 

• Avustralya, 2012’de bütçe fazlası verme amacıyla, 23 milyar dolar büt-
çe kesintisine gitti. 

12 Mayıs

• Cari açık 2011 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre 
% 121 oranında artışla 22,1 milyar dolara yükseldi. 

• Bankaların komisyon gelirleri, 2011 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın 
aynı dönemine göre % 13,3 oranında artışla 3,9 milyar TL’ye çıktı. 
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• Kredilerde ilk çeyrekte yıllık artış % 35,4, KOBİ kredilerindeki ar-
tış hızı % 51,4 oldu. Kredi kullanan KOBİ sayısı % 13,8 artışla 1,4 mil-
yon oldu.

13 Mayıs

• Uluslararası doğrudan yatırım girişi 2011 yılının ilk çeyreğinde % 154,4 
artarak, 3,9 milyar dolara çıktı. 

• Almanya finansal göstergelere göre beklenenden hızlı bir ekonomik 
büyüme kaydederek, 2011’in ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine 
göre % 1,5 oranında büyüdü. 

• Mısır, resmi olarak IMF’den borç talebinde bulundu, fon IMF tarafın-
dan onaylandı. 

16 Mayıs

• Türkiye, 27 milyon ziyaretçisi ile dünyanın 7. en büyük turizm ülke-
si oldu.

• AB Komisyonu Türkiye’nin 2011 yılı büyüme tahminini % 4,5’ten 
% 6,1’e yükseltti.

• Finansal kiralama şirketlerinin ilk çeyrek kârları % 5,1 arttı.

• Japonya’da tüketici güven endeksi 38,6’dan 33,1’e düştü. 

• Euro Bölgesi 17 ülkesi, ilk çeyrekte % 0,8 büyüdü. Geçen dönem bü-
yüme % 0,3’tü.

• 55 iktisatçıyla yapılan ankete göre 2012 yılında enflasyon tehlikesi ön-
görülmüyor.
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17 Mayıs

• Bütçe 23 yıldan sonra ilk defa Nisan ayında fazla verdi. 2010 yılı Nisan 
ayında 4,5 milyar TL açık veren bütçe, bu yılın Nisan ayında 1,1 milyar 
TL fazla verdi. 

• Türkiye’nin ham petrol ithalatı son 8 yılda % 29 azalmasına rağmen, fi-
yatlardaki artış 8 yılda Hazine’ye yaklaşık 44,1 milyar dolar ek yük ge-
tirdi.

• Recep Tayyip Erdoğan, “Şu anda, IMF’ye olan borcumuz, 5 milyar do-
lar. Biz bunu şu anda öderiz, fakat çok ucuza satın alınmış olması sebe-
biyle de acelemiz yok. 2013 Nisanı’nda tamamen sıfırlayacağız,” dedi.

• Almanya’nın GSYH’si ilk çeyrekte % 0,9 olan beklentileri aşarak, % 1,5 
oranında büyüdü. 

• Portekiz için 110 milyar dolarlık yardım paketi onaylandı. 

18 Mayıs

• Özel sektörün yurtdışı kredilerinde % 71,8’si Avrupa kaynaklı oldu-
ğu açıklandı.

• Deloitte raporuna göre, 2010 yılında 187 milyar dolar olan Türkiye pe-
rakende sektörünün büyüklüğünün 2014 yılında 250 milyar dolara ulaş-
ması bekleniyor. 

• SGK Başkanı Emin Zararsız yaptığı açıklamada, 2011 ilk çeyrek-
te SGK’nın gelir gider dengesinde % 7,99’luk bir iyileşme yaşandığı-
nı söyledi.

• 2011 işsiz sayısı 2,9 milyon kişiye düştü. İstihdam ise 22,8 milyon ki-
şiye çıktı.  
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• İngiltere’de işsizlik % 7,7’ye düştü. 36.000 kişi daha iş buldu. Genç nü-
fus işsizlik oranı % 20 düzeyinde. 

20 Mayıs

• Dış yatırım pozisyonu açığı 2011 yılının ilk çeyreğinde 2010 yılı sonu-
na göre % 2,2 artışla 364,3 milyar dolar oldu. 

• Japonya ekonomisi, 2011’in ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre % 0,9, 
yıllık bazda ise % 3,7 küçüldü. 

• Çin, ileri teknoloji için kullanılan metal ithalatına kotayı genişletti. 

• Meksika ilk çeyrekte beklenen % 5’in altında kalarak % 4,6 büyüme 
kaydetti. 2010 son çeyreğe göre ise büyüme % 0,52 oldu.

• İngiltere’de kiralar aylık bazda % 4,4 artarak rekor kırdı. 

23 Mayıs

• Merkezi yönetim brüt borç stoku, 30 Nisan 2011 tarihi itibarıyla 487,5 
milyar lira olarak gerçekleşti. 

• Türkiye’deki büyük, orta ve küçük ölçekli şirketlerin, son 5 yılda Visa ti-
cari kart kullanımları 5 kat arttı.  

• Ekonomik kriz içindeki Yunanistan’da 18 Temmuz “kıyamet günü” ilan 
edildi. AB ve IMF Yunanistan’a 110 milyar Euro’luk kredinin 12 milyar 
Euro’luk beşinci taksitini vermek için ağır şartlar öne sürdü. 

• Dünya enerji talebinin 2035 yılına kadar yıllık ortalama % 1,4 artma-
sı beklenirken, Çin’in, dünyanın en fazla enerji tüketen ülkesi olması ön-
görülüyor. 
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• Tayland ekonomisi yılın ilk çeyreğinde dış talepteki artışla birlikte % 3 
büyüme kaydetti. 

24 Mayıs

• Piyasaların 2011 yıl sonu enflasyon beklentisi % 6,99 olarak tahmin 
edildi. 2011 yıl sonu cari açık beklentisi 61 milyar dolara yükseldi. Büyü-
me beklentisi değişmeyerek % 5,2 oldu. 

• Vergi gelirleri 2011 yılının ilk dört ayında 76,7 milyar TL’ye ulaştı. 

• Bankacılık sektöründe toplam krediler yıllık bazda % 36,4 artışla 594,3 
milyar lira oldu. 

25 Mayıs

• İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı Mayıs ayında geçen yı-
lın aynı ayına göre 1,9 puan, bir önceki aya göre 0,3 puan artarak % 75,2 
seviyesine yükseldi. 

• Hazine Müsteşarlığı, 7 yıl vadeli tahvilin ihalesinde 1 milyar TL’si 
ROT satışı (Rekabetçi Olmayan Teklif ) olmak üzere toplam 1,4 milyar 
TL’lik iç borçlanma gerçekleştirdi. 

• Tüketim Endeksi’ne göre Nisan ayında nominal toplam tüketim, bir 
önceki aya göre % 1,6, geçen yılın aynı ayına göre ise % 12,5 oranında 
artış gösterdi.

• Grant Thornton tarafından 39 ülkede gerçekleştirilen ‘Küresel İyimser-
lik’ araştırması sonuçlarına göre Türkiye, 14’üncü sırada yer alarak birçok 
Avrupa ülkesini geride bıraktı. Araştırmada “Önümüzdeki 12 ay için-
de ülke ekonomisi için ne kadar iyimsersiniz?” sorusunun yanıtı arandı.
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• Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Belçika’nın kredi not 
görünümünü “durağan”dan “negatif ”e çevirdi, ülkenin “AA” olan uzun 
vadeli kredi notunu ise teyit etti.  

• Japonya’da deprem ve tsunaminin ardından bozulan fabrika üretimleri 
sonucu, ithalat Nisan ayında bir önceki yıla göre % 12,5 oranında düştü. 

26 Mayıs

• Merkez Bankası repo ihale faizini % 6,25, gecelik borçlanma faizini 
% 1,5 ve borç verme faizini % 9 oranlarında sabit tuttu. 

• Hazine Müsteşarlığı, Nisan ayında toplam 3,8 milyar TL tutarındaki 
425 yatırım projesi için teşvik belgesi düzenledi. 

• Tüketiciler, 2010 yılında bir önceki yıla göre % 13,3 artışla 13,8 mil-
yar TL harcadı. 

• Turist sayısı 2011 yılının ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 
% 21,14 artışla 5,964 milyon kişi seviyesine yükseldi. 

• OECD’ye göre, bu yıl % 6,5, 2012’de ise % 5,3 büyümesi beklenen Tür-
kiye, bu oranlarla 30 ülkeyi geride bırakacak.

• ABD’de dayanıklı tüketim mal talebi Nisan ayında sürpriz bir şeklide 
% 3,6 azaldı. 

27 Mayıs

• Konut satışlarında ilk çeyrekte yıllık bazda 20 bölgede artış, diğer 6 
bölgede ise düşüş meydana geldi. 

• Türk-İş açlık sınırını Mayıs ayı itibariyle 882 TL, yoksulluk sınırını 
2.871 TL olarak belirledi. 
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• Kamu 2011 başından itibaren toplam 5,45 milyar dolarlık dış borç 
ödemesi yaptı.  

• ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde % 1,8 ile beklenti altında büyüdü.

• Japonya’da 2 yıl sonra TÜFE Nisan ayında % 0,6 arttı. Japonya 2 yıl 
sonra deflasyondan çıktı. 

30 Mayıs

• Çeyrek altının üretimi bu yılın Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı 
dönemine göre % 95 azalırken, toplam altın üretiminde ise % 64,4’lük 
azalış meydana geldi. 

• Türkiye, Dünya Bankası ile yürütülen Adil Büyümenin ve İstihdamın 
Tesisi Kalkınma Politikası Kredisi kapsamında 506,1 milyon Euro kre-
di aldı. 

• İstanbul Piyasa Güven İndeksi, Nisan 2011’de 106,67 ile son dört yılın 
en yüksek ikinci seviyesine ulaştı.

• Her 10 kişiye bir otomobil düşerken, yollardaki taşıt sayısı son 10 yıl-
da % 81,4 arttı.

• Yerli firmaların teşvike bağlanan sabit sermaye yatırımları, 2011 yılı-
nın ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre % 35,8 azalışla 15,8 mil-
yon TL düzeyine geriledi. Bu yılın Ocak-Nisan döneminde yerli firma-
lara verilen teşvik belgesi sayısı % 24,9 artarken, sabit sermaye yatırımı 
çerçevesinde istihdam edilecek kişi sayısı ise % 1 artışla 42.085’e ulaştı.

• İngiliz Ticaret Odası artan enflasyon ve azalan hane halkı gelirleri ne-
deniyle İngiltere’nin ekonomik büyüme beklentilerini düşürdü.

• Filipinler’de kamu harcamalarının azalması ve dış ticaretin yavaşlaması 
sebebiyle ekonomik büyüme 2011’in ilk çeyreğinde düşüş gösterdi. Son 
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resmi verilere göre ekonomi yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı döne-
mine göre % 4,9 oranında büyüme kaydetti.

31 Mayıs

• Türkiye’de bulunan serbest bölgenin ticaret hacmi Ocak-Şubat döne-
minde geçen yılın aynı dönemine göre % 26 artarak 2,498 milyar dolar-
dan 3,2 milyar dolara yükseldi. 

• Türkiye, bu yılın ilk 3 ayında toplam 6 milyon tonluk petrol ithalatı ya-
parken, sözkonusu dönemde, Türkiye’nin daha önceleri en çok petrol it-
halatı gerçekleştirdiği Rusya’nın yerini İran aldı.

• 2010’da hane halkının kullandığı kredilerin toplam harcanabilir geli-
re oranı 1,9 puan artışla % 17,3’e çıktı. Ancak artan borca karşın ödenen 
faiz, gelirin % 5,2’sinden % 4,4’üne geriledi. 

• Almanya’da koalisyon ortakları 2020’ye kadar enerji tüketimini % 10 
azaltmayı, 2022’ye kadar da nükleer santrallerini kapatmayı kararlaştırdı. 
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1 Haziran 

• İhracat 2011 yılı Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre % 26,5 ar-
tarak, 11,9 milyar dolara, ithalat % 40,2 artarak 20,9 milyar dolara yük-
seldi. Nisan ayında dış ticaret açığı % 63,4 artışla 5,5 milyar dolardan 
9,5 milyar dolara çıktı. Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı 
% 62,9’dan % 56,8’e geriledi. 

• Ernst & Young tarafından 25 Avrupa ülkesinde gerçekleştirilen “Avru-
pa Yolsuzluk Anketi 2011” sonuçlarına göre Türkiye yolsuzlukla müca-
delede birinci sırada yer aldı. 

• Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, bankacılık ve kamu 
finansmanı risklerini gerekçe göstererek Güney Kıbrıs’ın notunu üç ba-
samak birden indirdi. 

• İsviçre ekonomisi artan ihracat sayesinde yılın ilk çeyreğinde % 2,4 bü-
yüme kaydetti. 

2 Haziran

• İhracat, 2011 yılı Mayıs ayında yıllık bazda % 21,7 oranında artışla 11 
milyar dolara ulaştı. 

HAZİRAN



Ekonomi Almanağı  2011

84

• Türkiye’nin 2011 yılının ilk dört ayında toplam ihracat, hammadde it-
halatının ancak % 78,6’sını karşılayabildi. 

• Deloitte Türkiye raporunda, ekonomide olumlu gelişmeler olacağını 
düşünen katılımcıların % 59’dan % 50’ye düştüğüne dikkat çekti.

3 Haziran

• Sanayide istihdam 2011 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemi-
ne göre % 6,2, bir önceki döneme oranla % 0,4 artış gösterdi. 

• Ana Sanayi Grupları sınıflamasına göre 2011 yılının ilk çeyreğinde 
geçen yılın aynı dönemine göre ara malı imalatında istihdam % 7, daya-
nıklı tüketim malı imalatında % 7,1, dayanıksız tüketim malı imalatın-
da % 4,8 artış gösterdi. 

• Ege İhracatçı Birlikleri’nin Mayıs ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemi-
ne göre % 38 oranında artışla 882,9 milyon dolar oldu. 

• Kamu, Ocak ayının başından 1 Haziran’a kadar olan dönemde toplam 
5,6 milyar dolarlık dış borç ödemesi yaptı.  

• SGK’nın 3 yıllık sağlık giderinin 86,3 milyar TL olduğu ortaya çıktı.  

6 Haziran

• Enflasyon, tüketici fiyatlarında 2010 yılı Aralık ayına göre % 4,93, 
geçen yılın aynı ayına göre % 7,17 ve on iki aylık ortalamalara göre ise 
% 6,6 oranında artış gösterdi. Üretici fiyatlarında ise Aralık ayına göre 
% 6,2, geçen yılın aynı ayına göre % 9,6 ve on iki aylık ortalamalara 
göre % 9,2 artış gerçekleşti. 

• Yılın ilk 5 ayında % 4,93’e yükselen enflasyon memur maaşlarını 0,93 
puan eritti. 
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• Hükümetin cari açığın en büyük sorumlusu ilan ettiği petrol ve do-
ğalgaz ithalatına aktarılan kaynak 2011 yılının ilk 4 ayında geçen yılın 
aynı dönemine göre % 40 artışla 10,7 milyar dolardan 14,9 milyar do-
lara yükseldi. 

• 2010 yılının son çeyreğinde % 0,5’lik küçülme kaydeden İngiltere eko-
nomisi, 2011’in ilk çeyreğinde % 0,5 büyüdü.

• Brezilya ekonomisi 2011 yılının ilk döneminde % 4,2 oranında büyüdü.

• IMF, Mısır’a 3 milyar dolarlık yardım paketini onayladı.

7 Haziran

• Türkiye’nin 2011 yılının ilk 4 ayında 33,7 milyar dolara ulaşan dış tica-
ret açığının % 18,2’sini Çin’e verilen dış ticaret açığı oluşturdu. 

• İhracat-ithalat makasının iyice açıldığı yılın ilk dört ayında % 42,5 ar-
tışla 55,1 milyar dolara ulaşan hammadde, ithalat faturasında en büyük 
kalemi oluşturmaya devam etti.

• Otomotiv ihracatı, Mayıs ayında % 19 artışla 1,6 milyon dolara yük-
seldi.

• Bankacılık sektöründe 2010 sonunda 535,3 milyar lira olan krediler 27 
Mayıs itibariyle yıllık bazda % 35,6 artarak 602,9 milyar liraya yükseldi.

• Moody’s, Türkiye’nin artan cari açığını finanse etmesinin zorlaşması 
halinde kredi notunun baskı altında kalabileceğini bildirdi.

• 200 bine yakın Yunanlı AB ve IMF’yi protesto için parlamentoyu sar-
dı. 12 milyar Euro’nun 5’inci taksitini alan hükümete yapılan özelleştir-
me şartı halkı ayaklandırdı. 
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8 Haziran

• İŞKUR verilerine göre işsizlik maaşı sisteminin uygulamaya konduğu 
2002 yılından bugüne kadar toplam 2.231.965 kişiye, 4,1 milyar TL iş-
sizlik maaşı ödemesi yapıldı. 

• Uluslararası finans sistemine entegrasyonun tamamlandığı 2003-2010 
yılları arasında firmaların döviz varlıkları % 187 oranında 56,5 milyar 
dolar, yükümlülükleri ise % 257 oranında 130,3 milyar dolar arttı.

9 Haziran

• Sanayi Endeksi Nisan ayında yıllık bazda % 8,3 oranında artış gösterdi. 

• Enflasyon beklentisi yıl sonu için 0,55 puan artarak % 7,5 olarak tah-
min edildi. 2011 yıl sonu cari açık beklentisi 63,5 milyar dolara çıktı. Yıl-
sonu büyüme beklentisi % 5,3’e yükseldi. 

• Hazine nakit dengesi, 2011 yılının ilk beş ayında 2,5 milyar TL açık 
verdi. Yılın ilk beş aylık döneminde faiz dışı fazla 16,1 milyar TL oldu. 

• İMKB’de yabancıların yaptıkları işlemlerin hacmi 2011 yılı Mayıs 
ayında yıllık bazda % 12,2 oranında artarak 12,5 milyar dolara yükseldi. 

• Çin, geçen yıl ABD’yi de geçerek en büyük enerji tüketicisi oldu. Ko-
nut balonu sönerken, ev fiyatları % 4,9 düştü.

• Japonya, GDP’si Ocak-Mart döneminde % 3,5 azaldı.

10 Haziran

• Ticaret ve hizmette ciro 2011 yılının ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı 
dönemine göre % 26,8 artarken, bir önceki döneme göre % 7,9 azaldı. 
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• Kamu, Ocak ayının başından 8 Haziran’a kadar olan dönemde toplam 
5,78 milyar dolarlık dış borç ödemesi yaptı. 

• Avrupa Merkez Bankası, % 1,25 olan gösterge faiz oranını değiştir-
medi. 

• Çin gemi ticareti Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre % 19,4 ora-
nında büyüme kaydetti. 

13 Haziran

• İhracat birim değer endeksi Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre, 
%15,5, ithalat birim değer endeksi % 17,7 oranında artış gösterdi. Aynı 
dönemde ihracat miktar endeksi % 9,6, ithalat miktar endeksi % 19,1 arttı.

• Toplam kırmızı et üretimi Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre 
%12,9 artarken, bir önceki aya göre % 2,3 oranında artış gösterdi. 

• KOBİ’lerin 2011 yılı Nisan itibariyle bankacılık sektöründen kullan-
dığı nakdi krediler geçen yılın aynı dönemine göre % 47,1 artışla 136,2 
milyar TL’ye ulaştı. 

• Otomobil pazarındaki toplam üretim Ocak-Mayıs döneminde geçen 
yılın aynı dönemine göre % 14, otomobil üretimi ise % 7 arttı. 

14 Haziran

• Cari açık 2011 yılının ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 
% 114 oranında, 15,8 milyar dolar tutarında artışla 29,6 milyar dola-
ra yükseldi. 

• Sanayide ciro ve sipariş endeksi bir yılda % 27’nin üzerinde artış göster-
di. Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre % 27,8, bir önceki aya göre 
ise % 3,6 azalan sanayi ciro endeksi 199 değerini aldı. 
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• IMF uzmanları 2030 itibariyle yaşlı nüfusun artış oranlarının hem ge-
lişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde GSYH’lerin ortalama % 1’i dü-
zeyinde ek pay ayırma zorunluluğu hesapladı. 

• Ortadoğu ülkelerinde ortaya çıkan siyasi gelişmelerin yarattığı belirsizlik 
nedeniyle 2011 yılının ilk çeyreği itibariyle firmaların ve gerçek kişilerin 
10,2 milyar dolarlık mevduatı yurtdışı şubelerden, yurtiçi şubelere kaydı. 

• Nisan itibariyle son 4 aylık dönemde 1 yıl ve üzeri hesaplarda tutu-
lan mevduat % 47, geçen yılın aynı dönemine göre % 66 oranında artış-
la 24,4 milyar TL’ye yükseldi.

• İnşaat sektöründe yılın ilk üç ayında istihdam % 7 artış gösterdi. 

• Serbest bölgelerde ticaret yılın ilk 4 ayda % 19,6 artışla 6,7 milyar do-
lara ulaştı.

• Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P) Yunanistan’ın 
kredi notunu üç basamak indirdi. 

• Çin’in perakende satış endeksi Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre 
% 5,5 artış gösterdi.

15 Haziran

• İnşaat sektöründe istihdam 2011 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı 
dönemine göre % 7,2 arttı. İnşaat sektöründe çalışılan saat % 6,4 artar-
ken, brüt ücret maaşlar % 16,8 artış gösterdi. 2010 yılının son çeyreği-
ne göre ise inşaat sektöründe istihdam % 10,3, çalışılan saat % 10,4, brüt 
ücret-maaş % 7 oranında geriledi. 

• Merkez Bankası’nın zorunlu karşılık oranlarına ilişkin aldığı kararlar, 
1 yıl ve üzeri hesaplarda tutulan mevduatı artırdı. Nisan itibariyle son 4 
aylık dönemde 1 yıl ve üzeri hesaplarda tutulan mevduat % 47 oranında, 
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7,8 milyar TL tutarında artışla 24,365 milyar TL’ye yükseldi. 1 yıl ve üze-
ri hesaplarda tutulan mevduat geçen yılın aynı dönemine göre ise % 66,1 
oranında artış gösterdi. Bu arada 1 yıl ve üzeri vadeli hesaplarda tutulan 
mevduatın toplam mevduat içindeki payı 4 ayda, 2010 yılı sonuna göre 
1,2 puan artarken, vadesiz hesaplarda tutulan mevduatta % 1,1 aya kadar 
vadeli mevduatta % 24 gerileme yaşandı. 

• Çin’in sanayi üretimi Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre % 133 
artış gösterdi. 

16 Haziran

• Türkiye genelinde işsizlik oranı 2011 yılı Mart ayında geçen yılın aynı 
dönemine göre 2,9 puan, bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak % 10,8 
düzeyinde gerçekleşti. Türkiye genelinde işsiz sayısı Mart ayında bir yıl 
öncesine göre 622 bin kişi azalışla 2,816 milyon kişiye inerken, bir önce-
ki aya göre işsiz sayısında 148 bin kişilik gerileme yaşandı. 

• Merkezi Yönetim Bütçesi, Mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine 
göre % 51,2 azalışla 2,8 milyar TL fazla verdi. Faiz dışı fazla % 13,5 ge-
rilemeyle 6,9 milyar TL olarak gerçekleşti. 2011 yılı Mayıs ayında bütçe 
giderleri geçen yılın aynı ayına göre % 27,5 artarak 24,3 milyar TL olur-
ken, bütçe gelirleri ise geçen yılın aynı ayına göre % 9,1 artarak 27,1 mil-
yar TL düzeyinde gerçekleşti. 

• Uluslararası doğrudan yatırım girişi (net) 2011 yılının ilk 4 ayında ge-
çen yılın aynı ayına göre % 126,5 artarak, 4,6 milyon dolara çıktı. Aynı 
dönemde uluslararası doğrudan sermaye girişi % 202,4 oranında artarak 
3,9 milyar dolara yükseldi. 

• Enerji Bakanı Taner Yıldız, Türkiye’nin elektrik tüketiminin son 12 
ayda % 10,9 arttığını söyledi. 

• Moody’s, Filipinler’in kredi notunu Ba3’ten Ba2’ye yükseltti. 
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17 Haziran

• Saatlik işgücü maliyeti endeksi 2011 yılının ilk döneminde geçen yı-
lın aynı dönemine göre % 8,3 artarak 114,1 değerinden 123,6 değerine 
yükseldi. 

• Kamu, 2011 Ocak ayının başından 15 Haziran’a kadar olan dönemde 
toplam 6 milyar dolarlık dış borç ödemesi yaptı.

