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BAŞKANDAN

2010: TÜRK EKONOMİSİNİN 
POZİTİF YÖNDE AYRIŞTIĞI YIL

Son yüzyılın en büyük krizlerinden biri olarak kayıtlara geçen 
2008-2009 küresel krizinin esas etkilerini gösterdiği 2009 yılında, 
Çin hariç tüm dünya ekonomilerinde bir daralma yaşanmıştır. 
Yılın son çeyreğinde % 6’lık bir büyümeyle krizin etkilerinden 
kurtulmaya başlayan Türkiye, yine de 2009 yılını % 4,7’lik bir 
küçülme ile kapamıştır. 

2010 yılında ise, gelişmekte olan ülkelerde hızlı bir iyileşme 
görülürken, krizin merkez üssü olan ülkeler yavaş ve kırılgan 
bir toparlanma içerisinde olmuşlardır. ABD, Japonya ve AB 
ülkeleri gibi birçok gelişmiş ekonomi, % 1 ila % 4 arasındaki 
bir bantta büyüme sergilerken, Türkiye, büyüme ve istihdam 
cephesindeki göreceli kayıplarını hızla telafi ederek, yılı % 8,9 
oranında bir büyüme ile kapatmıştır. 

2010 yılında dünya çapında görülen bu tedrici iyileşmeye 
rağmen, özellikle AB ve ABD gibi gelişmiş ülkelerdeki kronik 
durumlar dikkate alındığında, ilerisi için yine de “temkinli 
iyimser” olmamızı gerektirecek birtakım kırılganlıkların devam 
ettiği gözlemlenmektedir.
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Dikkat çeken ilk nokta, AB’de “PIGS” diye tanımlanan Portekiz, 
İrlanda, Yunanistan ve İspanya’nın durumlarının, dünyadaki 
havayı olumsuz etkilediğidir. Bunlarla beraber, İngiltere ve 
İtalya gibi ülkelerdeki olumsuz durum ile ABD’nin devamlı 
para basarak ekonomiye müdahale etmesi, bu endişeli bekleyişi 
devam ettirmektedir. Öyle ki, adı geçen bu ekonomiler 
güven verici bir şekilde kalkışa geçmeden, tam anlamıyla bir 
düzelmeden bahsedilememektedir. 

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin büyümelerindeki ayrışma, 
aynı zamanda para politikalarına da yansımış durumdadır. 
Gelişmiş ekonomilerde çok büyük boyutta parasal genişleme 
halen mevcuttur. Bu piyasalarda uzun süredir düşük faizler 
ve bol likidite durumu hüküm sürmektedir. Türkiye’de ise, 
diğer bazı gelişmekte olan ülkelerde de olduğu gibi, krizde 
alınan önlemlerin büyük ölçüde geri çekilmiş durumda olması 
sevindiricidir. 

Küresel işsizliğe, kriz öncesi ve sonrası rakamlarla bakıldığında 
da, birçok gelişmiş ülkede korkunç oranlarda artış görülmektedir. 
Dolayısıyla, geçtiğimiz yılda, ülkemizde büyümenin istihdama 
yansıması, Türkiye’nin dünya sistemi içinde ortaya koyduğu 
ikinci bir pozitif ayrışma hikâyesini teşkil etmiştir. Zira işsizlik 
göstergelerinde kriz öncesi seviyeye ancak 2-3 sene gibi bir 
sürede dönebileceği öngörülürken, Türkiye bunu çok kısa 
sürede başarmış ve en çok istihdam oluşturan ülkelerin açık ara 
önünde yer almıştır. 

Genel itibariyle, 2010 Türkiye ekonomisi her çeyrekte kesintisiz 
ve istikrarlı bir büyüme sergilemiştir. Bu yüksek büyümenin 
kaynaklarına bakıldığında, iç talebin lokomotif görevi gördüğü 
ifade edilebilir. Bunun alt bileşenleri içinde özel kesim 
yatırımlarının ve tüketimin çok ağırlıklı bir yerinin olduğu 
görülmektedir. Talebin canlılığı, geleceğe yönelik beklentilerin 
ne kadar iyimser olduğunun da bir göstergesidir. 
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Kamu maliyesinde Türkiye’nin 2010’da çizmiş olduğu olumlu 
tablo da takdire şayandır. Krizden çıkışla birlikte kamu 
maliyesinde başlayan toparlanma hızla devam etmiştir. Bütçe 
açığı, Maastricht kriteri olan % 3’e yakın bir seviyeye gelerek 
mali disiplinin büyük ölçüde sağlandığını göstermiştir. Halbuki 
AB’de bu rakam, neredeyse % 8’ler seviyesindedir. O nedenle 
Türkiye’nin, bugün AB ülkesi olsaydı, onlara yük olmak bir 
yana, AB ekonomisinin motor gücü olabileceği rahatlıkla 
görülmektedir. 

Öte yandan iç talepteki artışın, dış talepteki artıştan daha hızlı 
olması, TL’deki değerlenme baskısı ve hızlı kredi genişlemesi 
nedeniyle, cari açık giderek büyümüştür ve bu sorun 2010 
Türkiye ekonomisinin yüksek performansı karşısında en büyük 
sorunu teşkil etmiştir. 

Bu bağlamda, TCMB’nin yılın sonuna doğru, başlıca hedef 
parametresi olan fiyat istikrarının sağlanması önceliklerinden 
kopmadan, finansal istikrarın bozulmasını önleyici yönde 
yeni bir para politika çerçevesi belirlemesi ve “ezber bozan” 
kararların altına imza atmış olması da son derece isabetlidir. 

Elinizdeki bu çalışma, Türk ekonomisinin üstün performans 
sergilediği ve kendini ayrıştırdığı 2010 yılındaki gelişmelere, 
tarih sıralamasına göre, ayrıntılı bir şekilde yer vermektedir. 
Bu vesileyle, bu çalışmanın hazırlanmasında, başta Araştırmalar 
ve Yayın Komisyonu Başkanımız Sayın Selahattin Esim olmak 
üzere, Ekonomik Araştırmalar Birimimize ve emeği geçen 
herkese şükranlarımı sunuyor, eserin tüm ülkemize faydalı 
olmasını temenni ediyorum.

Ömer Cihad VARDAN
Genel Başkan
MÜSİAD
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Temel Küresel Makroekonomik 
Büyüklüklerdeki Gelişmeler 2010

ABD 2,7% 1,5% 9,1% -3,4% 0,25% 1

Almanya 3,5% 1,7% 7,5% 5,9% 1,00% 0,755

Brezilya 1,5% 5,9% 5,3% -3,3% 10,75% 1,759

Çek Cum. 2,4% 2,3% 9,6% -1,9% 0,75% 19,080

Çin 10,4% 5,1% 4,1% 7,8% 5,69% 6,7700

Endonezya 7,0% 7,0% 7,1% 1,3% 6,50% 9090,434

Fransa 1,6% 1,8% 9,6% -2,2% 1,00% 0,755

Güney Afrika 3,4% 3,4% 24,0% -6,5% 5,50% 7,321

Güney Kore 6,6% 3,5% 3,6% 3,0% 2,50% 1155,431

Hindistan 8,8% 9,5% 9,4% -2,2% 5,25% 45,726

İngiltere 1,8% 3,7% 7,9% -2,2% 0,50% 0,647

İrlanda -0,3% 1,3% 13,6% -2,7% 1,00% 0,755

İspanya -0,2% 3,0% 20,3% -5,5% 1,00% 0,755

İtalya 1,0% 1,9% 8,6% -3,3% 1,00% 0,755

Japonya 3,7% 0,0% 4,6% 3,4% 0,00% 87,761

Kanada 3,0% 3,0% 8,1% -2,7% 1,00% 1,03

Macaristan 1,1% 4,7% 11,2% -0,3% 5,75% 207,76

Meksika 4,9% 4,4% 4,9% -0,9% 4,50% 12,632

Polonya 3,5% 3,1% 12,3% -2,4% 3,50% 3,015

Portekiz 1,5% 2,5% 11,1% -10,0% 1,00% 0,755

Rusya 3,6% 8,8% 7,2% 4,7% 7,75% 30,3680

TÜRKİYE 8,2% 6,4% 11,0% -5,1% 6,50% 1,499

Yunanistan -3,9% 5,2% 12,4% -10,5% 1,00% 0,755

ÜLKELER
GSYH 

Büyümea Tüketici 
Fiyatlarıb

İşsizlik 
Oranıc

Cari Denge/
GSYHd

Politika Faiz
Oranlarıe

Döviz Kuru
(Dolara 

Endeksli)f

a 3. çeyrek itibariyle yıllık tahminler

b Aralık 2010 itibariyle bir önceki yılın aynı dönemine göre değişim

c 2010 yılı Aralık ayı ya da en son açıklanan ay itibariyle bir önceki yılın aynı dönemine göre değişim 