• ABD’de cari işlemler açığı, yılın ilk çeyreğinde % 6,3 oranında artış 
kaydetti.  

• Hindistan Merkez Bankası gösterge faiz oranını % 7,5’e yükseltti. 

20 Haziran

• Türkiye genelinde kurulan şirket sayısı 2011 yılının Ocak-Mayıs döne-
minde geçen yılın aynı dönemine göre % 13,76 oranında artışla 25.041’e 
yükseldi. 

• ABD’nin GSYH’sinin 2011 yılında % 2,5, 2012’de ise % 2,7 büyüye-
ceği öngörülüyor. 2 ay öncesinde bu değerler 2011 için % 2,8, 2012 için 
% 2,9 şeklindeydi.

21 Haziran

• Kısa vadeli dış borç stoku, Nisan ayı itibariyle 2010 yılı sonuna göre ise 
% 1,9 oranında artış gösterdi. 

• Türkiye’nin Merkezi Yönetim brüt borç stoku, 31 Mayıs itibariyle 492 
milyar TL oldu. Borç stokunun 357,9 milyar TL tutarındaki kısmı Türk 
Lirası cinsinden, 134 milyar TL tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlar-
dan oluştu. 



Ekonomi Almanağı  2011

91

• Hazine Müsteşarlığı’nın alacağı 2011 yılı Mayıs itibariyle 25,5 milyar 
TL olurken, bunun 6,4 milyar TL’sinin vadesinin geçtiği belirlendi. Ha-
zine alacak stoku içerisinde en yüksek pay 14,6 milyar TL ile mahalli 
idarelere ait olurken, KİT’lerin borcu 6,3 milyar TL’yi aştı. 

• Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), 2011 yılı ilk çey-
reğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla üretimin % 14,7; istihda-
mın % 6,8; verimliliğin ise % 7,4 oranlarında arttığını belirtti.

• Türkiye, Ocak 2009-Ocak 2011 döneminde asgari ücrette Euro bazın-
da yaşanan % 24’lük artışla Avrupa ülkeleri arasında Slovenya’nın ardın-
dan ikinci oldu.

• Almanya’da, üretici fiyatları % 6,1 arttı, beklenti % 6,3’tü.

• Çin, konut fiyatları Pekin’de % 0,2 düşerken, Şangai’de % 0,2 arttı.

22 Haziran

• Merkezi yönetim borç stokunun 362 milyar lirası iç, 129 milyar lirası 
da dış borç stokundan oluşuyor.

• Türkiye’de alım gücüne göre hesaplanan kişi başına gelir AB ortalama-
sının % 48’ine ulaştı.

• Yunanistan’a en çok borç sağlayan ülkenin 56,7 milyar dolarla Fransa 
olduğu belirlendi. 

23 Haziran

• Piyasaların 2011 yıl sonu enflasyon beklentisi % 7,6 olarak tahmin edil-
di. 2011 yıl sonu cari açık beklentisi 66,3 milyar dolara çıktı. Yıl sonu 
büyüme beklentisi ise % 5,5’e yükseldi. 
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24 Haziran

• Kişi başına hacim endeksinde karşılaştırma ülkeleri arasında yer alan 37 
ülke içinde 283 endeksiyle Lüksemburg en yüksek ülke olurken, en dü-
şük ülke ise 29 endeksiyle Arnavutluk oldu. Türkiye’nin 2010 yılı için kişi 
başına hacim endeksi 48 olurken 37 ülke arasında 30’uncu sırada yer aldı. 

• Kartlı alışverişe dayalı tüketim Mayıs ayında nominal bazda geçen yı-
lın aynı ayına göre ise % 13,8 arttı. Fiyat artışlarından arındırıldığında, 
toplam tüketim Mayıs’ta geçen yılın aynı ayına göre % 5,7 oranında ar-
tış gösterdi. 

• Kamu, 2011 Ocak ayının başından 22 Haziran’a kadar olan dönemde 
toplam 6,3 milyar dolarlık dış borç ödemesi yaptı.  

• İrlanda ekonomisi 2010 yıl sonundaki % 1,4’lük daralmadan sonra, 
2011 yılı ilk çeyreğinde % 1,3 oranında büyüme kaydetti. 

27 Haziran

• Merkez Bankası, imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı Ha-
ziran ayında geçen yılın aynı ayına göre 3,4 puan, bir önceki aya göre ise 
1,5 puan artarak % 76,7 seviyesinde gerçekleşti.  

• Türkiye genelinde işgücüne katılım oranı 2010 yılında % 48,8, istihdam 
oranı % 43 olarak tespit edildi. 

• Türkiye’de bankaların yurtdışından sağladığı kredi borcu Nisan sonu 
itibariyle 52,8 milyar dolara ulaştı. 

• Mısır Maliye Bakanı Samir Rıdvan IMF ve Dünya Bankası’ndan borç 
isteme planından vazgeçtiklerini açıkladı. 

• Uluslararası Ödemeler Bankası’ndan (BIS) düşük faiz oranlarının dün-
ya finansal istikrarını tehdit ettiği uyarısı geldi. 
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• ABD ekonomisi 2011’in ilk çeyreğinde beklenenin üzerine çıkarak yıl-
lık bazda % 1,9 büyüme kaydetti.

28 Haziran

• 2010 yıl sonu itibariyle yabancı para cinsinden aktiflerin toplam bi-
lanço içindeki payı 2009 yıl sonuna göre 1 puan azalarak % 26, yabancı 
para cinsinden pasiflerin ise toplam bilanço içindeki payı 2009 yıl sonu-
na göre 1 puan azalarak % 31 oldu. 

• Türk-İş, Haziran ayında dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 878 TL, 
yoksulluk sınırını ise 2.861 TL olarak gerçekleştiğini açıkladı. 

• 2006 yılında % 14 seviyesine kadar gerileyen ekonomideki kayıtdışı 
oranı, krizle birlikte tekrar artışa geçerek 2009’da % 28’e çıktı.

• Japonya perakende satışları Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına oran-
la % 1,3 geriledi. 

29 Haziran

• Tüketim Mal ve Hizmetleri grubunda 2010 yılı sonuçlarına göre, Av-
rupa Birliği’ne üye 27 ülkenin ortalama fiyat düzeyi 100 iken, Türkiye’de 
bu gruba yönelik fiyat düzeyi endeksi 73 ile 24’üncü sırada yer aldı.  

• Avrupa Birliği’nde, “Portekiz ve Yunanistan dahil birçok AB üyesinden 
daha iyi durumda olduğu halde neden Türkiye’ye mali yardım yapılıyor?” 
tartışması yaşandı. Türkiye’ye 2,5 milyar Euro yardım yapılacak. 

• Çokuluslu şirketler arasında yapılan araştırmada, Türkiye’de yöneticile-
rin ücretleri % 7,8 artışla ortalamanın üstünde yer aldı.

• Otomotiv Sektörü 2010 yılında Avrupa’da % 9,6 büyürken, Türkiye’de 
% 37,7 oranında büyüyerek Avrupa’yı geçti.
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• IMF tarihinde bir ilk gerçekleşti. Daha önce 11 kez erkekler tarafından 
yönetilen IMF başkanlığına Fransa Maliye Bakanı Christine Lagarde 
seçildi. IMF’nin 5’inci Fransız başkanı olan Lagarde, böylece ‘ilk kadın 
başkan’ unvanını aldı. 

• İngiltere ekonomisi yılın ilk çeyreğinde % 0,5 büyüdü. 

30 Haziran

• Türkiye’yi ziyaret eden kişi sayısı Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına 
göre % 4,3 artarak 3,283 milyona yükseldi. 

• MÜSİAD Genel Başkan Ömer Cihad Vardan, Türkiye’de yeni döne-
min “4-i” olarak adlandırdıkları formülü içermesi gerektiğini belirterek, 
“Yeni dönemin istikrar ortamında, istihdam sağlayan, inovasyon odak-
lı, imalatı önceleyen bir dönem olması gerektiğini vurguluyoruz,” dedi. 

• AB istatistik kurumu EUROSTAT’ın verilerine göre, Türkiye’de 20-
64 yaş gurubunda istihdam oranı % 50 düzeyinde bulunuyor. Erkek is-
tihdamının % 72,7 ile AB ortalamasına yaklaştığı Türkiye’de kadın is-
tihdamı % 28’le hayli düşük kalıyor.

• IMF, ABD ekonomisinin 2011 yılında % 2,5, 2012’de ise % 2,7 büyü-
me kaydedeceğini öngörürken, bu rakam Amerikan Merkez Bankası’nın 
2012 için % 3,3 olarak açıkladığı tahminin altında kaldı. 

• Portekiz İstatistik Kurumu’nun yaptığı açıklamaya göre GSYH yılın 
ilk çeyreğinde % 8,7 açık verdi. Dördüncü çeyrekte yaşanan % 9,2’lik ge-
lişmeye karşın, bu değer yıl sonunda Portekiz’in kurtarma programı kap-
samında ulaşması gerekenden % 5,9 değerinden çok daha fazla.
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1 Temmuz

• Son 6 çeyrektir kesintisiz büyümeyi sürdüren Türkiye ekonomisi, 2011 
yılının ilk çeyreğinde % 11 büyüdü. 2011 yılı birinci döneme ilişkin he-
saplanan GSYH değeri geçen yıla göre sabit fiyatlarla % 11 artışla 25,8 
milyon TL’ye ulaştı. 2011 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemi-
ne göre cari fiyatlarla GSYH % 17,9’luk artışla 284,8 milyon TL oldu.  

• 2011 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre sektör bü-
yüme hızları açıklandı. % 17,2 artışla 3,6 milyon TL GSYH değeri-
ne ulaşan toptan perakende ve ticaret sektörünü, % 17,1 artışla vergi-
sübvansiyon, % 14,8 artışla inşaat, % 12,3 ile imalat sanayi ile elektrik, 
gaz, buhar ve sıcak su üretimi ve dağıtımı sektörleri izledi. 

• MÜSİAD Genel Başkanı Ömer Cihad Vardan, özel sektör yatırımları-
nın, yılın ilk çeyreğinde % 38 oranında bir artış göstererek en yüksek bü-
yümeyi gerçekleştiren kalem olduğunu vurgulayarak, özel sektörün top-
lam büyümeye 9 puan katkı yaptığını kaydetti. 

• İhracat 2011 yılı Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre % 11,7 arta-
rak, 10,9 milyon dolara, ithalat % 42,6 artarak 21,5 milyon dolara yük-
seldi. Mayıs ayında dış ticaret açığı % 104,2 artışla 4,9 milyon dolardan 
10,1 milyon dolara çıktı. 

TEMMUZ
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• Türkiye’nin brüt dış borç stoku, 2011 yılının birinci çeyreği itibariyle 
298,8 milyar dolara ulaştı. Bunun 193,1 milyar dolarını % 64,6 pay ile 
özel sektör dış borçları, 93,5 milyar dolarını % 31,3 pay ile kamu kesimi 
borçları oluşturdu. Merkez Bankası borçlarının toplam borç stoku içeri-
sindeki payı ise 12,3 milyar dolar ile % 4,1 düzeyinde gerçekleşti. 

• Kamu, 2011 Ocak ayının başından 29 Haziran’a kadar olan dönemde 
toplam 6,372 milyon dolarlık dış borç ödemesi yaptı. 

4 Temmuz

• Aşırı ısınma riski olan 7 yükselen ekonomi arasında Türkiye de göste-
rildi. Economist dergisi, “Bazıları Sıcak Sever” başlığı ile yayımladığı, 27 
yükselen ekonomiye ilişkin analizde “Yükselen Piyasaların Aşırı Isınma 
Endeksi”ne dayanan analizde cari açık konusunda Türkiye’nin özellikle 
kaygı verici olduğunu savunuldu. 

• İngiliz, Alman ve İtalyan sigorta şirketlerinin risk haritalarına göre 
Türk şirketlerinin faaliyetleri dünyanın en riskli bölgelerinde yoğunla-
şıyor.

• ABD’de Haziran ayı otomotiv satışları geçen yılın aynı dönemine göre, 
% 7 artmasına rağmen beklentinin altında kaldı.

5 Temmuz

• Enflasyon Haziran ayında, tüketici fiyatlarında 2010 yılı Aralık ayına 
göre % 3,43, geçen yılın aynı ayına göre % 6,24 ve on iki aylık ortalama-
lara göre ise % 6,47 oranında artış gösterdi. Üretici fiyatlarında ise Ara-
lık ayına göre % 6,21, geçen yılın aynı ayına göre % 10,19 ve on iki aylık 
ortalamalara göre % 9,42 artış gerçekleşti.  

• Rusya‘da halkın gerçek geliri 2011 Mayıs ayında 2010’un aynı ayına 
göre % 26,5 oranında azaldı. 
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• Euro Bölgesi Başkanı, iflasın eşiğindeki Yunanistan’ın ulusal egemenli-
ğinin ‘kısıtlanacağını’ açıkladı. Yunan tasarruf planını uygulayacak heye-
ti, bir Yunan teknokrat ve bir AB komiseri beraber yönetecek. 

6 Temmuz

• Türkiye’nin 2011 yılının ilk 5 ayında 54,263 milyar dolar dolayında 
gerçekleşen toplam ihracat, aynı dönemdeki 69,9 milyar dolarlık ham-
madde ithalatının % 77,6’sını karşılayabildi. 

7 Temmuz

• Krediler, Mayıs 2011 itibariyle 2010 yılı sonuna göre % 13,8 oranında 
artışla 598,4 milyar TL’ye yükseldi. Krediler son 1 yılda % 36,2 oranın-
da, 159 milyar TL tutarında artış gösterdi. Bankacılık sektörünün kârı 
Mayıs itibariyle geçen yılın aynı dönemine göre % 18,4 azalışla 8,4 mil-
yar TL düzeyinde gerçekleşti.  

• İnşaat sektöründe ciro 2011 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dö-
nemine göre % 12,4 artışla 80,7’ye ulaştı. Bu dönemde inşaat sektörün-
de üretim % 16,3 artışla 103,2’ye yükseldi. 

• Krizin sert vurduğu 2009 yılında Türkiye’nin Merkez Bankası önlem-
leri sayesinde % 6,2, esnek döviz kuruyla desteklenen enflasyon hedefle-
meli sistemin uygulanmasıyla da % 8 küçülme yaşamaktan kurtulduğu, 
küçülmenin bu suretle % 4,8’de kaldığı belirtildi. 

8 Temmuz

• Piyasaların 2011 yıl sonu enflasyon beklentisi bir önceki döneme göre 
0,36 puan azalarak % 7,25 olarak tahmin edildi. 2011 yıl sonu cari açık 
beklentisi bir 159 milyon dolar artarak 66,5 milyar dolara çıktı. Yıl sonu 
büyüme beklentisi ise % 5,9’e yükseldi.  
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• Verilen geçiş belgesi sayısı Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre 
% 6,8 azalarak 72.201’e gerilerken, verilen TIR karnesi sayısı % 0,7 ar-
tarak 57.843’e çıktı. 

• Su ürünleri üretimi 2010 yılında geçen yılın aynı dönemine göre % 4,8 
artışla 653 bin tona ulaştı. Avcılıkta yapılan üretimin % 4,68 ile 485.939 
tona yükseldiği 2010 yılında yetiştiricilikte yapılan üretim % 5,3 artışla 
167.141 tona ulaştı. 

• Kamu, 2011 Ocak ayının başından 6 Temmuz’a kadar olan dönemde 
toplam 7,4 milyar dolarlık dış borç ödemesi yaptı. 

• Avrupa Merkez Bankası faizi % 1,5 seviyesine çıkarırken, İngiltere % 0,5 
seviyesine bıraktı.

• Obama, Twitter’da itiraf etti: “Krizin büyüklüğünü göremedik.” 

11 Temmuz

• 2011 yılının ilk 6 aylık döneminde toplam otomotiv pazarı % 54 ora-
nında artışla 445.090 adete, toplam üretim % 14 artışla 621.695 adede, 
toplam ihracat ise % 5 artışla 417.348 adede yükseldi. 

• Petrol üretimi geçen yıla oranla % 30 artışla 20 bin varilden 26 bin va-
rile çıktı.

• Çin ithalatı Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre % 19,3 arttı. 

• Çin tüketici fiyat endeksi Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre 
% 6,4 artış kaydetti.

12 Temmuz

• Cari işlemler hesabı, 2011 yılının ilk beş ayında geçen yılın aynı döne-
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mine göre % 121 oranında, 20,4 milyar dolar tutarında artarak 37,3 mil-
yar dolar açık kaydetti.  

• Kırmızı et üretimi Mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre % 8,4 
oranında azalışla 47.467 ton düzeyinde gerçekleşti. 

• Mayıs itibariyle son 5 aylık dönemde 1 yıl ve üzeri hesaplarda tutu-
lan mevduat % 62,4 oranında, 10 milyar TL dolayında artışla 26,9 mil-
yar TL’ye yükseldi. 

• Filipinler’in ihracatı, elektronik ürün ihracatının Mayıs ayında % 26’lık 
düşüş kaydetmesiyle birlikte 20 aydır ilk kez geriledi. 
 

13 Temmuz

• Sanayide ciro endeksi Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre % 25,7 
artışla 205,9’a yükselirken, sanayide sipariş endeksi % 28 artışla 202,2 
değerini aldı.  

• Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s İrlanda’nın kredi notunu çöp 
(trash) seviyesine indirdi. 

14 Temmuz
 
• Türkiye’nin petrol ve doğalgaz ithalatına aktardığı kaynak 2011 yı-
lının ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre % 41,7 artışla 13,4 
milyar dolardan 18,9 milyar dolara yükseldi. Ocak Mayıs döneminde 
Türkiye’nin petrol ithalatına akıttığı döviz geçen yılın aynı dönemine 
göre % 44 artarak 11,213 milyar dolara, doğalgaz ithalatı % 38,5 artışla 
7,7 milyar dolara ulaştı.  

• İstanbul’u, yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre % 15 artış-
la 3.563.885 turist ziyaret etti.
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• Moody’s, dünyanın en büyük ekonomisi ABD’nin AAA statüsündeki 
kredi notunu negatif izlemeye aldığını açıkladı.  

• Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, İrlanda hüküme-
tinin bonolarının derecesini “değersiz” seviyesine indirdi.  

• Yeni Zelanda ekonomisi yaşanan depreme rağmen yılın ilk çeyreğinde 
beklentilerin üzerinde, % 0,8 oranında büyüme kaydetti.
 

15 Temmuz

• Uluslararası doğrudan yatırım girişi 2011 yılının ilk 5 ayında % 117,7 
oranında artışla 5,6 milyar doları aştı. Uluslararası doğrudan sermaye gi-
rişinin % 201,8 artışla 4,5 milyar dolara yükseldiği dönemde, net serma-
ye girişi % 251,7 artışla 4,7 milyar dolar oldu.  

• ABD’nin ekonomi çevrelerinin gazetesi Wall Street Journal, yapılan son 
araştırmanın, Çin’in ABD’yi küresel güç olarak geçeceğine inanıldığını 
ortaya koyduğunu yazdı. 
 

18 Temmuz

• İşsizlik oranının % 9,9 olduğu 2011 yılı Nisan döneminde, istihdam 
edilen 23,9 milyon kişiden 10,09 milyonunun kayıtdışı olduğu belir-
lendi.  

• Türkiye’de mülkiyet sahibi olan 117.648 yabancı uyruklu vatandaş, 
107.537 taşınmazın mülkiyetini elinde bulundururken, yabancıların el-
lerinde bulundurdukları taşınmazların toplam alanının 79.552.576 met-
rekareye ulaştığı belirlendi. 

• Avrupa’da yaşanan borç krizi Türk otomotiv ihracatını da olumsuz et-
kiliyor. Bu dönemde toplam ihracatta % 12,5 paya sahip İtalya’da % 3, 
% 12,8 paya sahip Fransa’da da % 15 gerileme gözlendi. Bir süredir kriz-
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le mücadele eden Yunanistan’da % 44, Portekiz’de ise % 26 ihracat dü-
şüşü kaydedildi.

• Çin’de yabancı yatırım oranları Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına 
göre % 2,8 artış kaydederek 12,86 milyar dolara ulaştı. Mayıs ayıyla kar-
şılaştırıldığında ise % 13,4 düşüş yaşandığı görüldü.

19 Temmuz 

• Tüketici Güven Endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre % 3,84 
oranında artışla 92,85’ten 96,42 değerine yükseldi.  

• Yabancıların Türkiye’deki yatırımları ve alınan dış krediler gibi ulusla-
rarası yükümlülüklerin dış varlıklarla karşılanamayan kısmını ifade eden 
“uluslararası yatırım pozisyonu açığı” 2011 yılının Mayıs ayında bir ön-
ceki aya göre % 9,6 oranında azalarak 359 milyar dolar düzeyine gerile-
di. Uluslararası yatırım pozisyonu açığı 2010 yılı sonuna göre ise % 0,1 
oranında 509 milyon dolar tutarında artış gösterdi. 

• Türkiye’nin kısa vadeli dış borç stoku Mayıs ayı itibariyle bir önce-
ki aya göre % 3,3 artışla 82,2 milyar dolar düzeyine yükselirken, 2010 
yılı sonuna göre ise % 5,2 oranında artış gösterdi. Mayıs itibariyle ban-
kaların kısa vadeli dış borç stoku bir önceki aya göre % 3,7 artışla 53,7 
milyar dolara, şirketlerin kısa vadeli borcu % 2,9 artışla 26,9 milyar do-
lara yükseldi. 

• Merkezi yönetim bütçesinin 41 yıl sonra ilk kez fazla verdiği 2011 yı-
lının ilk yarısında, bütçe gelirlerinin % 40’ını tek başına İstanbul sağladı. 
İstanbul’un en yakın takipçisi 19,7 milyar TL ile Ankara olurken, bunu 
15,4 milyar TL ile Kocaeli, 13,2 milyar TL ile İzmir izledi. 

• İhracat Beklenti Endeksi, 2011 yılının üçüncü çeyreğinde, bir önceki 
çeyreğe göre 20,3 puan azaldı. 2011 yılının ikinci çeyreğinde 142,9 olan 
Endeks, üçüncü çeyrekte 122,6 seviyesinde gerçekleşti. İthalat Beklen-
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ti Endeksi, 2011 yılının üçüncü çeyreğinde, ikinci çeyreğe göre 8,2 puan 
azalış gösterdi. 2011 yılının ikinci çeyreğinde 129,1 olan Endeks, üçün-
cü çeyrekte 120,9 seviyesinde gerçekleşti. 

• Portekiz Başbakanı Pedro Passos Coelho, bütçe açığını düşürme hedef-
lerinin tutturulabilmesi için kamu harcamalarında 2 milyar Euro’luk bir 
kesinti daha yapılacağını açıkladı. 

20 Temmuz

• Mevduat, kalkınma ve yatırım bankalarında çalışan sayısı son bir yılda 
5.227 kişi artışla 181.588’e ulaştı. Banka çalışan sayısı yılın ikinci çeyre-
ğinde 2010 yılı sonuna göre ise 3.085 kişilik artış gösterdi. 2011 yılının 
ikinci çeyreği itibariyle mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım ban-
kalarının toplam şube sayısı son bir yılda 563 adet, son 6 ayda ise 247 
adet artarak 9.712’ye ulaştı 

• Serbest bölgelerde artan istihdamla birlikte ticaret hacmi de yükseliş 
kaydetti. Bu yılın ilk 4 ayında 48.903 kişi ile serbest bölgelerde 6,7 mil-
yar dolarlık ihracat yapıldı. İhracattın en çok yapıldığı sektör 5,9 milyar 
dolarla sanayi ürünleri oldu. En çok istihdamın ve en çok ticaret hacmi-
nin gerçekleştirildiği Ege Serbest Bölgesi, yılın ilk 4 ayında 17.293 kişi 
ile 1,4 milyar dolarlık ticaret hacmi yakaladı. 

• IMF, Euro Bölgesi’nin krizin Avrupa dışına yayılmasını durdurmak 
için kesin müdahaleler yapmak zorunda olduğunu söyledi. 

21 Temmuz

• Ocak-Haziran döneminde merkezi yönetim bütçesi kapsamında top-
lam faiz ödemesi geçen yılın eş dönemine göre % 18,6 düzeyinde azala-
rak 22,4 milyar liraya geriledi.
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• Bina İnşaatı Maliyet Endeksi, 2011 yılının ikinci döneminde bir önce-
ki döneme göre % 4,35 arttı.  

• Avrupa Birliği 17 ülkede Euro Güven Endeksi düşüş kaydetti.