d 2010 için yıllık bazda tahminler

e 2010 Aralık ayı itibariyle son rakamlar 

f 2010 yılı aylık ortalamalar   

Kaynak: Trading Economics, OECD, Eurostat
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Türkiye’de Temel Makroekonomik 
Göstergeler (2003-2011)

(*) OVP Hedefi

Kaynak: DPT, TUIK, BUMKO, TCMB, Hazine

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010    2011 

I. MİLLİ GELİR VE BÜYÜME         

GSYH (Cari Fiy. 1998 bazlı, milyar TL) 455 559 649 758 843 951 953 1105    *1.215

GSYH (Cari Fiy. 1998 bazlı, milyar $) 303 392 482 529 649 730 614 736    *781

Kişi Başına Milli Gelir ($) 4.602 5.862 7.108 7.766 9.422 10.484 8.711 10.079    *10.624

Büyüme Oranı (1998 bazlı %) 5,3 9,4 8,4 6,9 4,7 0,9 -4,7 8,9    *4,5

İşşizlik Oranı (%) 10,5 10,8 10,6 10,2 10,3 11 14 11,9    *12

II. MALİ GÖSTERGELER         

Faiz Dışı Fazla (FDF)/GSYH (%) 4,3 5,5 5 4,6 3,1 1,7 0,4 0,8    *1,2

Bütçe Dengesi/GSYH (%) -8,8 -5,2 -1,1 -0,6 -1,6 -1,8 -5,5 -3,6    *-2,8

AB Tanımlı Borç Stoku/GSYH (%) 67,4 59,2 52,3 46,1 39,4 39,5 45,5 *42,3    *40,6

Yurtiçi Borçlanma Ortalama Vade (Ay) 12 15 28 28 34 32 35 *44    -

III. FAİZ GÖSTERGELERİ         

Gösterge Faiz (%, Nominal, Bileşik) 45 24,1 16 17,7 18 19 10,9 8,41     -

İç Borç Reel Faizi (%) 24 14,3 7,3 7,4 8,5 7,9 4,4 2    -

Faiz Harcamaları/Vergi Gelirleri (%) 71 56,3 38,2 33,4 31,9 30,1 30,9 23     -

Faiz Harcamaları/GSYH (%) 12,9 10,1 7 6,1 5,8 5,3 5,6 4,4    -

IV. ÖDEMELER DENGESİ         

Cari İşlemler Dengesi (Milyar $) -8 -14 -22 -32 -38 -42 -14 -48    *-42

Dış Ticaret Dengesi (Milyar $) -22 -34 -43 -54 -62 -70 -25 -56    *-72,5

Cari Denge/GSYH (%) -2,5 -3,7 -4,6 -6,1 -5,9 -5,7 -2,3 -6,5    *-5,4

V. ENFLASYON         

TÜFE Yıl Sonu (%)  18,4 9,4 7,7 9,7 8,4 10,1 6,5 6,4    *5,9

ÜFE Yıl Sonu(%) 13,9 15,4 2,7 9,34 6,3 8,11 5,93 8,87    -

Hedef
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TÜRKİYE’DE İŞSİZLİK  (%)

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE BÜYÜME (%)

KRİZ VE SONRASINDA 
TÜRKİYE VE DÜNYA EKONOMİSİ (2008-2010)
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TÜRKİYE’DE ENFLASYON  (%)

TÜRKİYE’DE BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ  (Milyon TL)
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OCAK

1 Ocak

Merkez Bankası, Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden banknot ve 
madeni paraları bugün itibariyle yürürlükten kaldırdı.

Normalde yeniden değerleme değer artış oranının yarısı kadar 
artırılan Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde (MTV) Bakanlar Kurulu 
bu yıl % 50 artırma yetkisini kullandı ve zammı % 2,2’lik zam 
yerine yarısı kadar artırarak % 3,3 yaptı. Ayrıca Bakanlar Kurulu 
kararınca, akaryakıt, içki ve sigara, MTV, harçlara yüksek oranlı 
zamlar yapıldı.

Enerji Bakanı Yıldız: “Ocak’ta doğalgaza zam % 0”.

ABD’de ham petrol stoklarının gerilemesi nedeniyle petrolün 
varil fiyatı 80 dolara yaklaştı.

2 Ocak

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) Halkbank’ın portföyünde 
yer alan 10 hissenin tamamını satış yöntemiyle özelleştirme 
kararı aldı.

4 Ocak

2009 Aralık ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre % 32,3 
artarak 9 milyar 513 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2009 
yılında toplam ihracat da 101 milyar 629 milyon dolar oldu.

Takvim etkisinden arındırılmış aylık sanayi üretim endeksi bu 
yılın Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 1,4 azaldı. 
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Takvim etkisinden arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla ise bu 
yılın 3’üncü döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 
3,6 düştü.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Varlık Barışı uygulaması 
sonucunda 26 milyar 949 milyon 937 bin TL’si yurtdışından 20 
milyar 352 milyon 608 bin TL’si de yurtiçinden olmak üzere 
toplam 47 milyar 302 milyon 545 bin TL beyan edildiğini 
açıkladı.

Şili OECD’nin 31’inci üye ülkesi olacak.

5 Ocak

Tüketici Fiyatları Endeksi bir önceki aya göre % 0,53 artarken, bir 
önceki yılın Aralık ayına göre % 6,53, on iki aylık ortalamalara 
göre % 6,25 artış gösterdi. Üretici Fiyatları Endeksi bir önceki 
aya göre % 0,66 artış gösterirken, geçen yılın aynı dönemine 
göre % 5,93, on iki aylık ortalamada da % 1,23 arttı.

Emlak vergisinde 2010’dan itibaren geçerli metrekare birim 
değerleri belirlendi. İstanbul ve İzmir’in de aralarında bulunduğu 
çeşitli illerde 2006 değerlerinin bazıları 3’e, 4’e katlandı. 

Bankacılık sektörünün 2009 yılı 11 aylık kârı 2008’in aynı 
dönemine göre % 44 artışla 18 milyar 784 milyon TL’ye ulaştı.
Amerikan Merkez Bankası Başkanı Ben Bernanke, faiz artırım 
sinyali vererek, Fed’in gelecekte oluşabilecek varlık balonlarını 
patlatmak için faizi artırmaya açık olması gerektiğini söyledi.
MÜSİAD Genel Başkanı Ömer Cihad Vardan, Türkiye’nin 
bundan sonraki dönemde, ekonomik anlamda ilerlemesi için 
hükümet, özel sektör, muhalefet ve toplumun tüm kesimlerine 
mesaj verdi. 