• IMF raporuyla Euro Bölgesi Liderler Zirvesi’nden önce Yunanistan’ın 
borç krizinden kurtulması halinde bile krizin Euro Bölgesi’ne yayılma 
riski bulunduğu uyarısı yaptı. IMF, “Euro Bölgesi’ne yayılan bir kriz kü-
resel ekonomiye de zarar verir,” ifadesini de kullandı. 

• Japonya sürpriz bir şekilde ilk çeyrekte 898 milyon dolar ticari fazla 
verdi. İhracatın toparlandığı görüldü. 

22 Temmuz

• Piyasaların 2011 yıl sonu enflasyon beklentisi bir önceki döneme göre 
0,08 puan artarak % 7,33, cari açık beklentisi 1,5 milyar dolar artarak 68 
milyar dolar, büyüme beklentisi ise 0,2 puanlık artışla % 6,1 olarak tah-
min edildi.  

• Yunanistan Kalkınma Bakanı Mihalis Chrysohoidis, Yunan ekonomi-
sinin “yavaş bir ölümle” karşı karşıya olduğunu söyledi.  

• Hong Kong enflasyonu 3 yılın en üst düzeyinde. Yıllık bazda tüketici 
fiyatları endeksi Haziran ayında % 5,6 arttı. 

• Kıbrıs Rum Kesimi Merkez Bankası Başkanı, 11 Rum ekonomisinin 
durumunun 1974’teki ile aynı seviyeye geldiğini belirterek, acil tedbir 
çağrısında bulundu.  

• ABD’de işsizlik, 1940 yıllarındaki uzun işsizlik dönemlerini andırıyor. 
İşsizlerin % 30’u ve 4,4 milyonu bir yılı aşkın süredir iş arıyor.
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25 Temmuz

• Türkiye genelinde kurulan şirket sayısı 2011 yılının Haziran ayında ge-
çen yılın aynı ayına göre % 13,92 oranında artışla 4,7 bine yükselirken, 
kapanan şirket sayısı % 26,59 artışla 1.214’e ulaştı. 

• Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı 2011 yılının ilk 6 ayında geçen yı-
lın aynı dönemine göre % 12,58 artışla 13.027.494’e yükseldi. 

• Türkiye 2010 yılında, dünyanın en fazla ithalat yapan ülkeleri sıralama-
sında iki basamak yükselerek 21’inci oldu. 

• Mevduat bankalarının tüketici kredileri ve kredi kartları kullanım tuta-
rı 2010 yılı sonundan bu yana % 19,3 arttı.

26 Temmuz

• Merkez Bankası yabancı para zorunlu karşılık oranlarında değişikli-
ğe gitti. 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli döviz tevdiat hesaplarında (DTH), 
yabancı para katılma hesapları ile birikimli DTH, yabancı para katıl-
ma hesaplarında % 11 olan zorunlu karşılık oranını % 10’a çeken Mer-
kez Bankası, 3 yıla kadar vadeli yabancı para diğer yükümlülükleri 
%11,5’ten % 10’a, 3 yıldan uzun vadeli yabancı para diğer yükümlülük-
leri % 11’den % 9’a düşürdü. 

• İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı Temmuz ayında geçen 
yılın aynı ayına göre 1 puan artışla % 75,4 seviyesinde gerçekleşti. 

• Yerli firmaların teşvike bağlanan sabit sermaye yatırımları, 2011 yılı-
nın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre % 3,3 azalışla 18,9 mil-
yar TL düzeyine geriledi. 

• Türk-İş, Temmuz ayında dört kişilik bir ailenin açlık sınırını 873,08 
TL, yoksulluk sınırını ise 2.843,92 TL olarak hesapladı.
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• Hindistan Merkez Bankası gösterge faiz oranını % 8’e yükseltti. 

27 Temmuz

• Uluslararası Yatırımcılar Derneği’nin (YASED) kamuoyuna açıkla-
dığı, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü (UNCTAD) ta-
rafından hazırlanan ve tüm dünyada eşzamanlı olarak duyurulan 2011 
Dünya Yatırım Raporu’na (World Investment Report) göre, 2010 yılın-
da Türkiye’ye uluslararası doğrudan yatırım girişleri bir önceki yıla göre 
% 8 artarak, 9,1 milyar dolara yükseldi. Türkiye ayrıca dünya genelinde 
en fazla uluslararası doğrudan yatırım çeken 27’inci ülke olurken, geliş-
mekte olan ülkeler arasında 14’üncü sırada yerini aldı. 

28 Temmuz

• Avrupa Birliği ve EFTA ülkelerinde otomobil pazarı, 2011 yılının ilk 
6 ayında geçen yılın aynı dönemine % 1,8 oranında azalışla ve 7,5 mil-
yon adet düzeyinde gerçekleşti. Türkiye otomobil pazarı ise bu dönemde 
% 45 artışla 290 bin adede ulaştı. 

• Toplam tüketim, 2011 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine 
göre nominal bazda yıllık % 13, reel bazda % 6,7 oranında artış gösterdi. 
Haziran ayında nominal toplam tüketim bir önceki aya göre % 3,9, ge-
çen yılın aynı ayına göre ise % 14,4 oranında artış gösterdi. 

• Türkiye’de istihdam edilen kişi sayısı son 10 yılda yaklaşık % 5 oranın-
da artarken, kredi kartı sayısındaki artış % 265’e ulaştı. Ekonomik kriz 
nedeniyle 2001 yılında kredi kartı sayısı bir önceki yıla göre % 3 geriler-
ken, 2009 yılında yaşanan krizin etkisiyle kredi kartı artış hızı yavaşladı.  

• MÜSİAD Başkanı Ömer Cihad Vardan: “Merkez Bankası’nın olum-
suz gelişmelere karşı gerektiğinde kullanmak üzere elinde yeterince cep-
hanesi olduğu ve uygun politikaları uygulama iradesi olduğu izlenimini 
almamız güven vermiştir,” dedi.
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• Türkiye, 70 milyona ulaşan kredi kartı sayısı ile Avrupa’da pek çok ül-
keyi geride bıraktı. 

• Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Kıbrıs Rum 
Kesimi’nin kredi notunu düşürdü. Moody’s yaptığı açıklamada, Kıbrıs 
Rum Kesimi’nin elektriğini sağlayan Vasiliko elektrik santralinin devre 
dışı kalmasına yol açan 11 Temmuz’daki patlamanın ekonomiye etkisi-
nin yarattığı kaygılar nedeniyle “A2” olan kredi notunu iki basamak dü-
şürerek “Baa1”e indirdiğini bildirdi. 

• Japonya’da Mart ayında yaşanan deprem ve tsunaminin ardından pera-
kende satışlar ilk kez yükselişe geçerek Haziran ayında geçen yılın aynı 
ayına göre % 1,1 arttı. 

• Asya Kalkınma Bankası’nın (ADB) yaptığı açıklamaya göre, artan tü-
ketici fiyatları Doğu Asya ekonomilerinin gelişimlerini negatif etkiledi. 
Yıllık bazda büyüme bölgenin on büyük ekonomisinde 2010’un son çey-
reğinde % 8,4 iken, 2011’in ilk çeyreğinde % 8,1 olarak gerçekleşti. 

29 Temmuz

• Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bu yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı 
dönemine göre % 63,5 artarak 539.500’e çıktı. Aynı dönemde trafikten 
kaydı silinen taşıt sayısı % 131,4 artışla 95.995’e, trafikte artan taşıt sayı-
sı % 53,7 artarak 443.516’ya çıktı.

• Turizm gelirleri yılın ikinci döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 
% 17,8 artarak 5,3 milyar dolara yükseldi.
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1 Ağustos

• İhracat 2011 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre % 19,9 
artışla 65,6 milyar dolara yükselirken, ithalat % 43,4 artışla 119,6 mil-
yar dolara ulaştı. Dış ticaret açığı % 88,2 artarak 53,9 milyar dolar dü-
zeyinde gerçekleşti. 

• Türkiye’nin 2011 yılının ilk 6 ayında 65,6 milyar dolar dolayında ger-
çekleşen toplam ihracat, aynı dönemdeki 85 milyar dolarlık hammadde 
ithalatının % 77,2’sini karşılayabildi.  

• Hazine’nin, 2011 yılının ilk yarısında KİT’ler, kamu bankaları ve GSM 
şirketlerinden elde ettiği çeşitli vergi dışı gelirlerin genel toplamı 4,7 
milyar TL oldu. 

• Otomotiv yakıtları toplam tüketimi 2011 yılının ilk 6 ayında geçen yı-
lın aynı dönemine göre % 2,2 artarak 8,7 milyon ton olarak gerçekleşti. 

• ABD Ticaret Bakanlığı yaptığı açıklamada, yılın ikinci çeyreğinde 
%1,3 oranında büyüme kaydedildiğini bildirdi. Sürpriz bir hareketle, bi-
rinci çeyrek büyümesi % 1,9’dan % 0,4’e çekildi.

AĞUSTOS
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• Euro Bölgesi’nde Temmuz enflasyonu beklenmedik bir şekilde yavaşla-
yarak % 2,5’i bulurken, Avrupa Merkez Bankası’nın faiz oranlarını tek-
rar ne zaman artıracağı yönündeki sorular arttı. 

2 Ağustos

• İhracat, 2011 yılı Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre % 23 ora-
nında artışla 11,5 milyar dolar oldu. İhracat 2011 yılının ilk 7 ayında ise 
geçen yılın aynı dönemine göre % 20,1 artışla 77,2 milyar dolara yük-
seldi, son 12 aylık dönemde ise % 15,6 artarak 126,8 milyar dolar düze-
yinde gerçekleşti. 

• Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Tür-
kiye gündeminin cari açık tartışmaları etrafında döndüğünü belirterek, 
“En son yaşanan gelişmeler sonrasında dolar kurunun 1,73’e, Euro kuru-
nun da 2,50’ye dayandığını gördük. Sonrasında ise Merkez Bankası’nın 
piyasalara ‘ben buradayım’ mesajı verdiğine şahit olduk” dedi.  

• Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) 2011 yılının birinci çeyreğine ait 
üç aylık verimlilik gösterge açıklamasına göre, imalat sanayi genelinde 
çalışan kişi başına üretim endeksi, geçen yılın aynı dönemine göre % 7,4 
artarken, bir önceki döneme göre ise % 7,8 düşüş kaydetti.

• Güney Kore Merkez Bankası 13 yılın ilk altın alımını yaptığını doğru-
ladı. 25 tonluk alım, bankanın döviz rezervlerini Amerikan dolarına kar-
şı farklılaştırdığını gösterdi. 

• İngiltere’de yapılan bir araştırma sonucuna göre, imalat sektörü Temmuz 
ayı içerisinde son iki yılın ilk düşüşünü yaşadı. İmalat satın alma gücü en-
deksi Temmuz ayında önceki aya göre 51,4 seviyesinden 49,1’e geriledi.

3 Ağustos

• Gelir İdaresi Başkanlığı 2011 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygu-
lanacak yeniden değerleme oranını % 5,65 olarak tespit etti. 
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• Avrupa ve Amerika’da yaşanan kriz, Türkiye’yi yabancılar için istihdam 
anlamında çekim merkezi haline getirdi. Secretcv, 120.524 yabancı uy-
ruklu adayın site üzerinden Türkiye’de iş aramakta olduğunu duyurdu.

• Türkiye’ye yılın ilk yarısında gelen turist sayısı 13 milyonu aşarken, en 
fazla ziyaretçi gönderen ülkelerin başında Almanya geliyor. 

• Kıbrıs Rum Kesimi’nde 2011 yılı ilk yarısının mali açığı, Rum yöne-
timinin % 4’lük hedefinin yarım puan altında gerçekleşerek % 3,47’ye 
yükseldi.

• Euro Bölgesi’ndeki ekonomik krizin yeni halkaları olması konusunda 
endişelerin arttığı İspanya ve İtalya’da dün borçlanma maliyetleri rekor 
seviyede artarak % 7’ye dayandı.  

• Brezilya, ülkesinin uluslararası piyasalarda daha rekabetçi olması için 
yerel üretime vergi avantajı sağlarken, Çin ürünlerine kota uygulama-
ya başladı. 

• Asya gelişen ülkelerinde GDP’nin 2050 yılında toplam 174 trilyon do-
lar olacağı tahmin ediliyor.  

• ABD, borç limiti 2,4 trilyon dolara çıkarıldı. 10 yıl içinde 2,1 trilyon 
dolarlık harcama kısıtı öngören anlaşma finansal piyasalarda beklenen 
etkiyi göstermedi. 

4 Ağustos 

• Temmuz ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre % 0,41, üretici fi-
yatları % 0,03 oranında geriledi. Endeks Temmuz ayında, geçen yılın aynı 
ayına göre tüketici fiyatlarında % 6,31; üretici fiyatlarında ise % 10,34 ar-
tış gerçekleştirdi. 

• Arap Baharı’nın etkisiyle Mısır, Libya ve Suriye başta olmak üzere Or-
tadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerine yapılan ihracat hız kesti. Geçen yıl 
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Ocak-Temmuz döneminde 1,52 milyar dolarla Türkiye’nin en çok ihra-
cat yaptığı ülkeler arasında 10. sırada yer alan Mısır, bu yıl aynı dönem-
de 14. sıraya geriledi. 

• Türkiye genelinde iç hat uçak trafiği, bir önceki yılın Temmuz ayı-
na göre, % 20,1 artışla 58.289 olurken, dış hat uçak trafiği % 7,7 artışla 
54.938 oldu. Toplam uçak trafiği ise % 13,8 artışla 113.227 oldu. 

• Türk özel sektörünü Avrupa fonladı. Mayıs itibariyle özel sektörün 
yurtdışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 124,5 milyar dolar düze-
yinde gerçekleşirken, bunun 90,7 milyar doları Avrupa ülkelerinden te-
min edildi. Birleşik Krallık 25,5 milyar dolarlık uzun vadeli krediyle dik-
kat çekti. 

• Euro Bölgesi borç krizinin İtalya ekonomisine yayılacağı endişesi, 331 
şirketle İtalyan borsa endeksini 27 ayın dip seviyesine taşırken, ülkenin 
en büyük 5 bankası yılbaşından bu yana % 27 değer kaybetti. 

• Çinli kredi derecelendirme kuruluşu Dagon, ABD’nin kredi notunu 
‘A+’dan ‘A’ya düşürdü.  

• ABD, tüketici alımları Temmuz ayında 2 yıl sonra ilk defa düşüş kay-
detti. Ekonominin momentum kazanamadığı ve ikinci çeyrekte yavaşla-
manın arttığı gözlendi.

5 Ağustos

• Kamu, 2011 Ocak ayının başından 3 Ağustos’a kadar olan dönemde 
toplam 8,3 milyar dolarlık dış borç ödemesi yaptı. 

• Yılın ilk yarısında 119,6 milyar dolarlık ithalat yapıldı. İthalatta en bü-
yük payı 85 milyar dolarla hammadde alırken, en hızlı artış yatırım mal-
larında yaşandı.
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• Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, 27 AB liderine yaz-
dığı mektupta, “Kriz sadece Euro Bölgesi’nin değil, AB’nin krizi. Eko-
nomik savunma mekanizmalarını genişletip esnetelim,” dedi. 

8 Ağustos

• Bankacılık sektörünün toplam kredileri Haziran 2011 itibariyle 2010 
yılı sonuna göre 94,5 milyar TL artarak 620,4 milyar TL seviyesine 
ulaştı. Toplam aktifler içindeki payı 2010 yılı sonuna göre 1,9 puan ar-
tarak % 54,1’e ulaşan krediler, 2011 yılının ilk yarısında % 18 artış ser-
gilerken, yıllık artış oranı ise % 36,4 olarak gerçekleşti.

• Merkez Bankası yabancı para zorunlu karşılık oranlarını tüm vadeler 
için 0,5 puan azalttı. 

• 2011’in ilk 7 ayında, İstanbul’a gelen yabancı turist sayısı % 15 artarak 
4,48 milyona ulaştı. 

• İrlanda Enerji Bakanı Pat Rabbitte, Avrupa Birliği’nin İrlanda’nın 
mevcut borçları için bir af çıkarmasının kaçınılmaz bir durum olduğu-
nu söyledi. 

• Japonya’nın cari fazlası, Temmuz ayında deprem ve tsunami sonrası 
ihracatın düşmeye devam etmesiyle, beklenenden fazla düşüş gösterdi. 
Temmuz ayında cari fazlalık bir yıl öncesine göre % 50,2 düşüş kaydede-
rek 6,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

• İtalyan Ulusal İstatistik Kurumu’na göre, İtalyan GDP’si Nisan-
Haziran döneminde, ilk çeyrekteki % 0,1’lik büyümeyi geçerek % 0,3 
oranında artış gösterdi. 

9 Ağustos 

• Büyümenin öncü göstergelerinden sanayi üretimi Haziran ayında ge-



Ekonomi Almanağı  2011

112

çen yılın aynı ayına göre % 6,7 artışla 128,4 değerine ulaşırken, bir önce-
ki aya göre ise % 1,1 oranında artış gösterdi. 

• Piyasaların 2011 yıl sonu enflasyon beklentisi bir önceki döneme göre 
0,14 puan azalarak % 7,19 olarak tahmin edildi. 2011 yıl sonu cari açık 
beklentisi 2,7 milyar dolar artarak 70,8 milyar dolara çıktı.  

• Krediler, 29 Temmuz itibariyle geçen yılın aynı dönemine göre % 36,4 
artışla 636,6 milyar TL’ye yükseldi. Tüketici kredileri yılsonuna göre 
%19, bir hafta öncesine göre ise % 0,7 artış gösterdi. Taşıt kredilerin-
de geçen yılın aynı dönemine göre % 48,6, konut kredileri ise % 35,1 ar-
tış yaşandı. 

• Türk bankacılık sisteminde 2011 yılı Haziran ayı itibariyle 659,4 mil-
yar TL’ye ulaşan mevduatın % 47,6’sının milyoner hesaplarında tutuldu-
ğu belirlendi. Yurtiçi ve yurtdışı yerleşiklerden oluşan 40.764 milyoner 
mudi hesabında, toplam 313,7 milyar TL bulunuyor.  

• 2011 yılı Haziran ayı itibariyle KOBİ kredilerindeki artış % 47,6’ya 
çıktı. Kredilerde yıllık artışın % 36,6 düzeyinde gerçekleştiği 2011 yılı 
Haziran ayı itibariyle, KOBİ’lerin bankacılık sektöründen kullandığı 
nakdi krediler geçen yılın aynı dönemine göre % 47,6 artışla 149,5 mil-
yar TL’ye ulaştı.

• Çin enflasyonu hükümetin fiyat düzenlemelerine karşın Temmuz ayın-
da beklenenin üzerinde gerçekleşti. Ulusal Devlet İstatistik Kurumu’nun 
yaptığı açıklamaya göre, tüketici fiyatları geçen yılın aynı dönemiyle kar-
şılaştırıldığında % 6,5 oranında artış gösterdi. 
 

10 Ağustos 

• Çin, ihracatta % 20,4’lük büyüme gerçekleştirerek, 175,1 milyar dolar-
la rekor seviyeye ulaştı. Ülkede ticaret fazlası da son iki yılın en yüksek 
seviyesine çıktı. 
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• Siyasi belirsizlik ve Euro kriziyle patlak veren olumsuz ekonomik gidi-
şat, Belçika’ya, sınıf düşürdü. Başbakan Yves Leterme, ülkesi için, “Artık 
eskisi kadar iyi değiliz,” itirafında bulundu. 

11 Ağustos

• Merkez Bankası’nın zorunlu karşılık oranlarına ilişkin aldığı kararlar, 
mevduatın vadesini kademeli bir şekilde artırdı. Haziran itibariyle 1 aya 
kadar vadeli hesaplarda tutulan mevduat miktarı son 6 ayda % 33,7 ora-
nında azalırken, 1-3 ay vadeli hesaplardaki mevduat % 11,6, 3-6 ay vade-
li hesaplardaki mevduat % 129,4, 6-12 ay arası vadeli hesaplardaki mev-
duat ise % 60,1 oranında artış gösterdi. 

• Kırmızı et üretimi Haziran’da bir önceki aya göre 0,7 artarken geçen 
yılın aynı dönemine göre % 15,7 azalarak 47.781 ton olarak gerçekleşti.  

• Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Kıbrıs Rum kesiminin “A-” olan 
kredi notunu iki kademe birden düşürerek “BBB”ye çekerken, kredi no-
tunun görünümünü “negatif ” olarak belirledi. 

• İngiltere Merkez Bankası çeyrek dönem enflasyon raporunda, küresel 
ekonomideki kötüleşmeyi gerekçe göstererek, 2011 yılı için ekonominin 
büyüme oranı tahminini % 1,8’den % 1,4’e indirdi. 

12 Ağustos

• Cari işlemler hesabı Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre % 121 
artışla 3,409 milyar dolardan 7,548 milyar dolara yükseldi. Cari işlemler 
açığı, yılın ilk yarısında ise geçen yılın aynı dönemine göre % 122 ora-
nında, 24,8 milyar dolar tutarında artarak 45 milyar dolara ulaştı. 

• Sanayide ciro endeksi Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre % 26,4 
artışla 215,9’a yükselirken, sanayide sipariş endeksi % 31,6 artışla 211,7 
değerini aldı.
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• Türkiye’de hane halkı başına aylık ortalama tüketim harcamasının bir 
önceki yıla göre 155 TL artışla bin 843 TL’ye yükseldiği 2010 yılında, 
hane halkları bunun % 27,1’ini konut ve kiraya harcadı. 

• Türkiye’nin enerji ithalatına aktardığı kaynak 2011 yılının ilk 6 ayında 
geçen yılın aynı dönemine göre % 41 artışla 17,6 milyar dolardan 24,8 
milyar dolara yükseldi.  

• Fransa Ulusal İstatistik Ofisi’nin (Insee) açıkladığı verilere göre, bu yı-
lın ilk çeyreğinde % 0,9 büyüyen gayri safi yurtiçi hasıladaki (GSYH) ar-
tış oranı ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre % 0’da kaldı. 

• Yunanistan’da Mayıs 2011 itibariyle işsizlik oranının % 16,6 olarak be-
lirlendiği bildirildi. 

15 Ağustos

• İhracat birim değer endeksi Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre 
% 19,3, ithalat birim değer endeksi ise % 21,3 oranında artış gösterdi. 
İhracat miktar endeksi geçen yılın aynı ayına göre % 0,1 oranında artar-
ken, ithalat miktar endeksinde % 16,8 oranında artış yaşandı. 

• Yatırım için Türkiye’ye giriş yapan yabancı sermaye 2011 yılının ilk ya-
rısında geçen yılın aynı dönemine göre % 324 artışla 6,906 milyar dola-
ra yükseldi.  

• Japonya ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine 
göre % 1,3’le beklentilerin altında daraldı.  

• Yunanistan ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemi-
ne göre % 6,9 oranında daraldı. 

• Mart ayındaki deprem ve tsunamiyi takip eden global talepteki azalma 
ve tedarik zincirindeki bozulmalar Japonya’da bir önceki çeyrekte ger-
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çekleşen % 14,4’lük ithalat artışının aksine, birinci çeyrekten sonra itha-
latta % 11,1’lik düşüşe sebep oldu.

16 Ağustos

• Mayıs ayında işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre 1,6 puan 
azalışla % 9,4’e, işsiz sayısı ise 296 bin kişi azalışla 2,55 milyon kişiye ge-
riledi.  

• Yerli sermayenin, yurtdışına yatırım göçü 2011 yılının ilk 6 ayında ge-
çen yılın aynı dönemine göre % 56,3 artışla 1,5 milyar dolara yükseldi. 

• Tüketicinin kazanmadan harcadığı para 7 ayda 209,5 milyar TL’ye 
ulaştı. 5 Ağustos itibariyle vatandaşın tüketici kredileriyle yaptığı harca-
malar 2010 yılı sonuna göre % 23,2 artışla 159 milyar TL düzeyinde ger-
çekleşirken, katılım bankaları dahil kredi kartlarından yapılan harcama-
lar % 15,9 artışla 50,5 milyar TL oldu.  

• Katılım bankalarının toplam aktifleri ilk 6 aylık dönemde % 11 artış 
göstererek 48,3 milyar liraya yükseldi.

17 Ağustos

• Tüketici Güven Endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre % 1,64 
oranında azalışla 96,42’den 94,83 değerine geriledi. 