Vardan, “Ülkemizin ekonomik anlamda ilerlemesini 
engelleyebilecek herhangi bir siyasi kaosa, hiçbir kimse, 
kurum veya kuruluş tarafından sebep olunmamalıdır” derken, 
muhalefete verdiği mesajda, “Muhalefet, eleştirilerde kullanılan 
üslubu iyi seçerek, toplumda ayrışmaya, kavgaya sebebiyet 
vermekten kaçınmalı” dedi.



Ekonomi Almana€› 2010

14

6 Ocak

Hazine Müsteşarlığı, dolar cinsinden 2040 vadeli bir tahvil 
(eurobond) ihracı için yetki verdi.

Borsada 1 milyonun üzerinde portföy büyüklüğüne sahip olan 
yerli yatırımcıların sayısı 2009’da bin kişi arttı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaş zamlarını 
açıkladı. SSK, tarım ve Bağ-Kur’lu olmak üzere toplam 7 milyon 
327 bin 820 emekliyi kapsayan artışları açıklayan Erdoğan, 2010 
yılının ilk altı ayında en düşük emekli aylığının % 24, en yüksek 
emekli aylığının ise % 4,5 oranında artırıldığını açıkladı

7 Ocak

Türkiye otomotiv pazarında 2009 yılı Ocak-Aralık döneminde 
kümülatif binek ve hafif ticari araç toplam pazarı % 12,77 artışla 
557 bin 126 adet olarak gerçekleşti.

Türkiye, 10 yıl aradan sonra, Japon “Samurai”  piyasasına 
yeniden giriyor. Türkiye, Japonya piyasasında en son 2000’li 
yılların başında işlem yapmıştı.

Hazine Müsteşarlığı, önceki gün yetki verdiği üç banka 
aracılığıyla 30 Mayıs 2040 vadeli dolar cinsi eurobond ihracını 
gerçekleştirdi. Türk eurobondlarına 3,5 kat teklif gelirken 
gerçekleştirilen 2 milyar dolarlık satış rekor seviyede oldu. 
Bu ihraç ayrıca, gelişmekte olan ülkeler tarafından yapılan 
30 yıl vadeli ihraçlar arasında bugüne kadar tek seferde 
gerçekleştirilen en yüksek tutarlı işlem olmuştur.

‘İslam otomobili’ projesi için İran ve Türkiye bakanları buluşuyor. 
Anlaşma halinde üretim Türkiye’de olacak. 

Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün ayrıca Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’ın İran ziyaretinde gündeme gelen ‘Serbest 
Sanayi Bölgesi’ projesini de masaya yatıracak.
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8 Ocak

Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu bir kademe yükselterek 
Ba3’ten, Ba2’ye çıkarırken, nota bağlı görünümü de pozitiften, 
durağana çevirdi.

Dünya Bankası, Ülke İşbirliği Stratejisi çerçevesinde Türkiye’ye 
2010 mali yılında 3 milyar dolar, 2011 mali yılında ise 1,4 milyar 
dolar mali ve teknik destek sağlayacak

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ilk kez açıkladığı Bölgesel 
Gayri Safi Katma Değer Hesapları’na göre 2006’da Türkiye’deki 
668 milyar liralık katma değerin % 27,5’ini İstanbul tek başına 
üretti.
 
Katma değer yaratmada 2006’da 10 bin 352 dolar ile İstanbul 
ilk sırada yer alırken onu 9 bin 622 dolar ile Kocaeli ve ardında 
Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova illerimiz izledi. 

Merkez Bankası’nın döviz rezervi 2009 yılının 25-31 Aralık 
haftasında 1 milyar 849 milyon dolar artarak 71 milyar 563 
milyon dolara çıktı.

9 Ocak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye’nin kronik 
sorunu işsizliğe köklü çözüm olabilecek “İstihdam Eylem Planı” 
için çalışmaları hızlandırdı. Planla bu yıl 1 milyon 250 bin kişiye 
istihdam yaratılması hedefleniyor. İşsizliğin önüne geçebilmek 
için fabrikasına, atölyesine 2010’da tek bir işçi alan bile teşvik 
sisteminden yararlanacak.

Sanayi üretimi Kasım’da % 2,2 daralarak yeniden düşüşe 
geçti. Aylık bazda daralma % 8,6 oldu. Takvim ve mevsimsel 
etkilerden arındırılmış verilere göre sanayi üretimi aylık bazda 
% 0,2 arttı. Sadece takvim etkisinden arındırıldığında ise sanayi 
üretimi % 5,8 artarak Temmuz 2008’den bu yana ilk kez artıya 
geçmiş oldu.
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11 Ocak

Kasım ayında cari açık, 2008 yılının aynı ayındaki 438 milyon 
dolar seviyesinden 1 milyar 598 milyon dolara çıktı. Bu 
gelişmede, ödemeler dengesindeki dış ticaret açığının 2008 
yılının Kasım ayına göre % 89,9 oranında artarak 2 milyar 421 
milyon dolara yükselmesi etkili oldu. Öte yandan, 2009 yılının 
Ocak-Kasım döneminde cari açık, 2008 yılının aynı dönemiyle 
karşılaştırıldığında % 74,4 oranında azalarak 38 milyar 792 
milyon dolardan 9 milyar 922 milyon dolara geriledi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın “IMF ile olan görüşmeler 
büyük ölçüde aşılmış durumda, herhalde bu hafta iş 
çözülür,” açıklaması doların TL karşısında ciddi oranda değer 
kaybetmesine neden oldu. 

Türkiye ile Kuzey Irak’taki Kürt Bölgesi arasındaki ticaret hacmi 
5 milyar dolara tırmandı. Bu tutar, Türkiye ile Yunanistan 
arasındaki ticaretten iki kat daha fazla bir rakam.

Aylık Sanayi Üretim Endeksi 2009 Kasım ayında bir önceki yılın 
aynı ayına göre % 2,2, Ekim ayına göre ise % 8,6 azalış gösterdi.

12 Ocak

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın piyasanın “belirsiz” olarak 
nitelendirdiği IMF açıklaması öncesi 1.4570 seviyesindeki 
bankalar arası piyasada dolar alış kotasyonu, açıklama ile 1.4550 
ile 1.4610 TL aralığında dalgalandı.

Hazine dün ve bugün gerçekleştirdiği üç ihale ile piyasadan 9,3 
milyar lira borçlandı. Böylece, Hazine, Çarşamba günü 11,45 
milyar TL’si piyasaya olmak üzere gerçekleştireceği 12,7 milyar 
TL itfasının altında borçlanmış oldu. 

Türk otomotiv sanayinin 2009 yılında toplam üretimi, dış 
pazarlardaki daralmaya bağlı olarak 2008 yılına göre % 24,2 
oranında daraldı. Buna rağmen OSD verilerine göre, 2009 
yılında toplam satışlar 576 bin adet oldu ve toplam pazar 2008 
yılına göre % 9,4 oranında arttı.
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Cari açık 2009 Kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre 
artarak 438 milyon dolardan 1 milyar 598 milyon dolara yükseldi.

13 Ocak

İmalat sanayiinde kapasite kullanım oranı 2009 Aralık’ta 2008’in 
aynı ayına göre 5 puan artarken, bir önceki aya göre de 1 puan 
azalışla % 69,7 seviyesinde gerçekleşti.

Memur maaşı yeni katsayı ve asgari geçim indirimindeki artış 
ile 36 lira ile 121 lira arasında arttı. En düşük maaş 1.218 TL’den 
1.254 TL’ye çıktı.

Dünyanın en büyük petrol şirketi ExxonMobil ve Karadeniz’deki 
derin sularda petrol aramasına bu ay sonunda başlamayı 
planlayan Brezilyalı Petrobras, TPAO’ya % 25 ile dahil oldu.