• İşsizlik oranının % 9,4 olduğu 2011 yılı Mayıs döneminde, istihdam 
edilen 24,5 milyon kişiden 10,4 milyonunun kayıtdışı olduğu belirlen-
di. Mayıs’ta kayıtdışı istihdam oranı geçen yılın aynı dönemine göre 0,9 
puan azalışla % 42,7’ye gerilerken, bir önceki aya göre 0,6 puanlık artış 
yaşandı. Son 1 yılda istihdam edilen 1,4 milyon kişiden 375 bin kişisinin 
sosyal güvencesi olmadan çalıştırıldığı belirlendi. 



Ekonomi Almanağı  2011

116

• Türk su ürünleri sektörü, yasal değişiklikle dünyadaki rakipleri ile aynı 
seviyede deniz yüzeyi kira bedeline kavuştu. Deniz yüzeyi kiraları 4.500 
TL’den 400 TL’ye düştü. 

18 Ağustos

• Rusya, 2011’in il 6 aylık döneminde GSYH yıllık bazda beklenen % 3,9 
değerinin altında kalarak % 3,7’lik büyüme kaydetti.

19 Ağustos

• Türkiye’de okur-yazar olmayan nüfustaki işsizlik, Mayıs’ta geçen yılın 
aynı ayına göre 2 puan azalırken, söz konusu dönemde okur-yazar olma-
yan yalnızca 49 bin kişi işsiz kaldı. Ancak, üniversite mezunu nüfusta iş-
sizlik oranı Mayıs’ta geçen yılın aynı ayına göre 0,7 puan artarken, üni-
versite mezunu 424 bin kişinin iş bulamadığı tespit edildi.

22 Ağustos

• Türkiye genelinde, Temmuz ayında kurulan şirketlerin sayısı bir önce-
ki aya göre % 16,92 azalarak 3.944 düzeyine gerilerken, geçen yılın aynı 
ayına göre ise % 1,49 oranında artış gösterdi. Temmuz ayında kapanan 
şirket sayısı geçen yılın aynı dönemine göre % 15,04 oranında artarken, 
bir önceki aya göre ise % 19,36 oranında gerileme ile 979 düzeyinde ger-
çekleşti.  

• Türkiye’nin kısa vadeli dış borç stoku Haziran ayı itibariyle 2010 yılı 
sonuna göre % 8,6 artışla 84,968 milyar dolar düzeyine yükseldi.

• Tayland’ın ekonomik büyümesi, ikinci çeyrekte Japonya’daki deprem 
ve tsunaminin etkisiyle bozulan tedarik zinciri nedeniyle geriledi. Birin-
ci çeyrekte % 3,2 olan büyüme, ikinci çeyrekte % 2,6 olarak gerçekleşti. 



Ekonomi Almanağı  2011

117

23 Ağustos

• Piyasaların 2011 yıl sonu enflasyon beklentisi bir önceki döneme göre 
0,02 puan artarak % 7,21 olarak tahmin edildi. 2011 yılsonu cari açık 
beklentisi 1,2 milyar dolar artarak 72 milyar dolara çıktı. Yıl sonu büyü-
me beklentisi % 6’ya geriledi.  

• Hükümetin 2011 yılında % 25’le sınırlamayı hedeflediği kredi artış 
hızı, 7,5 ayda % 21,3’e ulaştı. Alınan tedbirlere karşın krediler 12 Ağus-
tos itibariyle 2010 yılı sonuna göre 113,983 milyar TL artışla 649,3 mil-
yar TL düzeyinde gerçekleşti.  

• OECD 34 üye ülkesinin birinci çeyrekteki % 0,3’lük çeyrek büyüme 
hızına karşılık, ikinci çeyrekte büyümenin % 0,2’ye gerilediğini bildirdi.

24 Ağustos

• Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s Japonya’nın uzun vadeli dev-
let borç oranlarını, ülkenin bütçe açığındaki ve borçlanma seviyelerin-
deki endişeleri gerekçe göstererek düşürdü. Oran Aa2’den Aa3’e çekildi. 

25 Ağustos

• Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bu yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı 
dönemine göre % 59,5 artarak 633,8 bine çıktı. Aynı dönemde trafikten 
kaydı silinen taşıt sayısı % 110,2 artışla 117.458’e, trafikte artan taşıt sa-
yısı % 51,2 artarak 516.275’e çıktı. 

• Türkiye genelinde 2011 yılı ikinci döneminde, 107.308 konut satış so-
nucu el değiştirirken, konut satışlarında bir önceki döneme göre % 17,83 
oranında artış yaşandı. 

• Türk özel sektörünün uzun ve kısa vadeli dış kredi borcunu, Avrupa ül-
keleri fonladı. 2011 yılının ilk yarısında 2010 yılı sonuna göre % 7,6 ar-
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tışla 124,7 milyar dolar düzeyine ulaşan özel sektörün uzun vadeli dış 
kredi borcunun % 72,5’i Avrupa ülkelerinden temin edildi. 6 ayda Avru-
pa ülkelerinden temin edilen kredi miktarı 6,7 milyar dolar artış gösterdi. 

• Euro Bölgesi ülkelerinden Finlandiya’nın Yunanistan’a ikinci kurtarma 
yardımının verilmesi için teminat almaktaki ısrarını sürdürmesi ve diğer 
birlik ülkelerinin de aynı talepte bulunması Yunanistan’ın tahvil ve his-
se senedi piyasalarını sarstı. Mali krizdeki Yunanistan’ın 2 yıl vadeli dev-
let tahvilinde faiz % 42’ye yaklaşarak Euro Bölgesi tarihinin en yüksek 
seviyesine çıktı. 

26 Ağustos 

• İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı Ağustos ayında geçen 
yılın aynı ayına göre 3,1 puan artışla % 76,1 seviyesinde gerçekleşti. Sa-
nayide kapasite kullanımı bir önceki aya göre ise 0,7 puan arttı.  

• Kamu, 2011 Ocak ayının başından 24 Ağustos’a kadar olan dönemde 
toplam 9,3 milyar dolarlık dış borç ödemesi yaptı. 

• Japonya’da Temmuz ayında artan enerji maliyetleri nedeniyle tüketici 
fiyatları beklenmedik bir şekilde artış gösterdi. Yiyecek fiyatlarını kapsa-
mayan çekirdek tüketici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre % 0,1 
oranında artış gösterdi. 



Ekonomi Almanağı  2011

119

5 Eylül

• İhracat 2011 yılının ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre % 20, 
artışla 77,4 milyar dolara yükselirken, ithalat % 41,3 artışla 140,5 mil-
yar dolara ulaştı. Dış ticaret açığı % 79,1 artarak 63 milyar dolar düze-
yinde gerçekleşti. 

• Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı 2011 yılının Ocak-Temmuz dö-
neminde geçen yılın aynı dönemine göre % 10,64 oranında artışla 17 
milyon 624.969’a ulaştı. 

• Türkiye’nin 2011 yılının ilk 7 ayında gerçekleştirdiği hammadde itha-
latı geçen yılın aynı dönemine göre % 39,3 artarak 100,3 milyar dola-
ra ulaştı. 

• Türk-İş’in araştırmasına göre Ağustos ayında dört kişilik bir ailenin aç-
lık sınırı 882 TL, yoksulluk sınırı 2.872 TL oldu. Ağustos ayında mut-
fak enflasyonu bir önceki aya göre % 1 oranında, on iki aylık dönemde 
% 8,06 artış gösterdi. 

• Dünya Bankası Başkanı Robert Zoellick, mevcut uluslararası konjonk-
türde büyümenin yavaşladığını, güveninse zayıfladığını vurguladı. 

EYLÜL
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6 Eylül

• Ağustos ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre % 0,73, üretici fiyat-
ları % 1,76 oranında arttı. Enflasyon Ağustos ayında, tüketici fiyatların-
da 2010 yılı Aralık ayına göre % 3,75, geçen yılın aynı ayına göre % 6,65 
ve on iki aylık ortalamalara göre ise % 6,24 oranında artış gösterdi. Üreti-
ci fiyatlarında ise Aralık ayına göre % 8,05, geçen yılın aynı ayına göre % 
11 ve on iki aylık ortalamalara göre % 9,76 artış gerçekleşti.

7 Eylül

• Şampiyon 11 il, yılın ilk 8 ayında ihracat pastasından % 87’lik pay 
aldı. Toplam 88,2 milyar dolarlık ihracatın 77,1 milyar dolarını oluş-
turan şampiyon illerin başını İstanbul çekti. İstanbul 8 ayda toplam 
39,5 milyar dolarlık ihracatıyla toplam ihracatın % 44,8’ini oluşturdu. 
İstanbul’un sadece hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı toplam ihracatın 
% 10’unu kapsadı.

8 Eylül

• Piyasaların 2011 yıl sonu enflasyon beklentisi bir önceki döneme göre 
0,03 puan artarak % 7,24 olarak tahmin edildi. 2011 yıl sonu cari açık 
beklentisi 77 milyon dolar artarak 71, 9 milyar dolara çıktı. Yıl sonu bü-
yüme beklentisi ise % 5,9’a geriledi.

• Sanayide istihdam bu yılın ikinci döneminde geçen yılın aynı dönemi-
ne göre % 5,3, bir önceki döneme göre % 2,1 arttı.

9 Eylül

• Krediler, Temmuz 2011 itibariyle 2010 yılı sonuna göre % 19,4 ora-
nında artışla 627,66 milyar TL’ye yükseldi. Krediler son 1 yılda % 37,3 
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oranında, 170 milyar TL tutarında artış gösterdi. Bankacılık sektörünün 
kârı Temmuz itibariyle geçen yılın aynı dönemine göre % 11,7 azalışla 
11,9 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. 

• Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) otomobil ihracatının bu yılın ilk 8 
ayında geçen yılın aynı dönemine göre % 5 oranında arttığını bildirdi. 
Otobüs ihracatının ise % 34 oranında arttığına dikkat çeken OSD, di-
ğer taşıt araçlarında ise ihracatta % 24 oranında artış yaşandığını belirtti. 

• Kuru meyve sektörü, 2023 yılı için 3 milyar dolarlık ihracat hedefi koy-
du. Sektör 2010/11 sezonunda 1,25 milyar dolar kuru meyve ihraç etti. 

• Goldman Sachs, Türkiye ekonomisi için Ağustos ayı itibariyle durgun-
luk olasılığının % 54’e yaklaştığını belirtti. Goldman Sachs tarafından ya-
yımlanan araştırma raporunda Türkiye ekonomisinin 2011 için büyüme 
tahmini % 7,5’ten % 6,5’e çekilirken 2012 büyüme tahmini ise % 3,5’ten 
% 2’ye revize edildi.

• Çin’de Ağustos ayında üç yıllık yükselişin ardından enflasyonda dü-
şüş yaşandı. Tüketici fiyatları ise geçen yılın aynı ayına göre % 6,2 arttı. 

10 Ekim

• İhracat birim değer endeksi, Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre 
% 15,9, ithalat birim değer endeksi ise % 20,5 oranında artış gösterdi. 
Ağustos ayında ihracat miktar endeksi geçen yılın aynı ayına göre % 14,1 
oranında, ithalat miktar endeksinde % 4,9 oranında artış yaşandı. 

• Memur-Sen, Eylül ayında açlık sınırının bin 4 TL, yoksulluk sınırının 
ise 2.647 TL olarak gerçekleştiğini açıkladı. 

• Kriz sonrasında hızlı artış gösteren KOBİ kredileri Ağustos’ta 150 mil-
yar TL sınırını geride bıraktı. Yılbaşına göre krediler % 21 artarken, ta-
kipteki krediler % 14,4 azaldı.
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• Türkiye’nin ihracattaki en önemli lokomotifi otomotiv endüstrisi, Ey-
lül ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracatını % 12 artırarak 
1,7 milyar dolara yükseltti. 

• Uluslararası kredi derecelendirme kurumu Fitch, İspanya’nın uzun va-
dedeki kredi notunu AA’dan AA-’ye düşürdü. Fitch’ten yapılan açık-
lamada, İspanya’nın kredi notunun iki basamak düşürülmesine gerekçe 
olarak, Euro Bölgesi’ndeki finansman krizinin yoğunluğu ve İspanya’daki 
özerk yönetimlerin kamu borçları sorunları gösterildi.

• İngiliz basını, David Cameron’un başbakanlık koltuğuna oturduğun-
dan bu yana ülkede 20 bin işletmenin kapandığını yazdı. 

• Malezya’nın Ağustos ayı ihracatı yaklaşık % 10,9 artış gösterdi. Ticaret 
Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; ihracat geçen yıla göre % 10,9 
artışla 18,4 milyar dolar yükselirken, ithalat % 6,9 artış kaydetti.

12 Eylül

• Sanayi üretimi Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre % 6,9 ar-
tışla 128,4 değerine ulaştı. Sanayi üretimi bir önceki aya göre ise % 0,1 
oranında azalış gösterdi. 

• Ticaret ve hizmette ciro, 2011 yılının ikinci döneminde, yıllık % 22,3, 
dönemlik % 15,1 artış gösterdi. Ticaret ve hizmet sektöründe istihdam 
yıllık % 5,2 artış gösterdi. 

• Türkiye’de son yıllarda hızlı bir büyüme süreci yaşayan finans sektörü-
nün toplam aktif büyüklüğü 1,5 trilyon TL’ye yaklaştı.

• Türkiye’de 2002’den bu yana 10 yıllık dönemde sendikalı memur sayı-
sı, 650.770 kişiden 1.195.102’ye yükseldi.

• Çin’in ithalatı Ağustos ayında global ekonomik yavaşlama endişeleri-
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ne karşın güçlü iç taleple rekor yükseliş gerçekleştirdi. İthalat geçen yılın 
aynı dönemine göre % 30,2 artarak 155,6 milyara ulaştı. 

• Hindistan’ın sanayi üretimi beklenenin çok altında kalarak Temmuz 
ayında geçen yılın aynı ayına göre % 3,3’lük büyüme kaydetti.

13 Eylül

• Son 7 çeyrektir büyümeyi sürdüren Türkiye ekonomisi 2011 yılının 
ikinci çeyreğinde % 8,8, ilk 6 ayında ise % 10,2 oranında büyüdü. 2011 
yılı ikinci döneme ilişkin hesaplanan GSYH değeri bir önceki yılın aynı 
dönemine göre sabit fiyatlarla % 8,8 artışla 27,9 milyar TL’ye ulaştı. Yı-
lın ilk 6 ayında ise GSYH değeri geçen yılın aynı dönemine göre sabit 
fiyatlarla % 10,2 artışla 54,2 milyar TL’ye ulaştı. 

• Yerleşik ve yerleşik olmayan hane halklarının yurtiçi tüketimi harca-
maları yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre % 8,5 ar-
tışla 19,9 milyar TL’ye yükselirken, bunun 5,3 milyar TL’lik en büyük 
bölümünü gıda, içki ve tütün harcamaları oluşturdu. Yılın ilk altı ayın-
da gıda, içki ve tütüne yapılan harcamalar ise 10,2 milyar TL’ye ulaştı. 

• Türk ekonomisinin ikinci çeyrekte beklentileri aşarak % 8,8 büyüme-
si, yurtdışında da yankı buldu. Wall Street Journal, Türk ekonomisinin, 
sürpriz yaptığını, hızlı büyümenin de, Türkiye’nin “Avrasya’nın yükse-
len kaplanı” itibarına vurgu yaptığını kaydederken. Financial Times, son 
gelişmenin, “dengesiz ekonomik büyüme ve dış şoklara kırılganlık kor-
kularını körüklediği” görüşünü savundu. 

• Haziran 2011 itibariyle son 1 yıllık dönemde kişi başına düşen milli 
gelir cari fiyatlarla 16.298 TL, dolar cinsinden 10.678 dolar olarak ger-
çekleşti. 2009 yılının 3. çeyreği ile 2010 yılının 2. çeyreğini kapsayan 4 
çeyreklik döneme göre kişi başına milli gelir son 1 yıllık dönemde TL 
cinsinden 2.393 TL, dolar cinsinden ise 698 dolar artış gösterdi. 
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• Cari açık yılın ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre % 113 artış-
la 50,7 milyar dolara ulaştı. Cari işlemler açığı bir yılda 26,8 milyar do-
lar tutarında artış gösterdi. Bu gelişmede dış ticaret açığının 28,1 milyar 
dolar tutarında artarak 54,5 milyar dolara ulaşması etkili oldu. 

• Kırmızı et üretimi Temmuz’da bir önceki aya göre 4,4, geçen yılın aynı 
dönemine göre % 18,1 azalarak 45.700 ton olarak gerçekleşti. 

14 Eylül
 
• Sanayide ciro endeksi Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre % 
25,1 artışla 209,7’ye yükselirken, sanayide sipariş endeksi % 30 artışla 
199,7 değerini aldı. 

• İnşaat sektöründe istihdam 2011 yılının 2. döneminde geçen yılın aynı 
dönemine göre % 4,6 arttı. 

• Krediler, 2 Eylül itibariyle 2010 yılı sonuna göre % 22,1 artışla 653,6 
milyar TL’ye yükseldi. 2 Eylül itibariyle mali kesim hariç, katılım ban-
kalarının dahil edildiği tüketici kredileri 2010 yılının aynı dönemine 
göre % 24,4, geçen yılın aynı dönemine göre % 39,9 artışla 160,5 mil-
yar TL’ye ulaştı. Konut kredilerinin 2010 yılı sonuna göre % 18,8 artış-
la 72,2 milyar TL’ye ulaştığı dönemde, taşıt kredileri % 18,7 artışla 6,7 
milyar TL’ye, ihtiyaç kredileri % 30,4 artışla 59,8 milyar TL’ye çıktı. 

• Milyarlarca Euro’luk yardıma rağmen rekor borçla çöküşün eşiğine 
gelen Yunanistan için kontrollü iflas düşünülüyor. Almanya Başbaka-
nı Merkel, kontrolsüz temerrüde izin verilmeyeceğini vurguladı. Mer-
kel, kontrolsüz borç ödeyememe durumunun bütün AB’yi tehlikeye ata-
cağını savundu. 

• Fransa’da enflasyon yükseliyor. Ağustos ayında son 3 yılın en yüksek 
seviyesini gören enflasyon yıllık bazda % 2,4 olarak gerçekleşti.
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15 Eylül

• İhracat birim değer endeksi, Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına 
göre % 16,5, ithalat birim değer endeksi ise % 20,4 oranında artış gös-
terdi. Temmuz ayında ihracat miktar endeksi geçen yılın aynı ayına göre 
% 6,5 oranında, ithalat miktar endeksi de % 8 oranında arttı. 

• OECD’nin “Bir Bakışta Eğitim 2011” raporuna göre 2009 itibarıyla 
15-19 yaş arası gençlerin % 28,7’si eğitim dışında ve çalışmıyor. 

• İşsizlik oranı, 2011 Haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemi-
ne göre 1,3 puan azalarak % 9,2 seviyesinde gerçekleşti. Haziranda, 
Türkiye’deki işsiz sayısı 2,5 milyon kişi, istihdam edilenlerin sayısı da 
24,9 milyon kişi oldu. 

• İngiltere’de işsizlik yılın ikinci çeyreğinde 80.000 kişilik bir artışla 2,5 
milyona ulaştı. Son iki yılın en yüksek rakamları olan bu artış sonrası iş-
sizlik % 7,9 oldu. 

• Hindistan’da enflasyon Ağustos ayında bir yılda gerçekleşen en yüksek 
artışla % 9,78 oranında arttı. 

16 Eylül

• Bütçe, 2011 yılının Ocak-Ağustos döneminde 2,1 milyar TL fazla ver-
di. Yılın ilk 8 ayında faiz dışı fazla geçen yılın aynı dönemine göre % 62 
oranında artarak 33,8 milyar TL oldu. 

• İşsizlik oranı Haziran ayında son 37 ayın, işsiz sayısı ise son 34 ayın en 
düşük düzeyine geriledi. Haziran’da işsizlik oranı geçen yılın aynı döne-
mine göre 1,3 puan azalışla % 9,2’ye, işsiz sayısı ise 214 bin kişi azalışla 
2,5 milyon kişiye indi. 

• Yeni konut fiyatları Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine oranla 
yaklaşık % 8 artış gösterdi.
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• Yunanistan Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Evangelos Venize-
los, ülkesinin gelecek yılda resesyondan çıkamayacağını, böylece arka ar-
kaya dördüncü yılda da resesyonda olacağını söyledi. 

• Avrupa Komisyonu, 2011’in ikinci yarısında Avrupa ekonomisi büyü-
me tahminini aşağı yönlü revize ederek % 0,2’ye indirdi. 

• ABD Nüfus Dairesi’nin raporuna göre, ABD’de yoksulluk oranının 
2010 yılında bir önceki yıla oranla % 0,7 artarak % 15’i geçtiği ve son 17 
yılın en yüksek düzeyine çıktığı, oran nüfusa uyarlandığında, ABD’de 46 
milyonun üzerinde yoksul bulunduğu belirtildi.

19 Eylül

• Türkiye genelinde, Ağustos ayında kurulan şirketlerin sayısı bir önce-
ki aya göre % 4,49 azalarak 3.767 düzeyine geriledi. Kurulan şirket sayı-
sı geçen yılın aynı ayına göre ise % 11,57 oranında azaldı. 

• Saatlik işgücü maliyeti endeksi 2011 yılının 2. döneminde geçen yılın 
aynı dönemine göre % 9,6 artışla 126 değerine ulaştı. Saatlik kazanç en-
deksinin geçen yılın aynı dönemine oranla % 9,5 artışla 128,6 değerine 
yükseldiği 2011 yılının ikinci çeyreğinde, saatlik kazanç dışı işgücü ma-
liyeti endeksi % 10 artışla 115,2 oldu. 

• İşsizlik oranının % 9,2’ye gerilediği 2011 yılı Haziran döneminde, is-
tihdam edilen 24,9 milyon kişiden 10,8 milyonunun kayıtdışı olduğu 
belirlendi. Haziran’da kayıtdışı istihdam oranı geçen yılın aynı dönemi-
ne göre 1,2 puan azalışla % 43,5’e gerilerken, bir önceki aya göre 0,8 pu-
anlık artış yaşandı. 

• Çin’in Ağustos ayı doğrudan yabancı sermaye akışı, geçen yılın aynı 
ayına göre % 11,1 artış gösterdi. Ticaret Bakanlığı’ndan Perşembe günü 
yapılan açıklamaya göre; Temmuz ayında 8,3 milyar dolar olan doğru-
dan yabancı yatırım girişi, Ağustos ayında 8,5 milyar dolara yükseldi.
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• Açıklanan resmi verilere göre, 2011 yılı Temmuz ayında Hindistan’a 
yapılan doğrudan yabancı yatırımlar (DYY), son iki ayda kaydedilen ar-
tışın ardından, geçen yılın aynı ayına göre % 38 azalarak 1 milyar dola-
ra geriledi.

20 Eylül

• Yabancıların Türkiye’deki yatırımları ve alınan dış krediler gibi ulusla-
rarası yükümlülüklerin dış varlıklarla karşılanamayan kısmını ifade eden 
“uluslararası yatırım pozisyonu açığı”, 2011 yılının Temmuz ayında 2010 
yılı sonuna göre % 0,6 artışla 364,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 

• Türkiye’nin kısa vadeli borcu Temmuz itibariyle 2010 yılı sonuna göre 
% 11,2 oranında, 8,8 milyar TL tutarında artışla 87 milyar dolara ulaş-
tı. Kısa vadeli dış borç stoku, bir önceki aya göre ise % 2,4 artış gösterdi. 

• TÜİK verilerine göre yılın ilk 6 ayında inşaat sektörü ciro endeksi, bir 
önceki yılın aynı dönemine göre % 10,5 oranında arttı.

• Merkez Bankası geçici verilerine göre Türkiye’nin kısa vadeli borç sto-
ku geçen yıla kıyasla % 11,2 artarak 86,9 milyar dolara ulaştı.

21 Eylül

• IMF Türkiye’nin 2012 büyüme rakamı tahminini aşağı yönlü revize 
ederek % 2,5’ten, % 2,2’ye çekti. IMF Türkiye’nin bu yıl ise beklendi-
ği gibi % 8,7 değil, % 6,6 büyüyeceğini tahmin etti. Tüketici fiyatlarının 
2011’de % 6, gelecek yıl % 6,9 artacağı öngörüsüne yer veren IMF enf-
lasyon tahminlerini de yükseltmiş oldu. 

• Türkiye’nin yerel para birimi kredi notunu BB’den BBB-’ye çıkaran 
kredi derecelendirme kuruluşu S&P, görünümünü pozitif olarak belirle-
di. BB olan döviz cinsi kredi notu ise teyit edildi. 
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• İnşaat sektöründe ciro endeksi 2011 yılının ikinci çeyreğinde geçen yı-
lın aynı dönemine göre % 10,5 artışla 133,9’a yükselirken, inşaat sektö-
ründe üretim % 13,1 artışla 137,1’e ulaştı. 

22 Eylül

• Türkiye 2011 yılının 7 ayında enerji ithalatına 30 milyar dolar kaynak 
aktardı. Türkiye’nin enerji ithalatı 7 ayda % 42,4 artış gösterdi. 2011 yı-
lının 7 ayında Türkiye’nin dayanıklı tüketim malları ithalatı % 34,9 ar-
tışla 2,7 milyar dolara ulaşırken, binek otomobil ithalatı % 64,6 artarak 
4,9 milyar dolara, motorlu kara taşıtları ithalatı % 58,2 artışla 9,9 milyar 
dolara yükseldi. Yağlı tohumlar, yağ ve meyve veren meyveler ithalatının 
% 6,9 artışla 1,4 milyar dolar olduğu bu dönemde, hububat ve hububat 
ürünleri ithalatı % 104,3 artışla 1,4 milyar dolara ulaştı.

• Bankacılık sektörü, 2011 yılının 7 ayında 67 bin KOBİ’ye 22 milyar 
TL kullandırdı. KOBİ’lerin kullandığı krediler Temmuz itibariyle 2010 
yılı sonuna göre % 17,4 artışla 147,3 milyar TL’ye ulaşırken, kredilerden 
yararlanan KOBİ sayısı % 17,9 artışla 1,4 milyonu aştı. Yılın 7 ayında 
bankaların takibine düşen KOBİ kredileri % 18,3 oranında gerilemeyle 
5,2 milyar TL düzeyinde gerçekleşti.

• Bütçenin 2,1 milyar TL fazla verdiği 2011 yılının 8 ayında, 70,8 milyar 
TL gelirle İstanbul şampiyon olurken, tahsilatta ise % 82,9 gerçekleş-
meyle Kocaeli ilk sırada yer aldı. Maliye Bakanlığı’nın tahakkuk edilen 
her 100 TL’lik bütçe gelirinden 65,36 TL’sini tahsil ettiği Ocak-Ağustos 
döneminde, Kocaeli % 82,9 tahsilat oranıyla birinci oldu. 69 ilin bütçe-
sinin açık verdiği bu dönemde, bütçe açığı sıralamasında 1,5 milyar TL 
ile Diyarbakır ilk sırada yer aldı. Diyarbakır’ı 1,2 milyar TL ile Van, 1,3 
milyar TL ile Erzurum izledi.

• Dış âlem hesaplarına göre, Türkiye’nin 2010 yılında mal ve hizmet 
ihracatı bir önceki yıla göre % 5,3, mal ve hizmet ithalatı ise % 26,5 
oranında arttı. Mal ihracatı bir önceki yıla göre % 6,9 oranında artar-
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ken hizmet ihracatı % 0,1 oranında arttı. Mal ithalatı bir önceki yıla 
göre % 28,2 oranında artarken hizmet ithalatı % 13 oranında arttı.

23 Eylül

• Piyasaların 2011 yıl sonu cari açık beklentisi 594,2 milyon dolar arta-
rak 72,5 milyar dolara çıktı. 2011 yıl sonu enflasyon beklentisi bir önce-
ki döneme göre 0,03 puan artarak % 7,27 olarak tahmin edildi. Yıl sonu 
büyüme beklentisi ise % 6,4’e yükseldi.

26 Eylül

• IMF Türkiye Daimi Temsilciliği Kıdemli Daimi Temsilcisi Mark Le-
wis, Türkiye’de her çeyrekte büyümenin devam edeceğini düşündükle-
rini söyledi. Raporun sunumunda konuşan Lewis, Türkiye ekonomisi 
için bu yıl % 7,5, önümüzdeki yıl % 2,5 büyüme öngördüklerini söyledi. 

• Türkiye’yi 2011 yılının 8 ayında ziyaret eden yabancı turist sayısı ge-
çen yılın aynı dönemine göre % 10,45 artışla 21,7 milyon kişiye ulaştı. 

• Türkiye’nin 2011 yılı Ocak-Temmuz döneminde Çin’e verdiği dış tica-
ret açığı geçen yılın aynı dönemine göre % 45,1 artışla 11,4 milyar dolara 
ulaştı. 2011 yılının 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre % 79,1 artış-
la 63,1 milyar dolara yükselen Türkiye’nin dış ticaret açığının % 18,1’ini 
Çin’e verilen açık oluşturdu. 

• Fransa ve Almanya, Washington’da 3 çatallı bir planla Euro 
Bölgesi’ndeki borç krizine nokta koymayı kararlaştırdı. AB üyesi 17 ül-
kenin de onay verdiği bu plana göre 2 trilyon Euro’luk bir kurtarma fo-
nuyla Yunanistan, Portekiz ve İrlanda gibi batık ülkelerin etrafına bir 
‘güvenlik duvarı’ örülecek. Bu sayede krizin diğer ülkelere yayılması en-
gellenip, özellikle Fransız bankalar kurtarılacak. 
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• Hindistan’ın nihai çelik talebinde, gelecek beş yılda % 60 artış kayde-
dilmesi bekleniyor.

• Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ekonomistleri tarafından açıklanan ve-
rilere göre 2011 yılı için % 6,5 olarak tahmin edilen dünya mal ihraca-
tı büyümesi, küresel ekonomik görünüme ilişkin belirsizliklere bağlı ola-
rak % 5,8 olarak revize edildi.

27 Eylül

• İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı Eylül ayında geçen yı-
lın aynı ayına göre 2,7 puan, bir önceki aya göre 0,1 puan artışla % 76,2 
seviyesinde gerçekleşti. Eylül ayında, imalat sanayi genelinde mevsimsel 
etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,3 
puan artarak % 74,7 seviyesinde gerçekleşti.

28 Eylül

• Türkiye genelinde 2010 yılında 48.009 girişim ihracat, 55.119 girişim 
ithalat yaptı. 2010 yılında ihracatın % 60,1’ini KOBİ’ler gerçekleştirdi. 

• Türk-İş’in araştırmasına göre Eylül ayında mutfak enflasyonunda aylık 
artış % 2,34, yıllık artış % 7,11 oldu. 4 kişilik ailenin açlık sınırı 902 TL, 
yoksulluk sınırı ise 2.939 TL olarak belirlendi. 

29 Eylül

• Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bu yılın ilk 7 ayında geçen yılın aynı 
dönemine göre % 60,8 artarak 758 bine çıktı. Aynı dönemde trafikte ar-
tan taşıt sayısı % 54,2 artarak 629 bine çıktı. 

• Merkez Bankası’nın zorunlu karşılık oranlarına ilişkin aldığı kararlar 
sonrasında 1 yıl ve üzeri vadeli hesaplarda tutulan mevduat 2010 yılı so-
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nuna göre % 76 artışla 29 milyar TL’yi aştı. Vadesiz hesaplarda tutu-
lan mevduatın artış hızının yavaşlayarak % 8,9’a gerilediği yılın 7 ayın-
da, 1 aya kadar vadeli hesaplarda tutulan mevduat miktarı % 33,8 ora-
nında azaldı. 

• OECD ile ILO’nun son raporuna göre, G-20 ülkelerinde ortalama is-
tihdam artışı % 1 seviyesinde kalırken, Türkiye % 6’lık artış ile iş yarat-
mada ilk sırada yer aldı. 

• Japonya’da perakende satış oranı beklenen % 0,6’lık gerilemeden daha 
kötü bir düşüşle geçen yıla oranla % 2,7 olarak gerçekleşti. 

30 Eylül

• Finans Zirvesi’nde konuşan IMF Türkiye Temsilcisi Lewis, yerel ta-
sarrufların yerel yatırımları karşılamadığını, bunun da cari açığa olum-
suz yansıdığını söyledi.

• ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda % 1,3’lük büyü-
me kaydetti. 

• Brezilya Merkez Bankası yavaşlayan global ekonomiyi gerekçe göste-
rerek ekonomik büyüme tahminlerini düşürdü. 2011 büyüme tahminle-
ri Haziran ayındaki % 4 oranından % 3,5’e çekildi. 

• Başbakanlık Genel Sekreteri Carlos Moedas yaptığı açıklamada gele-
cek yıl için Portekiz ekonomisinin, küresel ekonomideki belirsizliklere 
bağlı olarak, tahmin edilen % 2,5 oranından daha fazla daralabileceği-
ni belirtti.
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3 Ekim

• İhracat, 2011 yılı Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre % 16,4 ora-
nında artışla 10,7 milyar dolar oldu. İhracat 2011 yılının 9 ayında ise ge-
çen yılın aynı dönemine göre % 21,7 artışla 99,4 milyar dolara yükseldi. 
İhracat son 12 aylık dönemde ise % 18,8 artarak 131,6 milyar dolar dü-
zeyinde gerçekleşti.  

• İhracat 2011 yılının 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre % 21,9 
artışla 88,7 milyar dolara yükselirken, ithalat % 39,3 artışla 160 milyar 
dolara ulaştı. 

• Türkiye’nin brüt dış borç stoku, 2011 yılı ikinci çeyreği sonu itibarıyla 
309,6 milyar dolara ulaştı. Özel sektör borçlarının toplam dış borç stoku 
içerisindeki payı 202,2 milyar dolar ile % 65,3 düzeyinde gerçekleşirken, 
kamu kesimi borçlarının payı 95,3 milyar dolar ile % 30,8 oldu.  

• Türkiye’nin net dış borç stoku 2011 yılının 2. çeyreği itibariyle 2010 yılı 
sonuna göre % 6 artarak 178,8 milyar dolar olurken, Hazine garantili dış 
borç stoku ise % 12 artışla 8,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.  

EKİM



Ekonomi Almanağı  2011

134

• Kamu net borç stoku 2011 yılı Haziran sonu itibariyle 2010 yılı sonu-
na göre % 6 azalışla 299,9 milyar TL düzeyinde gerçekleşirken, AB ta-
rımlı genel yönetim nominal borç stoku ise % 4 artışla 484,8 milyar TL 
düzeyinde gerçekleşti.  

• Türkiye otomobil pazarı 2011 yılının 8 aylık döneminde geçen yılın 
aynı dönemine göre % 38 arttı. 

• Yunanistan’dan gelen açıklamalara göre, bütçe açığı 2011 ve 2012 yıl-
larında azalma kaydedecek olmanın yanı sıra IMF ve EU tarafından ko-
nulan hedeflere ulaşamayacak. 2011 GSYH açığı 2010’daki % 10,5 de-
ğerinden % 8,5’e indirilecek. Hedef ise % 7,6 idi. 

• Avrupa Birliği resmi istatistik kurumu Eurostat tüketici fiyatlarının 
Eylül ayına kadar olan 12 aylık dönemde % 3 arttığını bildirdi.

• Fransa Ulusal İstatistik Enstitüsü’nün (Insee) verilerine göre, ülkenin 
kamu borcu, yılın ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe göre 46,4 milyar Euro ar-
tarak 1,7 trilyon Euro’ya yükseldi. Böylece geçen yıl GSYH’nin % 82,3’ü 
düzeyinde bulunan ülkenin kamu borcunun GSYH’ye oranı, ikinci çey-
rekte % 86,2’ye ulaştı.

• Resmi rakamlara göre, İspanya 2011 yılının ilk çeyreğinde % 0,4, ikin-
ci çeyrekte ise % 0,2 oranında bir önceki çeyreğe kıyasla büyüme kay-
detmişti. İspanya Merkez Bankası’nın büyümenin 3. çeyrekte cansız bir 
hal aldığını belirtmesi ise hükümetin 2011 ve 2012 yıllarına dair büyü-
me tahminleri olan % 1,3 ve % 2,3 oranlarına erişilebileceği konusunda 
tereddüt oluşmasına neden oldu.

• Portekiz Ulusal İstatistik Enstitüsü tarafından yayınlanan verilere göre, 
Ağustos ayında -2,4 olan iş güven endeksi Eylül ayında -2,7 düzeyine 
inmiştir. Böylelikle endeks Nisan 2009 tarihinden bu yana en düşük se-
viyesinde bulunmaktadır.

• Almanya’da işsizlik oranlarının tahminlerden daha düşük seviyelerde 
seyretmesi zor günler geçiren Euro Bölgesi’ni krizin seyri konusunda 
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biraz olsun rahatlattı. Federal Çalışma Ajansı’ndan yapılan açıklamaya 
göre; mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı % 7’den % 6,9’a geriledi. 
İşsizlerin sayısı da 26 bin kişi azalarak 2 milyon 920 binle Almanya’nın 
birleşmesinden bu yana en düşük seviyesine indi.

• İsrail’in Filistin topraklarını işgali, Filistin ekonomisine yılda 4,4 mil-
yar Sterlin kaybettiriyor. Bu rakam Filistin GSYH’nin % 85’ini oluştu-
ruyor.

4 Ekim

• Enflasyon, Eylül ayında tüketici fiyatlarında bir önceki aya göre % 0,75, 
üretici fiyatlarında % 1,55 oranında arttı. Enflasyon Eylül ayında, tüke-
tici fiyatlarında 2010 yılı Aralık ayına göre % 4,53, geçen yılın aynı ayına 
göre % 6,15 ve on iki aylık ortalamalara göre ise % 6 oranında artış gös-
terdi. Üretici fiyatlarında ise Aralık ayına göre % 9,72, geçen yılın aynı 
ayına göre % 12,15 ve on iki aylık ortalamalara göre % 10,03 artış ger-
çekleşti. Eylül ayında yıllık enflasyon TÜFE’de bir önceki aya göre 0,5 
puan gerilerken, ÜFE’de 1,15 puan artış gösterdi.

5 Ekim

• Özel sektörün yurtdışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu Tem-
muz 2011 itibariyle 124,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu-
nun 90,54 milyar doları Avrupa ülkelerinden temin edildi. Özel sektö-
rün yurtdışından temin ettiği 26,8 milyar dolarlık kısa vadeli kredinin ise 
% 40’ı İngiltere kaynaklı. 

• Türkiye genelinde, Eylül ayında uçak ve yolcu trafiğindeki artışlar ne-
deniyle havayolu ulaşımı sıçrama yaptı. İç hat uçak trafiği, Eylül’de ge-
çen yılın aynı ayına göre, % 19,5 artışla 53.417 oldu. Dış hat uçak trafiği 
% 11,1 artışla 49.877, toplam uçak trafiği ise % 15,3 artışla 103.294 dü-
zeyinde gerçekleşti. 
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6 Ekim

• Merkez Bankası’nın lirayı güçlendirmek için aldığı önlemler dünya ba-
sınında da hemen yankı buldu. Wall Street Journal gazetesi, adımların 
“olumlu ve yerinde” olmakla birlikte yetmeyebileceği görüşlerini yansı-
tırken Türkiye’nin sermaye kaybına uğradığını, ekonomik görünümünün 
de kararmakta olduğunu iddia etti.  

• İngiltere ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde beklentilerin altında kala-
rak % 0,1 büyüdü. 

• Hükümet verilerine göre, Güney Kore’de Eylül ayı itibariyle tüketici 
enflasyonu beklentiler doğrultusunda gerçekleşerek % 4,3’e yükseldi. Ey-
lül ayı enflasyonunun, Ağustos ayında son üç yılın en yüksek seviyesin-
deki % 5,3’lük oranın altında gerçekleşmesine rağmen, Merkez Bankası 
hedefi olan % 2-4’lük bandın üstünde gerçekleştiği belirtildi.

7 Ekim

• Piyasaların yıl sonu dolar kuru beklentisi 1,81 TL’ye çıktı. Gelecek 12 
ay sonrasının kuruna ilişkin beklenti ise 1,76 TL’ye yükseldi. 

• Kamu, 2011 Ocak ayının başından 5 Ekim’e kadar olan dönemde top-
lam 10,4 milyar dolarlık dış borç ödemesi yaptı.

• Avrupa Merkez Bankası Başkanı Trichet, ekonominin “yoğun aşağı 
risklerle” karşı karşıya olduğunu söyledi. Trichet, Banka’nın Ekim ayın-
da bankalara 12 ay vadeli kredi, Aralık ayında ise 13 ay vadeli kredi sağ-
layacağını açıkladı.  

• İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mervyn King, finansal krizin 
İngiltere’nin şimdiye kadar gördüğü en kötü kriz olabileceğini söyledi. 

• Hindistan’da özel sektör öz kaynak yatırımlarının, yılın üçüncü çeyre-
ğinde 1,9 milyar dolara ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre artığı 
belirtildi.
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10 Ekim

• İhracat birim değer endeksi, Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre 
% 15,9, ithalat birim değer endeksi ise % 20,5 oranında artış gösterdi. 
Ağustos ayında ihracat miktar endeksi geçen yılın aynı ayına göre % 14,1 
oranında, ithalat miktar endeksinde % 4,9 oranında artış yaşandı.

• Yabancıların İMKB’de yaptıkları işlemlerin hacmi yılın 9 ayında geçen 
yılın aynı dönemine göre % 18 oranında artışla 108,8 milyar dolara yük-
seldi. Geçen yıl Ocak-Eylül döneminde 2,4 milyar dolar net alımla so-
nuçlanan yabancı işlemleri, 2011 yılının aynı döneminde 1,3 milyar do-
larlık net satım olarak gerçekleşti.

11 Ekim

• Büyümenin öncü göstergelerinden sanayi üretiminde yıllık bazda artış 
yavaşlayarak da olsa sürdü. 2011 yılı Ağustos ayında sanayi üretimi ge-
çen yılın aynı ayına göre % 3,8 artışla 119,3 değerinde gerçekleşti. Yıllık 
bazda kesintisiz olarak 21 aydır artış gösteren sanayi üretimi, bir önceki 
aya göre ise % 7,1 oranında geriledi. Temmuz ayında sanayi üretimi en-
deksi 128,4 değerindeydi. 

• Bankacılık sektörünün 30 Eylül itibariyle verdiği krediler 2010 yılı so-
nuna göre % 25,5 artışla 671 milyar 605 milyon TL’ye ulaştı. 

• Türkiye’nin 2011 yılı Ocak-Ağustos döneminde 71 milyar 384 milyon 
doları aşan dış ticaret açığının % 62’sini 5 ülkeye verilen dış ticaret açı-
ğı oluşturdu. Yılın 8 ayında Çin, Rusya, ABD, Almanya ve İran’a verilen 
dış ticaret açığı 44 milyar doları aştı. Bu dönemde Türkiye’nin Çin’e ver-
diği dış ticaret açığı % 42 artışla 13 milyar doları aşarak, toplam dış tica-
ret açığının % 18,3’ünü oluşturdu. 

12 Ekim

• Cari açık yılın ilk 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre % 102,4 
artışla 54,3 milyar dolara ulaştı. Cari işlemler açığı bir yılda 27,4 mil-
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yar dolar tutarında artış gösterdi. Bu gelişmede dış ticaret açığının 29,4 
milyar dolar tutarında artarak 61,4 milyar dolara ulaşması etkili oldu. 
Cari işlemler hesabı Ağustos ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre 
% 31 artışla 3,9 milyar dolar açık verdi. Ağustos itibariyle 12 ay birikim-
li cari işlemler dengesi açığı geçen yılın aynı dönemine göre % 132 ora-
nında artışla 75,1 milyar dolara ulaştı.

• Fransa’da hükümetin “kemer sıkma” politikasını protesto eden işçiler 
bir günlük grev yaptılar.  

• Rusya Başbakanı Vladimir Putin’in Çin’e yaptığı ziyarette iki ülke ara-
sında milyarlarca dolarlık anlaşma sağlandı. Çin ve Rus iş dünyası ara-
sında 16 ekonomi ve ticari işbirliği anlaşmasının toplam miktarının 7,1 
milyar dolar olduğu belirtildi. China Daily gazetesinin haberine göre an-
laşmalar esas olarak, temiz enerji, madencilik, makine, araç, elektronik ve 
tarım sektörlerine ilişkin olarak gerçekleştirildi. 

13 Ekim 

• Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, 2011 yılının ilk 8 ayında 10,1 milyar 
dolarlık yabancı sermaye girişi olduğunu açıkladı. 2011 yılında olumlu 
bir tablo çizen uluslararası doğrudan yatırımların 8 ayda, 2010 yılının ta-
mamında gerçekleşen 9,3 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım 
miktarını geçtiğini belirtti.  

• Hükümet 2012 Bütçesi’ni ve Orta Vadeli Programı açıklamadan önce 
tütün ve tütün ürünlerinde, alkollü içecekler ile motorlu taşıtlarda özel 
tüketim vergisi oranlarında artışa gitti. Bugünden itibaren geçerli olmak 
üzere tütün ve tütün mamullerinde vergi oranları % 69’a ve asgari mak-
tu vergi tutarları 0,145 TL’ye yükseltildi. 

• Otomotiv sanayinde dokuz aylık toplam üretim % 13 artarken ihra-
catta % 6 artış gösterdi. 2011 yılı Ocak-Eylül döneminde toplam üre-
tim % 13 artışla 884 bin adede, otomobil üretimi ise % 8 artışla 477 bin 
adede ulaştı.
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• IMF, Doğu Akdeniz’de petrol ve doğalgaz bulma derdine düşen Rum 
Kesimi’ni uyardı. Güney Kıbrıs’ın dış piyasalardan borçlanamadığını bil-
diren IMF, derhal kemer sıkacak adımlar atılmasını istedi.  

• IMF Euro Bölgesi borç endişeleri ve ABD ekonomisindeki yeni kor-
kuları gerekçe göstererek Asya’nın büyüme tahminlerini aşağı yönlü re-
vize etti. Asya GSYH büyüme tahminleri 2011 ve 2012 yılları için % 7 
iken, 2011 için % 6,3, 2012 için % 6,7 olarak belirlendi. 

• Çin ticari büyümesi Eylül ayında global ekonomideki yavaşlamalara bağ-
lı olarak geriledi. İhracat önceki yıla kıyasla Ağustos ayındaki % 24,5’lik 
değerin altında kalarak Eylül ayında % 17,1’lik artış kaydetti. 

• Yunanistan’ın bütçe açığı 2011 yılının 9 aylık döneminde geçen yılın 
aynı dönemine göre % 15,1 genişledi.

• Hindistan’da Ağustos ayında, sanayi üretim hızı yavaşlayarak % 4,1 
olarak gerçekleşti. Endeksin % 75’ini oluşturan imalat sektörü, Ağus-
tos ayında % 4,5 büyüme kaydetti. Madencilik sektörü ise % 3,4 daral-
ma yaşadı.

14 Ekim

• Başbakan Yardımcısı Ali Babacan tarafından açıklanan 2012-2014 
Orta Vadeli Program’ına (OVP) göre Türkiye ekonomisi 2012 yılında 
% 4 büyüyecek. OVP’de Türkiye’nin 2011 yılı sonu cari açık hedefi revi-
ze edilerek 42,2 milyar dolardan 71,7 milyar dolara yükseltildi. 2012 yı-
lında cari açığın 65,4 milyar dolara, 2013 yılında 67 milyar dolara, 2014 
yılında ise 67,1 milyar dolara ulaşması öngörüldü. Cari işlemler den-
gesinin gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranı da yukarı yönlü revi-
ze edilerek, 2011’de cari işlemler dengesinin GSYH’ye oranının % 9,4’e, 
2012’de % 8’e, 2013’te % 7,5’e, 2014’te % 7’ye çıkacağı tahmin edildi.

• Sanayide ciro endeksi Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre % 29,4 
artışla 209,7’ye yükselirken, sanayide sipariş endeksi % 33,3 artışla 195,1 
değerini aldı. Ağustos ayında sanayi ciro endeksi bir önceki aya göre % 0,1, 
sanayide sipariş endeksi % 2,4 oranında azaldı.
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17 Ekim

• Avrupa’nın önde gelen sekiz ekonomi enstitüsü, Euro Bölgesi’ndeki 
borç kriz nedeniyle Alman ekonomisinin gelecek yıl % 0,8 oranında bü-
yüyeceğini tahmin ediyor. 

18 Ekim 

• İşsizlik oranı ve işsiz sayısı Temmuz’da gerilemeyi sürdürdü. İşsizlik 
oranı, Temmuz’da % 9,1’e gerileyerek işgücü anketi sonuçlarının aylık 
bazda verilmeye başlandığı 2005’ten bu yana son 6,5 yılın en düşük dü-
zeyini gördü. İşsiz sayısı ise son 35 ayın en düşük düzeyine geriledi. 

• İhracat Beklenti Endeksi, 2011 yılının dördüncü çeyreğinde, bir önceki 
çeyreğe göre 7 puan azalarak 115,6 düzeyinde gerçekleşti. İthalat Bek-
lenti Endeksi ise yılının dördüncü çeyreğinde, üçüncü çeyreğe göre 19,5 
puan azalarak 101,4 değerini aldı.  