Başbakan Erdoğan, Rusya’ya hareketinden önce yaptığı 
açıklamada, doğalgaz ihtiyacını büyük ölçüde karşılayan Rusya 
ile yeni adımı Samsun-Adana boru hattıyla atacaklarını söyledi.

14 Ocak

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, kısa vadeli faiz oranlarını 
değiştirmedi. Buna göre, gecelik faiz oranları, borçlanmada % 
6,5, borç vermede ise % 9 olarak uygulanacak.

ABD’de Aralık ayında bütçe açığı 91,85 milyar dolar oldu. 
Böylece, bugüne kadarki en fazla Aralık ayı bütçe açığı 
kaydedildi.

Nükleerde Rusya ile işbirliği için imzalar atıldı. Ayrıca iki ülkenin 
arasında vizenin kalkması için ilk adım atıldı.

Maliye Bakanlığı’nın yürüttüğü çalışmayla Türklerin vergi 
cenneti olarak nitelenen Virgin, Cayman, Jersey ve Bahamalar’a 
gizli para transferinin önüne geçilecek.
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15 Ocak

Merkez Bankası’nın döviz rezervi 31 Aralık 2009-8 Ocak 2010 
haftasında 869 milyon dolar azalarak 70 milyar 694 milyon 
dolara geriledi.

Ekim 2009 işsizlik oranı 2008’in aynı dönemine göre 1,8 puan 
artarak % 13’e yükseldi

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2009 yılında merkezi yönetim 
bütçe giderlerinin 267,3 milyar lira civarında olduğunu 
belirterek, bütçe gelirlerinin 215,1 milyar lira, bütçe açığının ise 
52,2 milyar lira olarak gerçekleştiğini söyledi. Bakan Şimşek, bu 
yıl Davos görüşmelerine katılmayacağını da açıkladı.

16 Ocak

2009 Ekim’de tarım dışında istihdam edilenlerin sayısı geçen 
yılın aynı ayına göre 375 bin kişi arttı. Böylece tarım dışı 
sektörlerde istihdam edilenlerin sayısı 9 aylık düşüşün ardından 
ilk kez yükseldi.

Maliye Bakanı Şimşek, yeni bir IMF programının iyi bir sigorta 
işlevi göreceğini ve faydalı olacağını söyledi. Şimşek, “Fon, 
Türk hükümetinin programını kabul etmeli” dedi.

18 Ocak

Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu (TMSF), bireysel borçlular için 
uygulanan ve 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren temerrüt faiz 
oranlarındaki indirim kampanyasını 30 Haziran 2010 tarihine 
kadar uzatma kararı aldı. 

IMF ile bir anlaşma yapılacağına yönelik beklentilerle dolar 1,45 
TL’nin, gösterge faiz ise % 8,5 seviyesinin altına geriledi. 

Kamu yatırımları 2010 yılında geçen yıla göre % 26,4 azalarak 
40 milyar 957 milyon 290 bin TL olacak.
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19 Ocak

Enerji yatırımlarının tutarı, bu yıl geçen yıla göre % 20 artışla 3 
milyar 376,1 milyon liraya çıkarıldı. 

Enerji alanında, 2010 yılında en çok yatırımı 40 projeyle DSİ 
yapacak.

Nestle’den sonra dünyanın en büyük gıda şirketi olan Kraft ile 
Cadbury, 18,9 milyar dolara anlaştı. Anlaşmayla, Kraft, daha 
önce Cadbury’e ait olan Türkiye’deki Kent Gıda’nın da yeni 
sahibi olacak.

Türkiye üzerinden Avrupa’ya doğalgaz satmayı hedefleyen Irak, 
enerji alanında AB ile stratejik ortaklık için mutabakat imzaladı.

Tüketici güveni Aralık ayında bir önceki aya göre % 0,53 
oranında artarak 78,79’a yükseldi.

20 Ocak

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Ulrich Zachau, Türkiye 
ekonomisinin 2010 yılındaki görünümüyle ilgili olarak 
“olumlu” düşündüğünü vurgulayarak, Türkiye ekonomisinin 
toparlanmaya başladığını söyledi.

ABD’li banka Citigroup, 2009’un dördüncü çeyreğinde 7,6 milyar 
dolar zarar ettiğini açıkladı. Tüketicilerin kredileri ödemekte 
halen güçlük çekmesi ve hükümetten aldığı 45 milyar dolarlık 
kurtarma yardımının 20 milyarını geri ödemesi yüzünden zararın 
7,6 milyar dolar olduğu kaydedildi.

Hazine Müsteşarlığı dün düzenlediği 16 Kasım 2011 itfa tarihli 
yeni gösterge tahvilin ihalesinde 3 milyar 34,4 milyon TL 
borçlanırken, 18 Ocak 2012 itfalı 6 ayda bir kupon ödemeli dolar 
cinsi tahvilin ihracında 1 milyar 726,3 milyon dolar borçlandı.
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21 Ocak

Dünya Bankası “Küresel Ekonomik Beklentiler 2010” raporunu 
yayımladı. Geçen yıl yayımlanan raporda Türkiye’nin 2010’da % 
4,9 büyüme sağlaması öngörülüyordu. Yeni raporda 2010 için 
rakam % 3,3 olarak revize edildi. Türkiye’nin 2011’de ise % 4,2 
büyüyeceği tahmininde bulunuldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2009 Aralık ayı ve yıllık 
“Kurulan ve Kapanan Şirketler” verilerini açıkladı. 

2009 yılında, 2008 yılına göre kurulan şirket ve kooperatif sayısı 
% 9,2 azalarak, 49 bin 3’den 44 bin 472’ye düştü. Geçen yıl, bir 
önceki yıla kıyasla kurulan ticaret unvanlı işyeri sayısı % 5,1 
azalarak, 46 bin 401’den 44 bin 50’ye düştü. Kapanan ticaret 
unvanlı iş yerleri sayısı ise bir önceki yıla kıyasla % 13,2 azaldı 
ve 37 bin 343’den 32 bin 419’a indi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), 3 yıl önce petrol 
arama çalışmalarına başladığı Şırnak’ın Cudi Dağı’nda petrol 
buldu.

Esnaf ve sanatkârlara Halk Bank tarafından kullandırılan kredi 
faiz oranlarının, % 8’den % 6,5’a, kesintilerin de % 7,5’dan % 
6,5’a indirildiği açıklandı.

22 Ocak

Bakan Babacan, yazarlarla yaptığı toplantıda Mali Kural’ın iki 
bilinmeyeni; uzun vadeli büyüme ve kamu açığı konusunda 
açıklamalar yaptı. Ekonomi yönetiminin % 5 büyüme, % 1 kamu 
açığı üzerinde durduğu öğrenildi. Ali Babacan ayrıca, IMF ile 2 
yıllık stand-by anlaşması için görüşmelerin sürdüğünü, ancak 
anlaşmanın zaruri olmadığını söyledi.

Türkiye’yi Davos’ta bu yıl Merkez Bankası Başkanı Durmuş 
Yılmaz temsil edecek.

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği’nin (TÜSİAD) 14. 
Başkanı 198 oyla Ümit Boyner oldu.
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23 Ocak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, istihdamda 
teşvike 2010 yılında devam edileceğini ancak enerjinin kapsam 
dışında bırakılacağını söyledi.

Borç batağına saplanan Yunanistan, zor durumdan kurtulmak 
için en az 3 milyar Euro olmak üzere 5 ya da 10 yıllık tahvillerini 
çok kısa bir süre sonra satışa çıkaracak. Sendikasyona katılacak 
bankaların henüz belirlenmediği ancak 2010 yılında, gayri safi 
milli hasılanın % 20’sine denk gelen 53 milyar Euro tutarında 
satış yapılacağı kaydedildi.

25 Ocak

Yabancı yatırımcıların İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’ndaki 
(İMKB) payı, önceki haftaya göre azalarak % 67,17’ye geriledi.

Geçen yıl kâr rekorları kıran bankalar 2010’da büyümeye devam 
edecek. Bankaların bu yıl toplam 400 şube açması ve 10 binin 
üzerinde istihdam yaratması bekleniyor.

Türkiye 2009’da dünya demir-çelik üretiminde İtalya’yı geride 
bırakarak 10’uncu sıraya yükseldi.

Maliye Bakanlığı, sahte fatura düzenleyen ve kullananları 
Merkezi Takip Sistemi’yle izlemeye alıyor. Yeni sistem, en fazla 
KDV iadelerinde kullanılacak.

26 Ocak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temel enflasyon göstergeleri 
olan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) ile Üretici Fiyatları Endeksi 
(ÜFE) madde sepetleri ve madde ağırlıklarını güncelledi. 

TÜİK tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, güncelleme 
sonucu oluşturulan yeni sepetler TÜFE’de 446 ürünü, ÜFE’de 
ise 779 ürünü kapsıyor.
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İmalat sanayiinde kapasite kullanım oranı Ocak’ta geçen yılın 
aynı dönemine göre 6,4 puan, Aralık ayına göre ise 0,2 puan 
artarak % 67,8 seviyesine yükseldi.

Merkez Bankası, enflasyon hedefini sigara, alkol ve petrol 
ürünlerindeki ÖTV artışları ve petrol fiyatlarındaki yükselişine 
bağlı olarak yukarı yönlü güncelledi. Buna göre 2010 enflasyon 
hedefi % 70 olasılıkla orta noktasının % 6,9 olmak üzere % 5,5 
ile % 8,3 aralığında belirlendi 

Dolar, 1,501 TL ile yılın en yüksek seviyesini gördü.

27 Ocak

Hazine’nin tarihinde ilk kez yaptığı 10 yıl (3.640 gün) vadeli, 
altı ayda bir % 5,25 sabit kupon ödemeli Türk Lirası cinsinden 
devlet tahvilinin ihracında ortalama bileşik faiz % 11,24 ile 
piyasa beklentilerinin biraz üzerinde gerçekleşti. Piyasada 
bileşik faizin % 11,11 olması bekleniyordu.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), 2009 
yılında 27 milyon kişinin daha işsiz kaldığını bildirdi.

Merkez Bankası tarafından bankalara duyurulan toplam 
karşılıksız çek sayısı, 2009 yılında, bir önceki yıla göre % 24,3 
artarak 1 milyon 910 bin 650’ye çıktı.

28 Ocak

ABD Merkez Bankası (FED), beklendiği gibi % 0 ile 0,25 
aralığındaki gösterge faiz oranını değiştirmedi. Bir yıldır ilk 
kez karar oybirliği ile alınmadı. FED’in ekonomik koşulların 
güçlenmeye devam ettiğine yönelik açıklaması sonrası ABD 
borsaları yönünü yukarı çevirdi. 

Gün boyunca düşüşte olan Dow Jones endeksi günü % 0,41 
yükselişle 10 bin 236 puandan tamamladı. 
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Ahmet 
Ertürk, TMSF’nin bugüne kadar 18,6 milyar dolar tahsilat 
gerçekleştirdiğini belirterek, bu süreçte TMSF’ye 21 bin dava 
açıldığını, TMSF’nin ise 61 bin icra takibini yürüttüğünü söyledi.

IMF 2010 için küresel büyüme tahminini % 3,9’a yükseltti.

29 Ocak

Türkiye’ye gelen turist sayısı 2009’da, 2008’e göre % 3,5 artarak 
30 milyon 929 bin 192 kişiden 32 milyon 6 bin 149 kişiye ulaştı. 

Aynı dönemde turizm geliri ise % 3,02 azalarak 21 milyar 910 
milyon 964 bin dolardan 21 milyar 249 milyon 337 bin dolara 
geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2009 yılı dış ticaret verilerini 
açıkladı. Verilere göre, 2008’de 132 milyar 27 milyon dolar olan 
Türkiye’nin ihracatı, 2009 yılında 102 milyar 165 milyon dolara 
geriledi. İthalat ise 201 milyar 964 milyon dolardan 140 milyar 
775 milyon dolara indi. 

Dış ticaret açığı 69 milyar 936 milyon dolardan 38 milyar 611 
milyon dolara gerilerken, ihracatın ithalatı karşılama oranı % 
65,4’ten % 72,6’ya çıktı.

Merkez Bankası’nın verilerine göre Kamu, 4-27 Ocak tarihleri 
arasında 732,9 milyon dolarlık dış borç ödemesi yaptı. Bunun 
564,7milyon doları Hazine, 8,9 milyon doları Merkez Bankası, 
159,3 milyon doları diğer kamu kesimi tarafından yapılan borç 
ödemelerinden oluştu.

30 Ocak

Hazine, Şubat-Nisan 2010 dönemi iç borçlanma stratejisini 
açıkladı. Hazine üç ay içerisinde 15 ihale düzenleyeceğini 
kaydetti. 
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Ayrıca, piyasa koşullarının uygun olması durumunda ilki Ocak’ta 
yapılan 10 yıllık tahvil ihracının tekrarlanabileceği kaydedildi.

Türkiye’de Organize Sanayi Bölgeleri’nde (OSB) tüketilen 
elektrik miktarı 2009 yılında, 2008’e göre % 4 azaldı. Aynı 
dönemde Güneydoğu Bölgesi hariç tüm bölgelerde sanayi 
elektriği tüketiminde düşüş yaşandı.

ABD 2009 dördüncü çeyrekte % 5,7 ile beklentilerin çok 
üzerinde büyüdü. Ekonomistler büyümenin % 4,6 oranında 
olmasını bekliyordu.
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ŞUBAT

1 Şubat

Hazine Müsteşarlığı, 2010 Şubat-Nisan döneminde 50,9 milyar 
TL’lik iç borç servisine karşılık, 48,6 milyar TL’lik toplam iç 
borçlanma gerçekleştirmesi öngördü.

Japon kredi derecelendirme kuruluşu JCR, Türkiye’nin kredi 
notunu, BB(-)’den, BB’ye yükseltti. Kuruluş, kredi notu 
artırımına esas olarak, Türkiye’nin, küresel mali krizde, dış 
şoklara karşı gösterdiği dayanaklılığı gösterdi.

Halk Bankası’nın 2010 yılının tamamında esnaf ve sanatkârlara 
kullandıracağı kredilerde, gösterge faiz oranı bankanın 
kooperatif kredilerine özgü kaynak maliyeti dikkate alınarak 
belirlediği cari faiz oranının % 50’si kadar olacak. 

MB verilerine göre, en geniş tanımlı para arzı M3, 8-15 Ocak 
haftasında 4 milyar 147 milyon TL artarak 519 milyar 710 milyon 
TL’ye yükseldi.

Türkiye’nin Ocak ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre % 
12,52 artışla 7 milyar 912 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. 
Son 12 aylık ihracat önceki döneme göre % 21,6 azalışla 97 
milyar 955 milyon dolara geriledi.

2 Şubat

Milli Prodüktivite Merkezi verilerine göre, üçüncü çeyrekte 
imalat sanayiinde çalışan kişi başına üretim, 2008’in üçüncü 
çeyreğine göre % 0,9 artarken, bir önceki döneme göre ise % 
0,2 azaldı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanlığı görevi 31 
Ocak’ta dolan Ahmet Ertük’ün yerine TMSF İkinci Başkanı Şakir 
Ercan Gül atandı.
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IMF Başkanı Dominique Strauss Kahn, dünya ekonomisinin 
beklenenden daha hızlı bir şekilde yeniden canlandığını ancak 
toparlanmanın hâlâ kırılgan olmayı sürdürdüğünü bildirdi. 
Kahn, “İç talep, çoğunlukla gelişmiş ülkelerde halen kamu 
sektörü teşvikleriyle yürüyor. Özel talep hâlâ bir hayli zayıf” 
uyarısında bulundu.