• Tüketicinin kazanmadan harcadığı para, 7 Ekim itibariyle 215,6 mil-
yar TL’ye ulaştı. 7 Ekim itibariyle tüketicilerin kredi borcu 2010 yılı so-
nuna göre % 26,6 artışla 163,4 milyar TL’ye yükseldiği dönemde, kre-
di kartı borçları % 19,6 artışla 52,1 milyar TL oldu. Bankacılık sektörü-
nün 7 Ekim itibariyle verdiği krediler 2010 yılı sonuna göre % 24,6 ar-
tışla 666,9 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. 

• Çin ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine 
göre % 9,1 oranında büyüdü.  

• Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ABD’nin bütçe açığı-
nın ardışık olarak üçüncü yılda da 1 trilyon doları aştığı, 30 Eylül’de sona 
eren 2011 mali yılında 1,3 trilyon doları bulduğu, gayri safi yurtiçi hası-
lanın (GSYH) % 8,7’sine denk geldiği belirtildi. Bütçe açığı 2010 mali 
yılında 1,3 trilyon dolarla GSYH’nin % 9’una ulaşmıştı.

• Hindistan Maliye Bakanı Pranab Mukherjee, ülkesinin orta ve uzun va-
dede % 8,5 ile % 9 arasında ekonomik büyüme kaydedeceğini ifade etti.
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• Katar ekonomisinin 2010 yılında, artan petrol fiyatları ve doğalgaz ih-
racatının etkisiyle sene sonu itibariyle % 30’dan yüksek oranda büyüme-
si bekleniyor.

• Suudi Arabistan’da enflasyon oranı, devletin artan konut ve istihdam 
harcamaları sebebiyle bu ay % 5,3 ile tavan yaptı.

• Nijerya Merkez Bankası’nın politika faiz oranını % 9,25’ten % 12’ye 
yükseltmesinden sonra yatırımcıların para piyasalarına yönelmesiyle, 
hisse senedi fiyatları yılın en düşük seviyesine indi.

19 Ekim 

• Merkezi Yönetim Bütçesi 2011 yılının ilk 9 ayında 234 milyon TL fazla 
verdi. İlk 9 aylık bütçe bu gerçekleşme ile 1984 yılından bu yana ilk defa 
fazla vermiş oldu. 9 aylık dönemde faiz dışı fazla geçen yılın aynı döne-
mine göre 2 kat artarak 35 milyar TL’ye ulaştı. Bütçe geliri % 17,9 artış-
la 221,1 milyar TL’ye, bütçe gideri % 5,8 artışla 220,9 milyar TL’ye ulaştı.

• Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2012 yılı içerisinde kamuya 90 bin ki-
şinin alınacağını açıkladı.  

• Yabancıların Türkiye’deki yatırımları ve alınan dış krediler gibi ulusla-
rarası yükümlülüklerin dış varlıklarla karşılanamayan kısmını ifade eden 
“uluslararası yatırım pozisyonu açığı”, 2011 yılının Ağustos ayında 2010 
yılı sonuna göre % 8 azalışla 333,973 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.  

• Türkiye’nin kısa vadeli borcu Ağustos itibariyle 2010 yılı sonuna göre 
% 14,3 oranında, 11,2 milyar TL tutarında artışla 89 milyar dolara ulaş-
tı. Kısa vadeli dış borç stoku, bir önceki aya göre ise % 3 artış gösterdi. 
Ağustos sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 365 gün 
veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye 
göre kısa vadeli dış borç stoku ise 135,5 milyar dolar düzeyine yükseldi.  

• Kayıtdışı istihdam Temmuz’da geçen yılın aynı ayına göre 250 bin kişi 
artarak 10,8 milyon kişiye yükseldi. Ancak kayıtdışı istihdam oranı aynı 
dönemde % 45,1’den % 43,4’e geriledi.  
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• Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s İspanya’nın kredi 
notunu “Aa2”den “A1”e indirdi.  

• Yunanistan’da hükümetin yeni kemer sıkma önlemlerine tepki olarak 
bugün sendikaların çağrısıyla 48 saatlik genel grev yapılıyor.  

• Sahra Altı Afrika’nın IMF verilerine göre 2011 yılında % 5 büyüme-
si bekleniyor. 

• Portekiz Maliye Bakanı Vitor Gaspar basın açıklamasında Portekiz’in 
Euro Bölgesi’ni ve küresel ekonomiyi tehdit etmekte olan krizin göbe-
ğinde olduğunu; ekonominin bu yıl % 1,9 gelecek yıl ise % 2,8 oranında 
daralacağını öngördüklerini belirtti.

20 Ekim

• 2011 yılının ilk dokuz ayında 43,1 milyar lira tutarında, 3.524 adet ya-
tırım teşvik belgesi düzenlendi.

• İnşaat maliyetleri bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki döneme göre 
% 3,5 arttı.

• Bu yıl ilaca 15,6 milyar TL bütçe ayıran Sosyal Güvenlik Kurumu 
(SGK), ilaç masraflarının bu rakamın çok üzerine çıkması üzerine ta-
sarruf tedbiri aldı.  

• Brezilya Merkez Bankası yavaşlamayı sürdüren global ekonomiyi ge-
rekçe göstererek, ülkenin anahtar faiz oranını % 12’den % 11,5’e indirdi. 

21 Ekim 

• Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), dün yaptığı Ekim ayı 
toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 
% 5,75’te, gecelik borçlanma faiz oranını % 5’te sabit tuttu.  

• Bina İnşaatı Maliyet Endeksi 2011 yılının 3. çeyreğinde bir önceki dö-
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neme göre % 3,53 arttı. 2011 yılı 3. döneminde İşçilik Endeksi bir önce-
ki döneme göre % 0,67 oranında, Malzeme Endeksi bir önceki döneme 
göre % 4,38 artış gösterdi.  

• Dünya Bankası’nın “Doing Business 2012” raporu açıklandı. Her yıl 
düzenlenen “iş yapma kolaylığı” sıralamasında geçen yıl 73. sırada bulu-
nan Türkiye bu yıl iki sıra yükselerek 71. oldu.  

• Bütçenin 234 milyon TL fazla verdiği 2011 yılının ilk 9 ayında, 88,2 
milyar TL gelirle İstanbul şampiyon olurken, tahsilatta ise % 84,6 ger-
çekleşmeyle Kocaeli ilk sırada yer aldı.  

• Irak’ın geçen ay 6,6 milyar dolar tutarında, 63,1 milyon varil petrol ih-
raç ettiği bildirildi.  

• ABD, yoksulluk endeksi 28 yılın en yüksek düzeyine ulaştı. Enflasyon 
ve işsizliği içeren endeks 13 puan ile en yüksek seviyesinde.

24 Ekim

• Kurulan şirket sayısı Eylül ayında bir önceki aya göre % 3,6 azalarak 
3.630’a, kapanan şirket sayısı % 13,9 azalarak 774’e geriledi. Kurulan şir-
ket sayısı yılın ilk 9 ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre % 7,9 ar-
tarak 41.129’a yükseldi. Söz konusu dönemde kapanan şirket sayısı ise 
% 17 artarak 9.685’e çıktı.  

• Serbest bölgelerde istihdam edilenlerin sayısı yılın ilk 8 ayında geçen 
yılın aynı dönemine göre % 13 artarak 46.173’ten 52.247’ye yükseldi. 

• İşe yerleştirilen kadın sayısı yılın ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemi-
ne göre % 85,8 arttı. Söz konusu dönemde, 54.627 kadın işe yerleştirildi.

• AB ve IMF’nin raporuna göre, Yunanistan’ın borçlarının sürdürülebi-
lirliği için bu ülkenin tahvillerini elinde bulunduranların % 60 kaybı ka-
bullenmesi gerekebilir.  
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• Arap Baharı’ndan etkilenmemek için işsizlik rakamlarını düşürmeye 
çalışan Suudi Arabistan, 30 bin Türk işçiyi sınır dışı ediyor. Ülkedeki 3 
milyon göçmen işçi gönderilecek.  

• Çin tüketici fiyatları Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre % 6,1 ar-
tış gösterdi. 

• Hindistan’da dün açıklanan verilere göre yılbaşından 8 Ekim’e kadar olan 
döneme kadar, gıda fiyat endeksi % 10,6, yakıt fiyat endeksi ise % 15,17 
artı.

25 Ekim

• İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı Ekim ayında geçen yı-
lın aynı ayına göre 1,7 puan, bir önceki aya göre 0,8 puan artışla % 77 
seviyesinde gerçekleşti. Ekim ayında, imalat sanayi genelinde mevsimsel 
etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,3 
puan artarak % 75 seviyesinde gerçekleşti. 

• Bankacılık sektörünün 14 Ekim itibariyle verdiği krediler 2010 yılı so-
nuna göre % 25,3 artışla 670,6 milyar TL düzeyine ulaştı. Tüketicinin 
kazanmadan harcadığı para, 14 Ekim itibariyle 216,7 milyar TL düze-
yine çıktı.  

• Cezayir’in dış ticaret fazlasını 2011 yılının ilk dokuz ayında, 2010 yılı 
aynı dönemine göre % 20 artırarak 16,6 milyar dolara ulaşmasını sağla-
dı. 2010 yılının aynı döneminde Cezayir dış ticaret fazlası 13,8 milyar 
dolar olarak gerçekleşmişti.

26 Ekim

• Şirketlerin kur riskini gösteren net döviz pozisyonu açığı Haziran 2011 
itibariyle 2010 yılı sonuna göre % 31,6 oranında artarak 119,3 milyar 
dolara ulaştı. Şirketlerin kur riski son 6 ayda 29 milyar dolar artış göster-
di. Şirketlerin kısa vadeli net döviz pozisyonu açığı ise bu dönemde 65 
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kat artışla 227 milyon dolardan 14,9 milyar dolara ulaştı. 

• Türkiye’yi 2011 yılının 9 ayında ziyaret eden yabancı turist sayısı geçen 
yılın aynı dönemine göre % 10,8 artışla 25,6 milyon kişiye ulaştı. Ocak-
Eylül 2011 döneminde Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sı-
ralamasında Almanya % 14,5 pay ile birinci, Rusya % 12,4 ile ikinci, İn-
giltere % 8,6 ile üçüncü sırada yer aldı. 

• Yerli beyaz eşya firmalarının yurtiçi satışları Eylül ayında geçen yılın 
aynı ayına kıyasla % 14,2 arttı.  

• Hindistan Sanayi Konfederasyonu araştırmasına göre, küresel ekono-
mideki belirsizlikler, yükselen girdi fiyatları ile yüksek faiz oranlarının 
bir sonucu olarak, Hindistan iş dünyası güven endeksi üçüncü çeyrekte 
bir önceki çeyreğe göre % 2,5 düştü.

27 Ekim

• Merkez Bankası 2011 yılı enflasyon tahminini % 6,9’dan % 8,3’e yükselt-
ti. Merkez Bankası, 2011 yıl sonu enflasyon aralığını % 7,8 ile % 8,8 ola-
cağını öngördü. 2011 yıl sonu enflasyon tahminini tütün ve tütün ürün-
leri ek vergi ayarlaması 0,6 puan, döviz kuru gelişmeleri 0,9 puan artırdı. 

• Türkiye’de Eylül ayında ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre % 21,1 
artarak 10,8 milyar dolara, ithalat ise % 35,5 artarak 21,2 milyar dola-
ra ulaştı. 

• Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bu yılın ilk 8 ayında geçen yılın aynı 
dönemine göre % 47,2 artarak 854.958’e çıktı. Aynı dönemde trafikten 
kaydı silinen taşıt sayısı % 99,1 artışla 138.101’e, trafikte artan taşıt sayı-
sı ise % 40,2 artarak 716.857’ye çıktı.  

• Haziran 2011 itibariyle 32 ülkeden 11’inin milli geliri 2007 yılı dör-
düncü çeyrek düzeyini aşarken, yatırımlarda ise yalnızca 4 ülkenin yatı-
rımları kriz öncesi düzeyinin üzerine çıktı. Bu dört ülke arasında Lük-
semburg, İsviçre ve Polonya ile beraber Türkiye de yer aldı. 
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• Uluslararası Para Fonu (IMF), önemli petrol kaynakları olmayan 
Ortadoğu’daki ülkelerin ekonomik büyümelerinde keskin yavaşlamayla 
karşı karşıya olduğunu bildirdi. IMF, Ortadoğu ile ilgili raporunda, ara-
larında Mısır ve Tunus’un da bulunduğu Ortadoğu’nun petrol ithalat-
çısı ülkelerinin ekonomik büyüme tahminini bu yıl için % 1,9’a indirdi.  

•  Katar ekonomisinin 2012 yılında büyüme beklentileri % 5,1 seviyesine 
düşürüldü. 2011 yılı büyüme oranı beklentisi ise % 15 olarak belirlendi. 

28 Ekim

• İhracat 2011 yılının 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre % 21,8 
artışla 99,5 milyar dolara yükselirken, ithalat % 39,1 artışla 181,6 mil-
yar dolara ulaştı.  
• Turizm gelirleri yılın üçüncü döneminde geçen yılın aynı dönemine 
göre % 8,9 artarak 9,3 milyar dolara yükseldi.  

• Türk-İş’in yaptığı hesaplamaya göre yoksulluk sınırı 2.974,90 TL’ye 
çıktı.

• Tayland Merkez Bankası yaşanan sel sebebiyle mevcut finansal yıla dair 
büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti. 2011 yılı için % 4,1 olan 
tahminler, % 2,6 olarak belirlendi. 

31 Ekim

• Türkiye’de bulunan serbest bölgenin ticaret hacmi Ocak-Ağustos dö-
neminde geçen yılın aynı ayına göre % 28,4 artarak 11,6 milyar dolardan 
14,9 milyar dolara yükseldi.  

• Ukrayna Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakan Yardımcısı Vadym 
Kopylov, ilk 9 ayda GSYH’nin % 5,3 arttığını açıkladı.
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2 Kasım

• Üç aylık çalışan kişi başına üretim endeksi bu yılın ikinci döneminde, 
geçen yılın aynı dönemine göre % 2,6 artarak 119,5’e ulaştı.

• İhracat, 2011 yılı Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre % 10,6 ora-
nında artışla 11,9 milyar dolar oldu. İhracat 2011 yılının 10 ayında ise 
geçen yılın aynı dönemine göre % 20,2 artışla 111,4 milyar dolara yük-
seldi. İhracat son 12 aylık dönemde ise % 18,8 artarak 132,6 milyar do-
lar düzeyinde gerçekleşti.

3 Kasım

• Vergi artışları ve zamların etkisiyle enflasyonda aylık bazda rekor ar-
tış yaşandı. Ekim ayında TÜFE % 3,27 artış gösterdi. Yıllık enflasyon 
% 7,6’ya çıktı.

• Bu yıl Türkiye’ye gelen turist sayısının 30,5 milyon kişiye, turizm geli-
rinin ise 24 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

KASIM
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• Brookings Enstitüsü’nün araştırmasına göre, ABD kentlerinin aşırı 
yoksul mahallelerinde yaşayanların sayısı son 10 yıl içinde 3’te 1 oranında 
arttı. Bu bölgelerde yaşayanların % 40’ının, ABD’de 4 kişilik bir aile için 
belirlenen yoksulluk sınırının altında yaşadığı kaydedildi. ABD’de 4 kişi-
lik bir aile için yoksulluk sınırı yıllık 22.314 dolar seviyesinde bulunuyor.  

• Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün 28 ülkeyi kapsayan 2011 Rüşvet 
Endeksi’ne göre, yurtdışında iş yaparken en çok rüşvete başvuran şir-
ketler Rusya ve Çin’de bulunuyor. Her üç senede bir hazırlanan endeks-
te Türkiye, gizli ödemeler ve hediyeler sunarak iş yapan şirketlere en çok 
rastlanan 8’inci ülke konumunda, Hindistan ve Tayvan ile aynı puanda 
yer alıyor.  

• Güney Kore Bilişim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ekim ayı 
mal ticareti fazlası 4,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhracat geçen yılın 
aynı ayına göre % 9,3 artışla 47,4 milyar dolara ulaşırken; ithalat % 16,4 
artışla 43,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yılın ilk on ayında ise, top-
lam mal ihracatı % 21,4’lük artışla, 462,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

4 Kasım

• Enflasyon ateşi yükseldi. Enflasyon Ekim ayında tüketici fiyatların-
da bir önceki aya göre % 3,27, üretici fiyatlarında % 1,6 oranında arttı. 
Enflasyon Ekim ayında, tüketici fiyatlarında 2010 yılı Aralık ayına göre 
% 7,95, geçen yılın aynı ayına göre % 7,66 ve on iki aylık ortalamalara 
göre ise % 5,93 oranında artış gösterdi.  

• Havaalanlarında yolcu sayısı geçen yılın Ekim ayına göre iç hatlar-
da % 12,5 artışla 4.904.495’e, dış hatlarda ise % 9,4 artışla 5.963.322’ye 
ulaştı.  

• Kamu, 2011 Ocak ayının başından 2 Kasım’a kadar olan dönemde top-
lam 10,988 milyar dolarlık dış borç ödemesi yaptı. 

• Avrupa Merkez Bankası (ECB), % 1,5 olan gösterge faiz oranını 
% 1,25’e düşürdü. ECB, Frankfurt’taki merkezinde yaptığı toplantı-
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da, gösterge faiz oranını 25 baz puan (% 0,25) indirerek % 1,25’e çekti. 

• Brezilya Ekim ayı ticaret fazlasının 2,3 milyar dolar olarak tahminle-
rin üzerinde gerçekleştiğini açıkladı. Yapılan tahminlere göre, Ekim ayı 
ticaret fazlasının 1 milyar dolar civarında olması bekleniyordu. 2,3 mil-
yar dolarlık ticaret fazlası, Ekim ayı için, 2007’den bu yana gerçekleşen 
en yüksek rakam olma özelliğini de taşıyor.

• Hindistan Maliye Bakanı Pranab Mukherjee yaptığı açıklamada, kriz-
den çıkmak için Euro Bölgesi liderleri gerekli gördükleri ve kendilerin-
den istenildiği takdirde Euro Bölgesi’ne yardım edebileceklerini belir-
ti. Hindistan’ın halihazırda 318 milyar dolarlık döviz rezervi olduğu be-
lirtiliyor.

10 Kasım

• Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Ticaret ve TIR Daire-
si Başkanlığı’nın verilerine göre, 2011 yılı Ekim ayında, 2010 yılı Ekim 
ayına göre Verilen Geçiş Belgesi sayısında % 0,32’lik, TIR karnesi sayı-
sında da % 2,29’luk bir artış yaşandı.  

• Ar-Ge harcamasının gayri safi yurtiçi hasıla içindeki payı 2010 yılında 
bir önceki yıla göre gerileyerek binde 8,4 oldu. Türkiye’de gayri safi yur-
tiçi Ar-Ge harcaması 2010 yılında bir önceki yıla göre % 14,6 artarak 9,3 
milyar TL olarak hesaplandı. 

• İtalya’nın 10 yıllık tahvil faizinin % 7,5’i bulması, Avrupa piyasaları-
nı vurdu. Euro Bölgesi’nin üçüncü büyük ekonomisi olan İtalya’nın borç 
krizindeki Yunanistan, İrlanda ve Portekiz’den sonraki kurban olmasın-
dan endişe edilmesiyle birlikte borsalarda büyük düşüşler yaşandı. 

• Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, küresel eko-
nominin ‘kayıp on yıl’ riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu. 
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• Çin ihracat büyümesi Ekim ayında Euro Bölgesi’ndeki borç krizi ve 
ABD ürün taleplerinin azalması endişeleriyle yavaşladı. Çin gemi tica-
reti Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre % 15,9 artarken, Ağus-
tos ayında yaşanan % 24,5 ve Eylül ayındaki % 17,9’luk artışların altın-
da kaldı. 

• Çin tüketici fiyatları Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre % 5,5 ar-
tış kaydetti. 

• Avrupa Merkez Bankası, (ECB) faiz oranlarını çeyrek puan düşürerek 
% 1,25 seviyesine indirdi.

• Hindistan Sanayi ve Ticaret Bakanı Anand Sharma, Hindistan’ın iddi-
alı bir ihracat hedefi koyduğunu ve bu hedefe ulaşılması için yıllık ihra-
cat sevkiyatının % 26,9 oranında artması gerektiğini ifade etti.

11 Kasım

• Bankacılık sektörünün aktif toplamı 2011 yılının dokuz aylık döne-
minde % 20,6 oranında artarak 1,2 trilyon TL seviyesine ulaştı. Yılın ilk 
çeyreğinde % 3,9 oranında büyüyen sektör ikinci çeyrekte % 9,5, üçüncü 
çeyrekte ise % 5,9 oranında büyüme sergiledi.  

• Bireysel emeklilik sistemini tercih eden vatandaşların sayısı gün geç-
tikçe artıyor. Ekim ayı itibariyle son bir yılda bireysel emeklilik sistemi-
ne katılanların sayısı % 16,6 artarak 2,6 milyona, bu kişilerden toplanan 
fon tutarı ise % 22,1 artarak 14,1 milyar TL’ye yükseldi.  

• Bankacılık sektörünün 28 Ekim itibariyle verdiği krediler geçen yılın 
aynı dönemine göre % 36 artışla 491,8 milyar TL’den 669,1 milyar TL 
düzeyine yükseldi.  

• Maliye Bakanlığı, 2011 yılının 9 ayında 4,5 milyar TL para ceza-
sı tahsilatıyla bütçe hedefinin % 83’ünü tutturdu. 2012 Yılı Bütçe Yasa 
Tasarısı’nda para cezası hedefini 2011 yılı bütçesine göre % 15,6 artıran 
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Maliye Bakanlığı, gelecek yıl bu kalemden brüt 6,9 milyar TL gelir elde 
etmeyi hedefliyor.  

• Türkiye’nin 2011 yılı Ocak-Eylül döneminde 1 milyar dolar ve üze-
rinde dış ticaret açığı verdiği ülke sayısı 20’ye, söz konusu ülkelere veri-
len dış ticaret açığı ise 83,6 milyar dolara ulaştı. Bu açık, 2011 yılının 9 
ayında Türkiye’nin 82,2 milyar dolara ulaşan toplam dış ticaret açığının 
% 102’sini oluşturdu. 

• İtalya’daki 10 yıllık tahvil satışında faizin % 7,5 seviyelerine ulaşması, 
Avrupa’yı telaşlandırdı. Borçlanma maliyetinin tarihi seviyelere çıktığı 
Euro Bölgesi’nde, dağılma senaryoları konuşuluyor. 

• Avrupa Birliği, 2012 Euro Bölgesi büyüme tahminlerini sert bir düşüş-
le revize ederek, % 1,8’den % 0,5’e çekti.

14 Kasım

• 2011 yılı Eylül ayında sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre % 12 
artışla 127,5 değerinde gerçekleşti. Yıllık bazda kesintisiz olarak 22 aydır 
artış gösteren sanayi üretimi, bir önceki aya göre ise % 6,9 oranında arttı.  

• Piyasaların 2011 yıl sonu enflasyon beklentisi bir önceki döneme göre 
1,07 puan artarak % 9,08’e yükseldi. Ekonomideki cari yıl sonu büyüme 
beklentisi 0,08 puan artışla % 6,8 düzeyinde tahmin edildi.  

• Hazine nakit dengesi 2011 yılının Ocak-Ekim döneminde 3,9 milyar 
TL açık verdi.  

• Ekim ayında işsizlik ödeneğinden yararlanmak üzere 41.413 kişi Tür-
kiye İş Kurumu’na başvuruda bulundu. Ekim ayında toplam 161.529 ki-
şiye 63,181 milyon TL işsizlik maaşı ödemesi yapıldı.

• Türkiye Demir Çelik Üreticileri Derneği verilerinden derlenilen bilgile-
re göre, Türkiye’nin 2011 yılının on ayındaki demir çelik ürünleri ihraca-
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tı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla miktar açısından % 5 artışla 15 mil-
yon tona çıktı. Demir çelik ürünleri ihracatı, değer açısından ise % 27,2 
artışla 12,6 milyar dolara ulaştı.

• MB’nin beklenti anketine göre 2012 sonunda GSYH’deki büyüme 
beklentisi % 6,8’e çıktı. Geçen ay % 8,01 seviyesinde bulunan yıl sonu 
TÜFE beklentisi Kasım ayında % 9,08’e yükseldi.

• Rusya Başbakanı Vladimir Putin, Avrupa Finansal İstikrar Fonu ve 
IMF’nin Euro Bölgesi krizinin aşılmasında yeterli kaynağa sahip olma-
dığını belirterek, “Avrupa Merkez Bankası doğrudan müdahale etmez-
se sorun çözülmez. Krizin aşılması için 1,5 trilyon Euro kaynağa ihtiyaç 
var,” dedi. ABD Başkanı Barack Obama ise, bütün Avrupa’nın 17 üyeli 
Euro Bölgesi’ne destek vermesi gerektiğini belirtti.  

• Japonya ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine 
göre % 6 oranında büyüme kaydederek, durgunluktan çıktı. Ekonomist-
ler, ülkenin söz konusu dönemde yıllık bazda % 6,2 büyüyeceğini tah-
min ediyordu. 
 

16 Kasım

• İşsizlik oranı Ağustos ayında yıllık bazda 2,2 puan azalışla % 11,4’ten, 
% 9,2’ye gerilerken, işsiz sayısı 450 bin kişilik azalışla 2,9 milyondan 2,5 
milyon düzeyine indi. İşsizlik oranı Ağustos ayında bir önceki aya göre 
0,1 puan artarken, işsiz sayısında 12 bin kişilik artış yaşandı.  

• Merkezi yönetim bütçesi 2011 yılı Ocak-Ekim döneminde 1,7 milyar 
TL, Ekim döneminde ise 1,9 milyar TL açık verdi. 2011 yılı Ocak-Ekim 
döneminde bütçe gelirleri yıllık % 17,8 oranında artarak 243,7 milyar TL 
oldu. Bütçe giderleri ise % 6,7 oranında artarak 245,4 milyar TL’ye yük-
seldi. Ekim ayında ise bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına göre % 16,9 
oranında artarak 22,6 milyar TL oldu.
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• Cari açık yılın ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre % 101 ora-
nında, 30,5 milyar dolar artarak 60,7 milyar dolara ulaştı. Bu gelişmede 
dış ticaret açığının 32,4 milyar dolar tutarında artarak 70,1 milyar dola-
ra ulaşması etkili oldu. Cari işlemler hesabı Eylül ayında geçen yılın aynı 
dönemine göre % 79,1 artışla 6,8 milyar dolar açık verdi.  

• Merkez Bankası’nın açıkladığı ödemeler dengesi verilerine göre 2011 
yılının ilk 9 aylık döneminde “net hata noksan” kaleminde 12,3 milyar 
dolarlık kaynağı belirsiz para girişi dikkat çekti. 

• Sanayide ciro endeksi Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre % 40,3 
artışla 223,9’a yükselirken, sanayide sipariş endeksi % 34,7 artışla 213,8’e 
ulaştı. Eylül ayında sanayi ciro endeksi bir önceki aya göre % 6,8, sanayi-
de sipariş endeksi % 9,7 oranında arttı.  

• KOBİ kredilerindeki artış hızı yavaşladı. Kredi artış hızının 2010 yılı 
sonuna göre % 25,8 artarak 661,3 milyar TL’ye ulaştığı 2011 yılının 9 
ayında KOBİ’lerin kullandığı krediler % 24,5 artışla 156,2 milyar TL 
düzeyinde gerçekleşti. Yılın 9 ayında kredilerden yararlanan KOBİ sa-
yısı % 7,5 artışla 1.477.930’a çıkarken, 2011 yılının Ocak-Eylül döne-
minde bankaların takibine düşen KOBİ kredileri 2010 yılı sonuna göre 
% 16,5 azalışla 4,920 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. Kredisi takibe 
düşen KOBİ sayısı ise % 17,5 azalışla 165.216 oldu. 

• Kırmızı et üretimi Eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre % 11,4 
artışla 63.605 ton düzeyinde gerçekleşti.

• Uluslararası Para Fonu (IMF), Afganistan için yeni kredi programı-
nı onayladı. Programla Afganistan’a 133,6 milyon dolar kredi verilme-
si öneriliyor. 

• Krizde diğer ülkelere liderlik yapan Nicolas Sarkozy’nin ‘Fransa’sı ya-
pılan son analizlere göre Euro Bölgesi’nde 17 ülke arasında ekonomik 
anlamda en kötü beş içerisinde yer alıyor.  
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• Almanya İstatistik Ofisi’nin (Destatis) verilerine göre, ülkenin gayri-
safi yurtiçi hasılası (GSYH) üçüncü çeyrekte çeyreklik bazda % 0,5 ora-
nında büyüme gösterdi.

• Portekiz ekonomisi Temmuz-Eylül döneminde de, daralarak dört ardı-
şık dönem boyunca küçüldü. Bu durum durgunluğun daha da derinleş-
tiğine işaret ederken, GSYH 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla % 0,4 
oranında düşmüştür. 

17 Kasım

• Ocak-Eylül döneminde benzin tüketimi % 4,1 azalırken, motorin tü-
ketimi % 5,9, oto LPG ise % 5,5 artış gösterdi. Söz konusu dönemde 
otomotiv yakıtları pazarı, geçen yılın aynı dönemine göre % 4,7 büyüdü.

18 Kasım

• Bankacılık sektörünün 4 Kasım itibariyle verdiği krediler geçen yılın 
aynı dönemine göre % 36,4 artarak, 669,4 milyar TL düzeyine ulaştı. 
Tüketicinin kazanmadan harcadığı para, 4 Kasım itibariyle 218,8 mil-
yar TL düzeyine çıktı.  

• Ekonomi Bakanı Çağlayan, geçen yılın ilk 9 ayına oranla Suriye’ye ih-
racatımızın artış gösterdiğini ancak Ekim-Kasım döneminde % 10 düş-
tüğünü söyledi.

• Borçlanma faizi % 7 ile 14 yılın en yüksek seviyesinde olan İspanya’nın 
iflas etme ihtimali de hızla yükseliyor. 

• İngiltere’de işsiz sayısı Eylül ayına kadar olan 3 aylık dönemde 129.000 
artarak 2,62 milyona ulaştı. 

• Ukrayna Başbakanı Mykola Azarov, 2010 Ekiminden sonra 1 yıllık 
GSYH büyümesinin % 7,2 oranında gerçekleştiğini açıkladı.
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21 Kasım

• İhracat birim değer endeksi, 2011 yılının 3. çeyreğinde geçen yılın aynı 
dönemine göre % 14,5, ithalat birim değer endeksi ise % 19,6 oranında 
artış gösterdi. Yılın 3. çeyreğinde ihracat miktar endeksi geçen yılın aynı 
dönemine göre % 9,7 oranında, ithalat miktar endeksi de % 9,2 oranın-
da arttı.  

• Finansal kiralama şirketlerinin net dönem kârı 2011 yılının ilk 9 ayında 
geçen yılın aynı dönemine göre % 14,9 artışla 428,5 milyon TL’ye yük-
selirken, faktoring şirketlerinin net dönem kârı % 23,4 artışla 364,2 mil-
yon TL’ye çıktı.  

• Türk bankacılık sektörünün sermaye yeterliliği rasyosunun yıllık baz-
da 2,92 puan azalışla % 16,4’e gerilediği Eylül 2011’de, yabancı bankala-
rın ve özel bankaların sermaye yeterliliği oranları % 15,4 düzeyine indi. 

• İşsizlik oranı Ağustos döneminde geçen yılın aynı ayına göre 2,2 puan 
azalışla % 11,4’ten % 9,2’ye gerilese de, bu dönemde işsizlerin % 16,6’sına 
karşılık gelen 419 bin kişi işsiz kaldı.  

• Maliye Bakanlığı, 2011 yılının 10 aylık döneminde tahakkuk eden 
257,1 milyar TL’lik verginin 208,1 milyar TL’sini tahsil etti. Vergi tahsi-
lat oranı geçen yılın aynı dönemine göre 1,3 puan gerileyerek % 81 dü-
zeyinde gerçekleşti.  

• Serbest Bölgelerin ticaret hacmi 1 yılda % 28,4 artarak 16,9 milyar do-
lara yükseldi. Ocak-Eylül döneminde serbest bölgelerin ticaretinde en 
büyük rolü 15,8 milyar dolarlık ticaretle sanayi sektörü oluşturdu. Ege 
Serbest Bölgesi ise 4,1 milyar dolarlık ticaret hacmi ile 19 bölgenin için-
de ilk sırada yer aldı. 

• Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, cari açık konusunun artık ciddi an-
lamda gündemlerinde olduğunu belirterek, “Gündemde olmaktan öte 
ameliyat masasında,” dedi. 
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• İspanya hükümetinden 16 Kasım tarihinde yapılan açıklamada 2011 
yılına ilişkin % 1,3 olan ekonomik büyüme tahminin % 0,8 düzeyine in-
dirildiği belirtildi.

• İngiltere’de işsizlik son 15 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Ulusal İs-
tatistik Ofisi’nin açıkladığı verilere göre işsizlerin sayısı 3. çeyrekte 129 
bin kişi artarak 2,6 milyonun üzerine çıktı. Bu rakamlarla % 8,3’e yükse-
len işsizlik oranı, borçları azaltmak için kemer sıkmak zorunda olan ülke 
için önemli bir sorun olarak ortaya çıkıyor.

• Ekim ayında Çin’in doğrudan yabancı sermaye stoku bir önceki aya 
göre daha hızlı artış gösterdi. Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklama-
da; yatırımların geçen yılın aynı ayına göre % 8,8 artış gösterdiği ve 8,33 
milyar dolara ulaştığı belirtildi. Eylül ayında ise artış oranı % 7,9 olarak 
gerçekleşmişti. Yapılan açıklamada, yılın ilk 10 ayında sermaye akışının 
% 15,9 arttığı belirtildi.

22 Kasım

• Bankacılık sektörünün 11 Kasım itibariyle verdiği krediler geçen yı-
lın aynı dönemine göre % 34,4 artarak 669,4 milyar TL düzeyine ulaş-
tı. Söz konusu dönemde taşıt kredileri ise % 39,6 artarak 6,9 milyar do-
lara yükseldi. 

• Dünya Bankası’nın açıkladığı raporda, Doğu Asya’da gelişmekte olan 
ülkelerin 2011 yılında % 8,2, 2012’de ise % 7,8’lik büyüme kaydedece-
ği öngörüldü. 

• Tayland 2011 yaz ayları döneminde beklenen % 4,5’lik değerin altında 
kalarak, % 3,5’lik büyüme kaydetti. 

• İsrail Merkezi İstatistik Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre; 2011 
yılı üçüncü çeyreğinde İsrail ekonomisi % 3,4 büyüdü. Büyümeye en bü-
yük katkıyı % 13’lük artışla sabit sermaye yatırımları sağlarken, ihracattaki 
% 16,9’luk düşüş, büyümeyi azaltan en büyük faktör olarak dikkati çekti.
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23 Kasım

• Yabancıların Türkiye’deki “uluslararası yatırım pozisyonu açığı”, 2011 
yılının Eylül ayında 2010 yılı sonuna göre % 7,5 azalışla 335,7 milyar 
dolar düzeyinde gerçekleşti.  

• Kısa vadeli dış borç stoku Eylül itibariyle 2010 yılı sonuna göre % 14 
oranında, 10,9 milyar dolar tutarında artışla 89,2 milyar dolara ulaştı. 
Kısa vadeli dış borç stoku, bir önceki aya göre ise % 0,4 azalış gösterdi.  

• Piyasaların 2011 yıl sonu enflasyon beklentisi bir önceki döneme göre 
0,14 puan artarak % 9,22’ye yükseldi.  

• Bankaların net dönem kârı Eylül itibariyle geçen yılın aynı dönemine 
göre % 8 azalarak 11,3 milyar TL oldu.

• ABD’de daha önce % 2,5 olarak açıklanan üçüncü çeyrek GSYH bü-
yümesi % 2’ye revize edildi.

24 Kasım

• Türkiye Bankalar Birliği’nin açıkladığı Eylül 2011 Raporu’na göre 
Merkez Bankası’nın uygulamaya koyduğu yeni tedbirlerin sonucunda 
2011 yılının 3. çeyreğinde bankalara toplam 3,9 milyar dolarlık net dö-
viz likiditesi sağlandı. 

• Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) gelirlerinin % 25’i tiryakiden tahsil edil-
di. 2011 yılının 10 ayında tahsil edilen 52,6 milyar TL’lik ÖTV gelir-
lerinin 13,1 milyar TL’lik bölümünü tütün mamullerinden alınan ÖTV 
oluşturdu. Bu dönemde alkollü içeceklerden tahsil edilen ÖTV geçen yı-
lın aynı dönemine göre % 32,9 artışla 3,2 milyar TL’ye ulaştı. 

25 Kasım

• İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı Kasım ayında geçen 
yılın aynı ayına göre 1 puan artışla % 76,9 düzeyinde gerçekleşti. Sanayi-
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de kapasite kullanımı bir önceki aya göre ise 0,1 puan geriledi.  

• Türkiye genelinde 2011 yılı üçüncü döneminde, 101.754 konut satış so-
nucu el değiştirdi. Konut satışlarında bir önceki döneme göre % 5,18 ora-
nında düşüş gerçekleşti. 2011 yılının üçüncü döneminde, konut satışla-
rında geçen yılın aynı dönemine göre % 21,57 oranında artış gerçekleşti.  

• Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, 2012 yılında ekonominin % 4 ora-
nında büyümesinin hedeflendiğini, bu büyüme hedefiyle uyumlu olarak 
işsizlik oranının, 2012 yılında % 10,4 olmasının öngörüldüğünü, 2012 yıl 
sonu enflasyon hedefinin ise % 5 olarak belirlendiğini açıkladı. 

• Moody’s, Macaristan’ın ‘‘Baa3’’ olan devlet tahvillerinin yerel ve yabancı 
para cinsinden notunu ‘‘Ba1’’le yatırım yapılamaz seviyeye indirdi, kredi 
notlarının görünümlerini ise ‘‘negatif ’’ olarak belirledi.  

• Fitch, Portekiz’in kredi notunu ‘çöp’ seviyesine indirdi. 

28 Kasım

• Kurulan şirket sayısı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre % 3,8 
artarak, 4.354’e, kapanan şirket sayısı ise % 18,05 artarak 909’a yüksel-
di. Kurulan şirket sayısı yılın ilk 10 ayında ise geçen yılın aynı dönemine 
göre % 7,5 artarak 45.483’e yükseldi. Söz konusu dönemde kapanan şir-
ket sayısı % 17,1 artarak 10.594’e çıktı.  

• Türkiye’yi 2011 yılının ilk 10 ayında ziyaret eden yabancı turist sayısı 
geçen yılın aynı dönemine göre % 10,4 artışla 28,7 milyon kişiye ulaştı. 
Ocak-Ekim 2011 döneminde Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülke-
ler sıralamasında Almanya % 15,4 pay ile birinci, Rusya % 11,7 ile ikin-
ci, İngiltere % 8,7 ile üçüncü sırada yer aldı.  

• Yenilik Araştırması’nın sonuçlarına göre, 2008-2010 yıllarını kapsayan 
üç yıllık dönemde 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin % 51,4’ü ye-
nilik faaliyetinde bulundu. Yenilik faaliyetleri girişimlerin büyüklük gru-
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bu ile orantılı olarak artarken, 10-49 çalışanı olan girişimlerin % 49,4’ü, 
50-249 çalışanı olan girişimlerin % 58,9’u ve 250 ve daha fazla çalışanı 
olan girişimlerin % 69,7’si yenilik faaliyetinde bulundu.  

• İngiliz Ticaret Odası, bu yıl dördüncü kez büyüme tahminlerini aşağı 
yönlü revize etti. Bu yılın büyüme tahminleri % 0,9 olurken, 2012 % 0,8 
olarak belirlendi. Gelecek 2-3 çeyrekte ise büyümenin oldukça zayıf ola-
cağı söylendi.  

29 Kasım

• OECD Türkiye için 2012 büyüme tahminini % 3 olarak açıklarken, 
TL’deki değer kaybının zaten yüksek enflasyon üzerinde yukarı yönlü 
baskıyı artırabileceğini bildirdi.  

• Türk-İş’in araştırmasına göre Kasım ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sı-
nırı 927 TL’ye yükseldi. Yoksulluk sınırı ise 3 bin TL’nin üzerine çıktı.  

• Avrupa otomotiv pazarı, 2011 yılının ilk on aylık döneminde, yıllık 
%0,5’lik artışla 13,1 milyon adede yükseldi. Türkiye ise Avrupa hafif ti-
cari araç satışları sıralamasında, 2011 Ocak-Ekim döneminde 3. sıraya 
geriledi. 

• ABD’nin ‘AAA’ olan uzun vadeli kredi notunu Fitch teyit etti, not gö-
rünümünü ise ‘negatif ’e çevirdi.

• OECD, ilk kez açıkça Euro Bölgesi’nin dağılmasından söz ettiği 
2011 Ekonomik Görünüm Raporu’nda, “Bir ya da birkaç üyenin Euro 
Bölgesi’nden çıkması halinde, çok büyük olasılıkla dünya ekonomisi de 
derin bir depresyona girer,” denildi. 2011 4. çeyrekte Avrupa bölgesinde 
% 1 daralma ve 2012 yılında % 0,4 büyüme bekleniyor.  

• Belçika’nın düzenlediği 10 yıl vadeli tahvil ihalesinde faiz oranı % 5,6 
ile Ocak 2000’dan bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken yatırımcılardan 
2,6 kat talep geldi. 
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 30 Kasım

• Tüketici kredisi ve konut kredisi kullanan toplam kişi sayısı 2011 yılı-
nın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre % 5 artışla 2,1 
milyon kişiye yükselirken, kredi miktarı ise % 5 azalışla 23,4 milyar TL 
düzeyinde gerçekleşti.  

• Reel sektörün yabancı para açık pozisyonu 2011 yılının ilk dokuz ayın-
da % 35,7 artarak 123 milyar dolara ulaştı.  

• Türk bankacılık sektöründe yabancı payı % 43’e ulaştı.  

• Sanayicilerin gelecek aya karşı üretim hacmi beklentisi Kasım ayında 
geçen yılın aynı dönemine göre 5,2 puan azaldı.  

• Türkiye, büyük ihracatçılar liginde 7 basamak yükselerek 33. sıraya 
oturdu. İhracatını 27,7 milyar dolardan 114 milyar dolara getirerek, 4 
kat artırdı ve değer bazında ihracatını en çok artıran 20. ülke oldu.

• Hindistan ekonomisi son 2 yılda en az seviyesinde büyüyor. 3. çeyrek 
büyüme oranı % 6,9. Daha önceki çeyrekte büyüme oranı % 7,7 seviye-
sindeydi.  

• Güney Afrika ekonomisi beklenenden çok daha zayıf bir büyüme kay-
detti. 3. çeyrek büyüme oranı % 1,4’te kaldı.



Ekonomi Almanağı  2011

161

1 Aralık

• İhracat 2011 yılının ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre % 
20,2 artışla 111,3 milyar dolara yükselirken, ithalat % 36,3 artışla 201,5 
milyar dolara ulaştı. Dış ticaret açığı % 63,5 artarak 90,1 milyar do-
lar düzeyinde gerçekleşirken, ihracatın ithalatı karşılama oranı 7,4 puan 
azalarak % 55,3’e geriledi.  

• Fransa Merkez Bankası, Avrupa’nın parasal krizle değil, gerçek anlam-
da bir mali krizle karşı karşıya bulunduğunu söyledi. 

• Çin üretim endeksi 32 ayın en düşük düzeyinde. Kasım ayında PMI 49 
puan seviyesine düştü.  

• Çin Merkez Bankası özel bankaların rezervlerini düşürmesi için mun-
zam oranlarını % 21,5’ten % 21’e düşürdü.  

• İspanya’nın işsizlik oranının gelecek yıl % 23 seviyesine tırmanacağı 
öngörülüyor.

• Güney Afrika ekonomisinin bozulan küresel ekonomi karşısında 2011’in 
ikinci çeyreğinde % 1,3 büyüme kaydettiği ifade edildi. Bunun dışında 

ARALIK
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2012 yılında ülkede enflasyonun beklenilenden daha yüksek, % 6,3 olarak 
gerçekleşeceği öngörüldü. 

2 Aralık

• İhracat, 2011 yılı Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre % 13,93 ar-
tışla 10,8 milyar dolar oldu. İhracat 2011 yılının 11 ayında ise geçen yılın 
aynı dönemine göre % 19,69 artışla 133,9 milyar dolara yükseldi. 

• Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Baş Ekonomisti Dr. Fatih Birol, do-
ğalgaz kaynağı dolayısıyla dünyanın Rusya’ya ihtiyacı olduğunu ve önü-
müzdeki 20 yıl enerjide köşe taşı olacağını söyledi. 

• Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2011 yılı bitkisel üretim ikinci tahmi-
nine göre tahıllar geçen yıla göre % 7,4 artışla 35,2 milyon tona, sebze 
ürünleri % 5,8 artışla 27 milyon tona, meyve ürünleri % 3,6 artışla 17,2 
milyon tona yükseldi.

• Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başka-
nı Ömer Cihad Vardan, 78 maddelik yeni Anayasa önerisini açıkladı. 6 
ayda hazırlanan Anayasa Önerisi’nde devletin şekli ve nitelikleri koru-
nurken, bu ilkelerin değişmesi Meclisin ve seçmenlerin 3’te 2 çoğunlu-
ğunun iradesine bırakıldı.

• Serbest bölgelerde istihdam 53 bin kişiyi geçti. Bu yılın ilk 10 ayında 
serbest bölgelerde istihdam edilenlerin sayısı geçen yılın aynı dönemi-
ne göre % 9,2 artarak 49.100 kişiden 53.868 kişiye yükseldi. Söz konu-
su dönemde toplam istihdamın % 37,6’sı Ege Serbest Bölgesi’nden kay-
naklandı. Bölgede 18.984 kişi istihdam edildi.

5 Aralık

• Sanayide istihdam bu yılın 3’üncü döneminde geçen yılın aynı dönemi-
ne göre % 4,6, bir önceki döneme göre % 1,4 arttı. 

• Türkiye’nin hammadde ithalatı 2011 yılının ilk 10 ayında 145,2 milyar 
dolara ulaştı. Hammadde ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre % 36,8 
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oranında, 39 milyar dolar tutarında artış gösterdi. Türkiye’nin 111,4 mil-
yar doları aşan 10 aylık ihracatı ise toplam hammadde ithalatının ancak 
% 76,7’sini karşılayabildi. Bu gerçekleşmeyle ihracatın hammadde itha-
latını karşılama oranı yıllık bazda son 16 yılın en düşük düzeyine ulaştı. 

• Ağustos’tan bu yana negatif değer alan TEPAV Perakende Güven En-
deksi (TEPE), Kasım 2011’de de sıfırın altında kalarak 2,4 değerini aldı. 
Güven Endeksi bir önceki aya göre 1,3 puan, geçen yılın aynı dönemine 
göre ise 2,9 puan düştü. 

• IMF Türkiye Temsilcisi Mark Lewis, MÜSİAD’a bir ziyaret gerçekleş-
tirdi. Lewis, Türkiye ekonomisinin gidişatından olumlu şekilde bahset-
ti. MÜSİAD’dan yapılan açıklamada, görüşmede Avrupa’daki ekonomik 
riskler ve diğer gelişmiş ülkelerdeki durgunluklar hakkında fikir alışveri-
şi yapıldığı kaydedildi. 

6 Aralık

• Enflasyon, yükselişini Kasım ayında da sürdürdü. Tüketici fiyatları yı-
lın 11 ayında % 9,82, on iki aylık ortalamalara göre % 6,13 artış gösterdi. 
Kasım ayında, tüketici fiyatları enflasyonu 11 ayda % 9,82 artarken, on 
iki aylık ortalamalara göre artış % 6,13 oldu. Üretici fiyatları enflasyonu 
11 ayda % 12,20, on iki aylık ortalamalara göre % 10,72 oranında arttı. 

• Kalkınma Bankası ile Dünya Bankası arasında yenilenebilir “Enerji 
ve Enerji Verimliliği Projesi İlave Finansmanı” kapsamında 300 milyon 
ABD doları tutarında kredi anlaşması imzalandı. 

• Şampiyon 15 il, bu yılın Ocak-Kasım döneminde ihracat pastasından 
% 90,3’lük pay aldı. Toplam 122,2 milyar dolarlık ihracatın 110,4 mil-
yar dolarını oluşturan şampiyon illerin başını İstanbul çekti. İstanbul 11 
ayda toplam 53,9 milyar dolarlık ihracatıyla toplam ihracatın % 44,2’sini 
oluşturdu.