3 Şubat

Türkiye’nin 2009 yılında verdiği dış ticaret açığının % 71,4’ü 
Rusya ve Çin’den kaynaklandı. Geçen yılın tamamında Rusya’ya 
16 milyar 507 milyon dolar, Çin’e ise 11 milyar 56 milyon 
dolarlık dış ticaret açığı verildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı enflasyon 
rakamlarını açıkladı. Buna göre tüketici enflasyonu (TÜFE) % 
1,85, üretici enflasyonu (ÜFE) ise % 0,58 artış gösterdi. Yıllık 
TÜFE % 8,19’a çıkarken, yıllık ÜFE % 6,3 olarak kaydedildi. Ana 
harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre en yüksek artış % 
22,04 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti.

4 Şubat

Yunanistan çığ gibi büyüyen bütçe açığı ve borcunu frenlemek 
için acı reçete açıkladı. Brüksel alınan önlemleri olumlu 
karşılarken, Roubini ‘IMF desteği şart’ dedi.

Rekabet Kurulu, “ATM Banka Kartı Paylaşımı Platformu 
Protokolü’ne” üç yıl süreyle bireysel muafiyet verdi.

5 Şubat

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, öncü 
göstergelerin 2009’un son çeyreğinde pozitif büyüme olacağını 
gösterdiğini söyledi.
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Küresel kriz sonrasında düşen üretim, Türkiye’nin petrol 
ve doğalgaz faturasının 2009’da % 40,3 azalarak 44 milyar 
854 milyon dolardan 26 milyar 756 milyon dolar seviyesine 
gerilemesine neden oldu.

Merkez Bankası’nın döviz rezervi, 22-29 Ocak haftasında 
863 milyon dolar artarak 70 milyar 869 milyon dolar oldu. 
Tüketicilerin bankalara olan toplam borcu Ocak ayında 897,6 
milyon TL artarak 127 milyar 254 milyon TL’ye yükseldi.

ABD’de işsizlik oranı Ocak ayında beklenmedik biçimde % 
9,7’ye düştü.

8 Şubat

Aylık Sanayi Üretim Endeksi 2009 Aralık ayında bir önceki yılın 
aynı ayına göre % 25,2, Kasım ayına göre ise % 8,7 artış gösterdi. 
Bir önceki yılın aynı dönemine göre en yüksek artış % 33,2 ile 
aramalı imalatında görüldü. Sanayi üretim endeksinin 2009 yılı 
ortalamasına bakıldığında ise üretimin % 9,6 azaldığı belirlendi.

IMF Dış İlişkiler Bölümü Direktörü Caroline Atkinson, 
Yunanistan’ın uygulamaya koyduğu mali plana ilişkin teknik 
yardım almak için Uluslararası Para Fonu’ndan yardım istediğini, 
kurumdan bir heyetin şu anda Atina’da olduğunu bildirdi.

9 Şubat

Merkez Bankası’nın mali ve reel sektördeki karar alıcılarla her 
ay gerçekleştirdiği Beklenti Anketi’nde piyasaların yıllık büyüme 
beklentisi değişmeyerek % 3,9 düzeyinde kaldı. 

Yıl sonu dolar kuru beklentisi 1,5513 TL’ye yükselirken, aylık 
enflasyon beklentisi % 0,8 oldu. Yıllık cari işlemler açığına 
ilişkin beklenti de 22 milyar 579 milyon TL’ye çıktı.

Hazine Müsteşarlığı, Ocak ayında nakit bazda toplam 18,7 
milyar TL gelir elde ederken, 16,4 milyar TL faiz dışı harcama 
yaptı. 
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Aynı dönemde Hazine nakit dengesi ise 3,7 milyar TL açık verdi.

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, teşvik sistemi 
kapsamında bin 523 adet teşvik belgesinin düzenlendiğini, 
öngörülen sabit sermaye tutarının ise 22,5 milyar TL olduğunu 
ifade etti.

Ocak’ta işsizlik ödeneği için 55 bin 111 kişi başvuruda 
bulunurken, yılın ilk ayında 231 bin 829 kişiye 79 milyon 913 
bin 247 TL ödeme yapıldı.

10 Şubat

Hazine Müsteşarlığı dün düzenlediği iki senedin yeniden ihracı 
ihalesinde toplam 6 milyar 475,1 milyon TL borçlandı. Bunun 2 
milyar 868,7 milyon TL’si piyasaya net satış olarak gerçekleşti.

TMSF, 11 ilde 34 taşınmazı satışa çıkardı. Muhammen bedelleri 
2 bin 900 TL ile 75 milyon 500 bin TL arasında değişen fabrika, 
konut, işyeri, kooperatif hissesi ve arsalar için teklif alma 
toplantısı, TMSF tarafından 24 Şubat’ta yapılacak.

Türkiye’nin altın üretimi son 5 yılda 3’e katlanarak 5 tondan 15 
tona yükseldi. 

Geçen yıl üretilen 15 ton altının ortalama değeri ise 515 milyon 
doları buluyor.

11 Şubat

Yabancıların İMKB’de yaptıkları işlemlerin hacmi Ocak ayında 
geçen yılın aynı ayına göre % 135 oranında artarak 11 milyar 
119 milyon dolara ulaştı. Geçen yıl Ocak ayında 135 milyon 28 
bin dolar net satışla sonuçlanan yabancı işlemleri, bu yıl Ocak’ta 
202 milyon dolar net alımla sonuçlandı.

AB devlet ve hükümet başkanları, borç krizindeki Yunanistan’a 
yardım konusunda anlaştı. Almanya Başbakanı Angela Merkel, 
AB’nin Yunanistan’ı yalnız bırakmayacağını söyledi.
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Cari açık 2009 yılında bir önceki yıla göre % 67 azalarak 41 
milyar 947 milyon dolardan 13 milyar 854 milyon dolara 
geriledi. Aralık ayında ise cari açık 2008 yılının aynı ayına göre 
% 4,5 artarak 3 milyar 217 milyon dolara yükseldi.

12 Şubat

Dış Ticaret Müsteşarlığı, Ocak ayında düzenlediği 557 dahilde 
işleme izin belgesi kapsamında şirketlere 1 milyar 941,6 milyon 
dolarlık ithalat izni vererek, karşılığında 3 milyar 190,7 milyon 
dolarlık ihracat taahhüdü aldı.

Merkez Bankası’nın döviz rezervi, 29 Ocak-5 Şubat haftasında 
1 milyar 791 milyon dolar azalarak 69 milyar 78 milyon dolara 
geriledi.

Tüketicilerin bankalara olan toplam borcu 29 Ocak-5 Şubat 
haftasında 467,5 milyon TL artarak 127 milyar 722 milyon TL’ye 
yükseldi.

Portekiz de, Yunanistan gibi kemer sıkmaya hazırlanıyor. 
Portekiz hükümeti, bütçe açığını azaltma planının bir parçası 
olarak kamu sektöründe reel gelirleri 2013’e kadar dondurmayı 
planlıyor.

13 Şubat

TEDAŞ’a bağlı Uludağ, Çamlıbel, Van Gölü ve Fırat Elektrik 
Dağıtım’daki hisselerin özelleştirme ihalelerine toplam 28 şirket 
başvuruda bulundu. 

Euro’yu kullanan 16 ülkenin oluşturduğu Euro Bölgesi, 2009 
yılının son çeyreğinde sadece % 0,1 büyüdü. Bölgenin sorunlu 
ülkesi Yunanistan’da % 0,8’lik daralma görüldü.