• Bankacılık sektörünün mevduatı 25 Kasım itibariyle 2010 yılı sonu-
na göre 75,2 milyar TL artışla 179,7 milyar TL’ye yükselirken, bankacı-
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lık sektörü kredileri 145,4 milyar TL tutarında, % 27,2 oranında artışla 
680,7 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde kredi kartı harca-
maları 9,2 milyar TL’lik artışla 52,8 milyar TL olurken, tüketici kredile-
ri 36,9 milyar TL artışla 166 milyar TL’ye dayandı. 

7 Aralık

• Yunanistan’da, Lukas Papadimos başkanlığındaki geçici hükümet tara-
fından hazırlanan, mali krizle mücadele temelinde tasarruf amacıyla bazı 
kamu kurum ve kuruluşların iptal edilmesi ya da birleştirilmesinin yanı 
sıra bir dizi özelleştirilme yapılmasını da içeren yeni bütçe 2012 bütçesi 
parlamentoda onaylandı.  

• IMF, Yunanistan’a 2,2 milyar Euro’luk kredi dilimini onayladı.  

• Avustralya 3. çeyrekte beklenenin üzerinde büyüme kaydetti. % 2,5 
oranında gerçekleşen büyüme ekonomi için umut verici bulundu.  

• Rusya’nın Uzakdoğu’da bulunan Primorye Bölgesi’nin Ocak-Eylül dış 
ticareti % 24 artarak 6,1 milyar dolara ulaştı. Bölgede genellikle Çin, 
Kore, Japonya ve ABD ile ticaret yapılıyor.

• ABD’de Ekim ayında 52,9 olan imalat dışı ISM endeksinin Kasım 
ayında 52 puana gerilediği ve Ocak 2010’dan bu yana en düşük büyüme 
hızını kaydettiği belirtildi.

8 Aralık

• Piyasaların 2011 yıl sonu enflasyon beklentisi bir önceki döneme göre 
1,03 puan artarak % 10,25’e yükseldi. Yıl sonu cari açık beklentisi bir 
önceki döneme göre 614,1 milyon dolar artışla 75,1 milyar dolara ulaştı. 
Ekonomideki cari yıl sonu büyüme beklentisi ise 0,1 puan artışla % 7,1 
düzeyinde tahmin edildi.  

• Ticaret-Hizmette Ciro Endeksi, 2011 yılının 3. çeyreğinde geçen yılın 
aynı dönemine göre % 21 artışla 197 değerine ulaştı. Ticaret-Hizmette 
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İstihdam Endeksi geçen yılın aynı dönemine göre % 6 artışla 118,3’e, 
Ticaret-Hizmette Çalışılan Saat Endeksi % 5,8 artışla 126,8’e, Ticaret-
Hizmette Brüt Ücret-Maaş % 17,3 artışla 228,2’ye yükseldi. 

•  IMF, Türk ekonomisinin 2011’in ilk yarısında güçlü büyüme göster-
meye devam ettiğini, ancak 2012’de hızla % 2’ye düşmesinin beklendi-
ğini bildirdi.

• İngiltere’nin 2008 büyüme değerlerine ancak 2013 yılında dönebile-
ceği ifade edildi. Üretim son 3 ayda % 0,3 düştü. Daha önceki 3 ayda 
ise % 0,4 düşmüştü.

• Çin, ihracatta sıkıntılı bir dönem geçiriyor. % 40 düzeyindeki ABD ve 
AB kaynaklı ihracatın gelecek yıl da düzelmesi beklenmiyor.  

• Japonya’nın cari bütçe fazlası bir yıl öncesine göre % 62,4 azaldı. Ay-
rıca makine siparişleri endeksi sürpriz bir şekilde % 6,9 oranında düştü.

9 Aralık

• 2011 yılı Ekim ayında sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre % 7,3 
artışla 138,4 değerinde gerçekleşti. Yıllık bazda kesintisiz olarak 23 aydır 
artış gösteren sanayi üretimi, bir önceki aya göre ise % 8,6 oranında arttı. 

• 2011 yılının ilk yarısında 71,6 milyar dolar olan 12 aylık birikimli cari 
açık, üçüncü çeyrekte 77,5 milyar dolara yükseldi. 

12 Aralık

• İhracat birim değer endeksi, Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre 
% 5,2, ithalat birim değer endeksi ise % 12 oranında artış gösterdi. Ekim 
ayında ihracat miktar endeksi geçen yılın aynı ayına göre % 3,4 oranın-
da, ithalat miktar endeksinde % 2,8 oranında artış yaşandı.  

• Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü Ekim 2011 itibariyle 2010 yılı 
sonuna göre % 20,9 artışla 1,2 trilyon TL’ye ulaştı. 
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• Alman halkının yaşanan borç krizi ve kaos nedeniyle Avrupa Birliği’ne 
ve Euro’ya duyduğu güven azaldı. Almanların % 46’sı AB’siz daha iyi ola-
caklarına inanırken, % 51’i Euro’nun geleceğini olumsuz görüyor. % 75’i 
ise kendisini Avrupalı’dan çok Alman görüyor.  

• İran Petrol Bakanı Rüstem Kasımi, Hazar Denizi Havzası’nda yaklaşık 
1,4 trilyon metreküp doğalgaz rezervi tespit ettiklerini söyledi.  

• Dünya işsizlik artışı kaygılandırıyor. BBC uluslararası anketine göre 23 
ülkeden 11 bin kişiyle yapılan ankette temel sorun olarak öne çıktı.  

• Hindistan endüstri üretimi Kasım ayında yıllık bazda % 5,1 düştü. 
Tahmin edilenden daha fazla gerçekleşen düşüşle birlikte son 2 yılın en 
düşük düzeyine ulaşıldı.  

• Güney Kore, ekonomi büyüme tahminlerini düşürdü. 2011 büyüme 
tahmini % 3,8 ve 2012 büyüme tahmini % 3,7 olarak revize edildi. 

13 Aralık

• Türkiye Ekonomisi 2011 yılının 3. çeyreğinde % 8,2 büyüdü. 9 aylık 
dönemde GSYH % 9,6 arttı.  

• İmalat sanayinin büyüme hızı % 8,9 ile sınırlı kalırken, dolaylı ölçülen 
mali aracılık hizmetlerinde GSYH artış hızı % 15,9, mali aracı kuruluş-
ların faaliyetleri % 15,8 oranında artış gösterdi.  

• Özel sektör yatırımları 2011 yılının 3. çeyreğinde geçen yılın aynı dö-
nemine göre sabit fiyatlarla % 17,2 artışla 6 milyar TL’ye yükseldi.  
• Yurtiçi tüketici harcamaları yılın 3. çeyreğinde geçen yılın aynı döne-
mine göre % 6,6 artışla 21,9 milyar TL’ye yükselirken, bunun 5,8 mil-
yar TL’lik en büyük bölümünü gıda, içki ve tütün harcamaları oluşturdu.  

• Eylül 2011 itibariyle son 1 yıllık dönemde kişi başına düşen milli gelir 
cari fiyatlarla 17.021 TL, dolar cinsinden 10.761 dolar olarak gerçekleşti. 
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• Tarım sektörü 2011 yılı üçüncü çeyreğinde % 4,5 oranında büyüdü.  

• Cari açık yılın ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre % 93,9 ora-
nında, 31,5 milyar dolar artarak 65 milyar dolara ulaştı.  

• Merkez Bankası’nın açıkladığı ödemeler dengesi verilerine göre 2011 
yılının ilk 10 aylık döneminde “net hata noksan” kaleminde 13 milyar 
dolarlık kaynağı belirsiz para girişi dikkat çekti. 

• Kırmızı et üretimi Ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre % 14,3 
artışla 67 bin ton düzeyinde gerçekleşti. Kırmızı et üretimi Ekim ayında 
bir önceki aya göre % 5,7 artış gösterdi. 

• Çin’de enflasyon geçen ay, son 14 ayın en düşük seviyesine indi. Ulusal 
İstatistik Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre ülkede Kasım ayında tü-
ketici fiyatları, bir önceki yılın aynı dönemine göre % 4,2 arttı.  

• Bulgaristan’ın büyüme tahminlerini IMF aşağı yönlü revize etti. 
Bulgaristan’ın 2011 yılı için % 2,5 olan büyüme tahminini % 1,9 olarak 
revize etti. 2012 yılı için % 3 olan büyüme tahmini ise % 1,3 olarak re-
vize edildi.

• Rusya Federasyonu Bakan Yardımcısı Andrei Klepach, daha önce % 6,5–
7 aralığında gerçekleşeceğini öngördükleri 2012 yılı enflasyon tahminleri-
ni % 6,2–6,5 aralığına revize ettiklerini açıkladı.

• Fitch, küresel ekonomik büyüme tahminini gelecek yıl için % 2,4’e, 
2013 yılı için ise % 3’e çekti.  

14 Aralık

• Sanayi Ciro Endeksi, 2011 yılı Ekim ayında % 34,8 artışla 236,9 de-
ğerine ulaştı. Sanayi Sipariş Endeksi, 2011 yılı Ekim ayında 2010 yılının 
aynı ayına göre % 33,8 artışla 225 değerini aldı.  

• İnşaat sektöründe istihdam 2011 yılının 3. döneminde geçen yılın aynı 
dönemine göre % 0,5 azaldı. Bu dönemde, inşaat sektöründe çalışılan 
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saat ise % 1,3 azalırken, brüt ücret-maaşlarda % 11,9 artış görüldü.  

• Bankaların KOBİ’lere kullandırdığı krediler Ekim’de geçen yılın aynı 
dönemine göre % 43 artışla 158,3 milyar TL’ye yükseldi. Kredi kulla-
nan KOBİ sayısı bu dönemde % 12,5 artışla 1.478.762 işletmeye ulaştı.  

• Uluslararası doğrudan yatırım miktarı 2011 yılının ilk 10 ayında % 84 
arttı, doğrudan yatırım miktarı 11,5 milyar dolar oldu.  

• İsviçre hükümeti 2012 büyüme tahminlerini % 0,9’dan % 0,5’e düşürdü.  

• OECD, dünyanın ekonomilerinde gelir dağılımı adaletsizliğinin git-
tikçe derinleştiğini bildirdi. 22 ülkenin 17’sinde, 1980’lerden 2008’deki 
mali krize kadar gelir eşitsizliğinin büyüdüğü belirlendi.  

• Brezilya’nın 2011 yılına ilişkin büyüme beklentisini Fitch % 3,5’ten, 
% 2,8’e çekti.

15 Aralık

• Türkiye’den yurtdışına 2000-2009 yılları arasındaki on yıllık dönemde 
79,1 milyar dolar yasadışı para çıktığı belirtildi. Türkiye bu rakamla ge-
lişmekte olan ülkelerden “yasadışı para çıkışı” listesinde 157 ülke arasın-
da 20. oldu.  

• Türk ekonomisinin üçüncü çeyrekte beklentileri aşarak % 8,2 gibi hız-
lı büyüme sağlamasına ilişkin tartışmalar sürüyor. Financial Times gaze-
tesi, “Aşırı ısınmış Türkiye” başlıklı başyazısında cari açığına dikkat çe-
kerek, “Finansal şoklar riski, ciddi olmayı sürdürüyor. Enflasyon, % 10’a 
yaklaşırken de ekonominin aşırı ışındığı yönündeki kaygıların gerçek bir 
nedeni var” görüşünü öne sürdü.

• Yunanistan’ın (IMF) yetkilisi Paul Thomsen, Yunan ekonomisinin is-
tikrara kavuşturulmasına yönelik uygulanan kalkınma programının ba-
şarısız olduğunu belirtti.  
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• Norveç Merkez Bankası Norges, faiz oranlarında 50 baz puan indirime 
gitti. Norges’ten yapılan açıklamaya göre, faiz oranları % 2,25 seviyesin-
den % 1,75’e düşürüldü.  

• İngiltere’de, 16-24 yaş grubunda işsiz olan gençlerin oranı % 22’ye yük-
seldi. Verilere göre İngiltere’deki işsiz sayısı, 1984 yılından bu yana en 
yüksek seviyeye çıktı. İşsizlik oranı % 8,3 olarak açıklanırken, ülkede iş-
sizlik yardımı alanların sayısı 3 bin kişi artarak, Kasım ayında 1,6 mil-
yon kişiye ulaştı. 

16 Aralık

• İşsizlik oranı Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 2,5 
puan azalışla % 11,3’ten, % 8,8’e gerilerken, işsiz sayısı 536 bin kişilik 
azalışla 2,934 milyondan 2,4 milyon düzeyine indi.  

• Merkezi yönetim bütçesi 2011 yılı Kasım ayında geçen yılın aynı ayı-
na göre 2,1 milyar TL fazla verdi. 2010 yılı Kasım ayında 4,6 milyar TL 
faiz dışı fazla veren bütçe, 2011 yılı Kasım ayında 5,7 milyar TL faiz dışı 
fazla verdi.  

• İnşaat sektöründe ciro 2011 yılının üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı 
dönemine göre % 4,5 artışla 145,1’e yükselirken, inşaat sektöründe üre-
tim % 10,7 artışla 142,4’e ulaştı.  

•  Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Avrupa ve ABD’li yedi büyük 
bankanın kredi notunu finans piyasalarında karşılaşacakları zorlukla-
rın arttığını gerekçe göstererek düşürdü. Fitch, İngiliz bankası Barclays 
ve İsviçre bankası Credit Suisse’in kredi notlarını iki kademe düşürerek 
AA-’den A’ya indirdi. Fitch, ABD bankalarından Bank of America Ci-
tigroup ve Goldman Sachs ile Fransız BNP Paribas ve Alman Deutsche 
Bank’ın kredi notlarını ise birer kademe indirdi. 

• The Economist’e göre küresel ekonomi 2012’de % 3,3 büyüyecek. Euro 
Bölgesi resesyona girerken, en iyi performansı Afrika ve Asya ülkele-
ri sergileyecek.
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• Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, hiçbir ül-
kenin artan ekonomik risk karşısında dokunulmaz olmadığını söyledi.  

• Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor’s (S&P), 
on İspanyol bankasının kredi notunu düşürdü.  

• Çin’in Aralık ayı imalat sanayii daralmaya devam ederken, son 28 ay-
dır ilk kez doğrudan yabancı sermaye girişinde azalma görüldü. Yayınla-
nan verilerde; Kasım ayı doğrudan yabancı sermaye stokunun geçen yı-
lın aynı ayına göre % 9,7 düşüşle 8,76 milyar dolara gerilediği görüldü.  

• Tayland Ticaret Odası Üniversitesi’nin yapmış olduğu çalışmalara göre; 
Tayland’da ekonominin bu yıl ortalama % 1,4 büyüyeceği tahmin edili-
yor. Öngörülere göre; 2011’de ihracat artışı geçen yıla göre % 16,5 ola-
rak gerçekleşecek.

19 Aralık

• İşsizlik oranının % 8,8’e gerilediği Eylül 2011’de Türkiye genelinde her 
6 gençten 1’inin işsiz olduğu belirlendi. Türkiye genelinde 15-24 yaş ara-
sı genç işsizliği 2011 Eylül’de bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,9 
puan azalışla % 17,3’e gerilerken, genç işsiz sayısı ise 154 bin kişi azalış-
la 821 bin kişi düzeyinde gerçekleşti.

• Ekim sonu itibariyle, özel sektörün yurtdışından sağladığı uzun vadeli 
kredi borcu, 2010 yıl sonuna göre 9,3 milyar dolar artarak 126,2 milyar 
dolar oldu. Özel sektör, 1 yıl içinde yurtdışına 63,8 milyar doların üze-
rinde kredi borcu ödemesi yapacak.  

• Saatlik işgücü maliyeti endeksi 2011 yılının 3. döneminde geçen yılın 
aynı dönemine göre % 9,5 artışla 132,6 değerine ulaştı. Saatlik kazanç 
endeksinin geçen yılın aynı dönemine oranla % 10,1 artışla 135 değeri-
ne yükseldiği 2011 yılının üçüncü çeyreğinde, saatlik kazanç dışı işgücü 
maliyeti endeksi % 7,1 artışla 123 oldu.  
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• TÜİK, en yoksul % 20 ile en zengin % 20 arasındaki gelir farkının, 
2010’da 8 kata gerilediğini açıkladı. 2009 yılında bu fark, 8,5 kattı. TÜİK 
ayrıca, nüfusun % 16,9’unun yoksulluk sınırının altında olduğunu belirtti. 

• Türkiye, 34 OECD ülkesi arasında, vergi yükünde sondan altıncı sırada 
yer alıyor. En düşük vergi yüküne sahip OECD ülkesi % 18,1 ile Meksi-
ka. Türkiye’nin vergi yükü ise % 26.  

• Euro Bölgesi’nin en büyük ikinci ekonomisi Fransa’nın, yatırım ve tü-
ketici harcamalarının durmasının durgunluk belirtisi olduğunun belirten 
Insee, dün yayınladığı çeyrek dönem beklenti raporunda, Fransız ekono-
misinin 2012’nin ikinci çeyreğinde % 0,1 büyüme kaydetmesinden önce 
bu yılın 4. çeyreğinde % 0,2 ve 2012’nin ilk çeyreğinde % 0,1 daralacağı-
nı tahmin ettiklerini açıkladı. 

• İrlanda ekonomisi 2011’in üçüncü çeyreğinde, bir önceki çeyrekteki 
% 1,4’lük büyümeyle karşılaştırıldığında % 2 düzeyinde daraldı. 

22 Aralık

• Teşvike bağlanan sabit sermaye yatırım tutarı 2011 yılının 11 ayın-
da, 49,5 milyar TL’ye ulaştı. Ocak-Kasım döneminde 4.119 adet yatırım 
teşvik belgesi düzenlenirken, öngörülen istihdam 116.955 oldu.  
• 2012 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı, TBMM Genel Kurulu’nda kabul 
edildi. Kanuna göre, 329,8 milyar gelir, 350,9 milyar gider olacak.

• İnşaat sektörü 2011’i % 10 büyümeyle tamamlayacak, 2012’de ise bü-
yüme % 5-6 seviyesinde olacak.

• ABD, konut krizi tahmin edilenden daha derin gerçekleşmekte. % 14,3 
azalan konut satışları 2007-2010 yılları arasında 2,9 milyon daha az ko-
nut satışı gerçekleşti.

• Almanya’da bu yıl % 3 oranında gelişen ülke ekonomisinin gelecek yıl, 
artan belirsizlik sebebiyle sadece % 0,6 oranında büyümesinin beklendi-
ği ifade edildi.
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23 Aralık

• Piyasaların 2011 yıl sonu enflasyon beklentisi bir önceki döneme göre 
0,01 puan artarak % 10,26’ya, yıl sonu cari açık beklentisi 75,3 milyar 
dolara büyüme beklentisi ise 0,4 puan artışla % 7,5’e yükseldi.  

• Protestolu senet sayısı 2011 yılının 11 ayında geçen yılın aynı dönemi-
ne göre % 24 azalarak 835.847 adet olurken, protestolu senet tutarı da 
aynı dönemde % 16 azalışla 4,4 milyar TL’ye geriledi.  

• Kamu, 2011 Ocak ayının başından 21 Aralık’a kadar olan dönemde 
toplam 12,6 milyar dolarlık dış borç ödemesi yaptı. 

• Slovenya’nın uzun vadeli kredi notunu Moody’s, bir basamak düşüre-
rek “A1” seviyesine çekti, kredi not görünümünü ise “negatif ” olarak be-
lirledi.  

• ABD’nin üçüncü çeyrek büyümesi % 1,8’e revize edildi. İşsizlik maa-
şı başvuruları ise, geçen hafta 2008 yılı Nisan ayından bu yana en düşük 
seviyeye geriledi. 

• İngiltere büyümesi 3. çeyrekte % 0,6 olarak revize edildi. Daha önceki 
büyüme rakamı % 0,5’ti.  

• Japonya ekonomisi 2012 ilk çeyreğinde % 0,1 küçülmesi bekleniyor. 
Daha önce yapılan tahminlerde 2012 ilk çeyreğinde % 0,5 büyüme bek-
lentisi belirtilmişti.  

• Japonya, Tayland’da yaşanan sel felaketi ve küresel ekonomik durgun-
luğun etkisiyle zayıflayan ihracat nedeniyle yaklaşık 684,7 milyar yenlik 
dış ticaret açığı kaydetti. 

26 Aralık

• Kurulan şirket sayısı bu yılın ilk 11 ayında geçen yıla göre % 7,5 arta-
rak 49.012’ye, kapanan şirket sayısı ise % 17,4 artarak 11.367’ye ulaştı.  
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• Türkiye’yi 2011 yılının 11 ayında ziyaret eden yabancı turist sayısı yıl-
lık % 10,2 artışla 30,2 milyon kişiye ulaştı. Kasım ayında Türkiye’yi zi-
yaret eden yabancı sayısı ise % 7,1 artışla 1,5 kişi düzeyinde gerçekleşti.  

• Fransa ekonomisi 3. Çeyrekte 0,3 büyüdü. Tahminler % 0,4 düzeyin-
deydi.  

• Japonya ekonomisinin Nisan ayında başlayacak olan yeni mali yılda 
yaklaşık % 2,2 oranında büyümesi bekleniyor. Hükümetin bir önceki bü-
yüme tahmini % 2,8 olarak açıklanmıştı.

27 Aralık

• İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, Aralık ayında geçen 
yılın aynı ayına göre 0,1 puan azalarak % 75,5 düzeyinde gerçekleşti. Ka-
pasite kullanımı bir önceki aya göre ise 1,4 puan azaldı. 

28 Aralık

• Euro Bölgesi’ndeki bankaların Avrupa Merkez Bankası’na yatırdıkla-
rı gecelik mevduat tutarı 411,8 milyar Euro’dan 452 milyar Euro’ya yük-
seldi.  

• Fransa % 9,2 ile 12 yılın en ağır işsizlik rakamlarını açıkladı. Siya-
si nedenlerle ‘boykot’ riski yaşayan Fransa’nın seçimler öncesi 6. paza-
rı Türkiye’yi yitirmesinin Cumhurbaşkanı Sarkozy’yi de bitireceği be-
lirtiliyor. 

• İngiltere, işsizlik 2012 yılında da artması bekleniyor. Tahmin edilen iş-
siz sayısı 2012 yılında 2,85 milyon, 2013 yılında ise 2,64 milyon. 

• Çin Sanayi Bakanı’nın Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre; 2012 
yılında sanayi üretiminin 2011 yılında kaydedilen % 13,9’luk artışın ge-
risinde kalması ve % 11 oranında artış göstermesi bekleniyor.
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• Güney Kore’nin tüketici güveninde düşüş yaşanarak, son üç ayın en dü-
şük seviyesine gelindi. Aralık ayında geçen aya göre 4 puan gerileyerek 
99 seviyesinde gerçekleşti. Bunun yanı sıra, tüketicilerin 2012 yılı için 
enflasyon beklentisi, Kasım ayındaki beklentinin % 0,1 altında, % 4 ora-
nında ölçüldü. 

29 Aralık

• Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı 2011 yılının 10 ayında geçen yılın aynı 
dönemine göre % 38,1 artarak 1,035 milyona çıktı. Aynı dönemde tra-
fikten kaydı silinen taşıt sayısı % 29,9 artışla 159.529’a, “trafikte artan ta-
şıt sayısı” ise % 39,7 yükselişle 875.890’a çıktı. Ekim ayında trafiğe kaydı 
yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre % 2,3 artışla 90.733’e, tra-
fikten kaydı silinen taşıt sayısı % 3,2 artışla 11.636’ya, trafikte artan taşıt 
sayısı % 2,2 ile 79.097’ye yükseldi.

30 Aralık

• Asgari ücrete 2012 yılı ilk altı ayı için % 5,91 ikinci altı ayı için ise % 6,09 
zam yapıldı. Buna göre, 16 yaşını doldurmuş işçiler için aylık net ücret ilk 
6 ay için 701,14 TL, ikinci altı ay için ise 739,80 TL oldu. 16 yaşını dol-
durmamış işçiler için ise ilk 6 ayda aylık net ücret 610,94 TL, ikinci altı ay 
için ise 643,15 TL oldu. 
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• Anka Haber Ajansı
• Hürriyet gazetesi
• Reuters
• BBC
• Milliyet gazetesi
• Bloomberg
• WSJ
• Dünya gazetesi
• Yeni Şafak gazetesi
• Sabah gazetesi
• Euronews
• Business Today
• Irish Times
• Hindustantimes

• The Gulf Today
• WTD
• The Economic Times
• Yahoo News
• Thisdaylive.com
• Emirates
• Gulf News
• Indian Express
• Brecorder
• The Guardian
• RTE News
• WTO News
• SBB
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