10 yıldır Libya’da faaliyet gösteren TPAO, Fizan’da, son 10 yılda 
bölgede yapılan en zengin keşfi gerçekleştirdi. Yeni çalışmalar 
için kolları sıvayan şirket, açılan yeni sondajlardan da olumlu 
sonuçlar almaya başladı.
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15 Şubat

Uluslararası doğrudan yatırımlar 2009 yılında bir önceki yıla 
göre % 58,4 azalarak 18 milyar 269 milyon dolardan 7 milyar 
597 milyon dolara geriledi. Uluslararası doğrudan sermaye 
girişi ise % 62,3’lük bir azalmayla 5 milyar 777 milyon dolar 
düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye’ye doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının % 58 
gerilediği 2009 yılında Türk sermayesinin yurtdışındaki 
yatırımları % 21 azalarak 2 milyar 604 milyon dolardan 2 milyar 
58 milyon dolara indi. 

Türk sermayesinin 2003-2009 döneminde yurtdışında yaptığı 10 
milyar 980 milyon dolarlık yatırımın 6 milyar 633 milyon dolarla 
yarıdan fazlası Avrupa ülkelerinde gerçekleştirildi. 

Hollanda 1 milyar 797 milyon dolarla Türk sermayesinin bu 
dönemde en çok doğrudan yatırım yaptığı ülke oldu.

2009 yılında bir önceki yıla göre, ihracat birim değer endeksi % 
16,6, ithalat birim değer endeksi % 20,1 azalırken, aynı dönemde 
ihracat miktar endeksi % 7,2, ithalat miktar endeksi ise % 13,6 
azalış gösterdi.

GAP Bölgesi’nde 2009 yılında verilen teşvik belgeleriyle 
1,5 milyar TL sabit yatırım ve yaklaşık 8 bin kişilik istihdam 
öngörüldü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, 2003-2009 yılları 
arasında Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nce 26’sı yerli, 11’i 
yabancı ve 6’sı da yerli-yabancı ortaklı şirket olmak üzere toplam 
43 şirkete 470 adet petrol arama ruhsatı verildiğini bildirdi.

16 Şubat

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu dün yaptığı Şubat ayı 
toplantısında kısa vadeli faiz oranlarını değiştirmedi. Buna göre, 
gecelik faiz oranları, borçlanmada % 6,5, borç vermede ise % 9 
olarak uygulanacak.



Ekonomi Almana€› 2010

31

Sanayi ciro endeksi, 2009’da % 9, sipariş endeksi ise % 11,7 
azalış gösterdi. Sanayi ciro endeksi Aralık’ta ise Kasım’a göre % 
15,9, sipariş endeksi % 19,8 arttı.

Türkiye genelinde işsiz sayısı Kasım 2009 döneminde bir önceki 
yılın aynı dönemine göre 233 bin kişi artarak 3 milyon 270 bine, 
işsizlik oranı da 0,5 puanlık artışla % 13,1’e yükseldi. Kasım 
2009 döneminde istihdam edilenlerin % 24,6’sı tarım, % 19,8’i 
sanayi, % 6,2’si inşaat, % 49,5’i ise hizmet sektöründe yer aldı. 
Kasım döneminde genç nüfusta işsizlik oranı geçen yılın aynı 
dönemine göre 0,4 puanlık bir artışla % 24,4’e yükseldi.

Hazine Müsteşarlığı gerçekleştirdiği TL cinsi iskontolu referans 
hazine bonosu ihalesinde 3 milyar 66 milyon TL, TL cinsi TÜFE’ye 
endeksli devlet tahvili ihalesinde ise 3 milyar 902,8 milyon TL 
olmak üzere toplam 6 milyar 968,8 milyon TL borçlandı. 

Ayrıca, Hazine Müsteşarlığı, 15 Şubat 2012 vadeli, TÜFE’ye 
endeksli devlet tahvillerinin 17 Şubat 2010 vadeli kupon 
ödemelerine ilişkin faiz oranının % 6,34, 14 Ağustos 2013 
vadeli TÜFE’ye endeksli devlet tahvillerinin 17 Şubat 2010 
vadeli kupon ödemelerine ilişkin faiz oranının ise % 6,61 olarak 
belirlendiğini açıkladı.

Yılın son çeyreğinde ekonomide görülen toparlanma sonrasında 
bankaların kârı da beklentilerin üzerinde artış gösterdi. 2009 yıl 
sonunda bankacılık sektörü dönem net kârı, 2008’e göre % 49,6 
artışla 20,1 milyar TL’ye ulaştı. Bankaların kârı bir önceki yıla 
göre 6,7 milyar TL artış gösterdi. Takipteki alacaklar ise geçen 
yıl 21,9 milyar TL seviyesine ulaştı. Bankacılık sektörünün 
toplam kredileri 2009 yılında % 6,9 artarken, takipteki alacaklar 
aynı dönemde % 55,5 oranında yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı 
Tevfik Bilgin, 30 milyon TL sermaye ile Türkiye’de kimseye 
banka kurma izni vermeyeceklerini söyledi. 2000 öncesinde 
yemek masalarında bankaların alınıp satıldığını anımsatan Bilgin, 
bu dönemde böyle bir şeye izin vermediklerini, büyüklüğe, 
sermaye yapısına, güce önem verdiklerini kaydetti.
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17 Şubat

Tüketici güveni Ocak ayında bir önceki aya göre % 0,57 oranında 
artarak 79,24’e yükseldi. 2009 yılını iniş çıkışlarla geçiren tüketici 
güveni, Aralık ayında başlattığı kısmi toparlanmayı Ocak ayında 
da sürdürdü.

Merkezi Yönetim Bütçesi yılın ilk ayında 3 milyar 121 milyon TL 
açık verdi. Ocak ayında bütçe giderleri 22 milyar 646 milyon TL, 
bütçe gelirleri ise 19 milyar 525 milyon TL olarak gerçekleşti. 
Faiz dışı fazla ise 2 milyar 968 milyon TL oldu.

Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu (TMSF) eski Başkanı Ahmet 
Ertürk, Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlığına atandı.

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Türk müteahhitlerinin Libya’ya 
yatırım hacminin 20 milyar doları aştığını belirterek, Türkiye 
ile Libya arasında vizenin kaldırılmasının olumlu etkilerinin 
görüldüğünü vurguladı.

İngiltere’de tüketici enflasyonu Ocak ayında yıllık bazda % 3,5’e 
yükseldi.

18 Şubat

2009 yılında verilen 356 milyar 847 milyon TL’lik nakdi kredi 
pastasının % 60’lık bölümünü İstanbul, Ankara ve İzmir aldı. 
Kredi pastasından en az pay alan iller arasında Hakkâri, Bayburt 
ve Kilis başı çekerken, kredi hacmi 1 milyar TL’nin altında olan 
43 ilin toplam içindeki payı % 6,3’te kaldı.

Türkiye’de hane halkı tüketim harcamalarının % 25,4’ü 
İstanbul’da gerçekleşti. İstanbul’da harcama grupları içerisinde 
en yüksek payı % 32,3 ile konut ve kira harcamaları aldı.

Sanayi Bakanı Nihat Ergün, 100 bin KOBİ Destek Kredisi’nin 
verilmeye başlandığı 2 Kasım 2009’dan bu yana Türkiye 
genelinde 25 bin 8 adet firmanın kurulduğunu, 11 bin 767 adet 
firmanın da kapandığını bildirdi.
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Özelleştirme İdaresi dün gerçekleştirdiği Uludağ Elektrik 
Dağıtım A.Ş., Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş., Van Gölü Elektrik 
Dağıtım A.Ş. ile Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. ihalelerinden toplam 
1 milyar 528 milyon 850 bin dolar gelir elde etti.

ABD Başkanı Barack Obama, dün Beyaz Saray’da yaptığı 
konuşmada 787 milyar dolarlık teşvik paketini savunarak, bu 
teşviğin Amerikalıları ekonomik faciadan koruduğunu söyledi.

19 Şubat

Protestolu senetlerin tutarı yılın ilk ayında geçen yılın Ocak 
ayına göre % 19 azalarak 600 milyon 763 bin TL’ye geriledi.

Merkez Bankası’nın döviz rezervi, 5-12 Şubat haftasında 1 milyar 
396 milyon dolar azalarak 67 milyar 682 milyon dolara düştü.

Kamu, yılbaşından bu yana 2 milyar 793,9 milyon dolarlık dış 
borç ödemesi gerçekleştirirken, bunun 2 milyar 18,4 milyon 
dolarlık bölümünü 1-17 Şubat tarihleri arasında yaptı.

20 Şubat

Standart&Poor’s (S&P), Türkiye’nin döviz cinsinden uzun 
vadeli kredi notunu, istikrarlı şekilde azalan borç yükünü ve 
hükümetin ekonomiye dair politikalarda esnekliğini gerekçe 
göstererek bir kademe artırdı ve ‘BB-’den ‘BB’ye yükseltti ve 
not görünümü ise “pozitif” olarak belirledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, “TPAO ve 
Gazprom, Irak’ta ortak projeler yürütüyor. Üçüncü ülkelerde 
daha çok ortak projeler yapacaklar. Rusya Federasyonu ile 
Türkiye arasındaki ikili ilişkiler de stratejik işbirliği anlamında 
daha da önem kazanacak” dedi.
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22 Şubat

İmalat sanayiinde kapasite kullanım oranı Şubat’ta geçen yılın 
aynı dönemine göre 7,5 puan artarak 67,8’e yükselirken, bir 
önceki aya göre ise kapasite oranı değişmedi. Bütün mal 
gruplarında artış gözlenirken, 2009 yılının Şubat ayına göre ara 
mallarında kapasite 8,1 puan artarak % 70,8’e, yatırım mallarında 
13,5 puan artışla % 63,5’e, tüketim mallarında ise 5 puan artarak 
% 68,7’ye ulaştı.

Merkez Bankası’nın mali ve reel sektördeki karar alıcılarla her 
ay gerçekleştirdiği Beklenti Anketi’nde piyasaların yıllık büyüme 
beklentisi değişmeyerek % 3,9 düzeyinde kaldı. Yıl sonu dolar 
kuru beklentisi 1,5554 TL’ye yükselirken, aylık enflasyon 
beklentisi % 0,75 oldu.

Türk müteahhitleri 2009 yılında 37 ülkede 313 proje üstlendi. 
Türk müteahhitlerin en çok iş üstlendiği ülke 3,9 milyar dolarla 
Libya, en ağırlıklı iş yaptıkları bölge ise Afrika oldu.

En geniş tanımlı para arzı M3, 29 Ocak-5 Şubat haftasında 2 
milyar 85,1 milyon TL azalarak 516 milyar 936,1 milyon TL’ye 
geriledi.

23 Şubat

Reel sektörün güveni Şubat ayında 105,4’le son 21 ayın zirvesine 
ulaştı. 5 aylık düşüşün ardından Ocak 2010’da yükselişe geçen 
reel sektörün güveni, Şubat’ta bir önceki aya göre 3,4 puan, 
geçen yılın aynı dönemine göre ise 42,8 puan artış gösterdi.

Alman havayolları şirketi Lufthansa’da 4 bin pilotun grevi 
başladı. Pilotların sendikası Vereinigung Cockpit, ücretlerin 
iyileştirilmesi, çalışma şartlarının düzeltilmesi ve iş güvencesi 
talebiyle gece yarısı başlattığı grevin dört gün süreceğini 
açıkladı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) Sümer Holding A.Ş.’ye, 
DMO’ya, Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne ve 
Maliye Hazinesine ait 13 taşınmazı satacak.
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24 Şubat

Gazprom’un son ihracat raporuna göre, şirketin 2009’da toplam 
ihracatı 2008’e göre % 13 gerileyerek 206 milyar metreküpe 
düştü. 
Türkiye 2008 yılında Gazprom’dan toplam 23 milyar 842 milyon 
metreküplük doğalgaz alırken, bu rakam 2009’da 19 milyar 970 
milyon metreküpe düştü.

Ocak ayında Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın 
aynı ayına göre % 7,74 oranında artış gösterdi. Ocak ayında 
Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında Almanya, 
İran, Bulgaristan başı çekti.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın, 19 gruba ayırarak 
özelleştireceği Elektrik Üretim A.Ş.’nin (EÜAŞ) 52 hidroelektrik 
santraline rekor başvuru geldi.

25 Şubat

Trafiğe kaydı yapılan motorlu taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına 
göre Kasım ayında % 25,8 azalırken, Aralık ayında % 35,2 artış 
gösterdi. 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, çiftçiye Şubat ayında 1 milyar 
525 milyon TL destek yatırdı. Destek ödemelerinden toplam 2 
milyon 600 bin çiftçi yararlanacak.

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Ben Bernanke, Senato’nun 
Finansal Hizmetler Kurulu’na yaptığı konuşmada, faizlerin 
uzunca bir süre düşük seyretmesi için gerekli koşulların 
olduğunu ifade etti.

26 Şubat

Türkiye genelinde 2009 yılının son çeyreğinde el değiştiren 
konut sayısı üçüncü çeyreğe göre % 3,86 artışla 116 bin 229’a 
yükseldi. 
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2009 yılı dördüncü döneminde konut satışlarında bir önceki 
yılın aynı dönemine göre % 25,63 oranında artış gerçekleşti.

Merkez Bankası’nın döviz rezervi, 12-19 Şubat haftasında 566 
milyon dolar azalarak 67 milyar 116 milyon dolara düştü.

Yurtiçi yerleşiklerin bankalardaki TL ve yabancı para toplam 
mevduatı, 5-12 Şubat haftasında 4 milyar 536,4 milyon TL 
artarak 444,1 milyar TL’ye yükseldi.

Tüketicilerin bankalara olan toplam borcu 12-19 Şubat haftasında 
360,8 milyon TL azalışla 128 milyar 245 milyon TL’ye düştü.

27 Şubat

ABD’de, iki banka daha kapatıldı. ABD’nin TMSF’si olarak kabul 
edilen FDIC, Nevada ve Washington eyaletlerindeki iki küçük 
bankayı kapattı.
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MART

1 Mart

İhracat, yılın ilk ayında % 0,3 azalarak 7 milyar 864 milyon dolara 
gerilerken, ithalat ise % 23,9 artarak 11 milyar 504 milyon dolara 
yükseldi. Aynı dönemde dış ticaret açığı ise % 160,6 artarak 1 
milyar 397 milyon dolardan 3 milyar 640 milyon dolara ulaştı.

MÜSİAD Yönetim Kurulu, acilen bir yargı reformu yapılması 
zorunluluğuna işaret ederek, yargı reformunun nasıl 
gerçekleştirileceği ve izlenmesi gereken yol konusunda da 
uzlaşmanın elzem olduğuna dikkat çekti.

En geniş tanımlı para arzı M3, 5-12 Şubat haftasında 3 milyar 
74,2 milyon TL artarak 520 milyar 10,3 milyon TL’ye yükseldi.

Fransa Ekonomi Bakanı Christine Lagarde, kredi borcu takas 
sözleşmesi (CDS) gibi ülke borcu konusundaki türev ürünlerin 
sıkı biçimde düzenlenmesi, sınırlanması ve hatta yasaklanması 
gerektiğine inandığını söyledi.

2 Mart

Türkiye’nin toplam ihracatı Şubat ayında geçen yılın aynı ayına 
göre % 20,34 artışla 8 milyar 227 milyon dolara yükseldi. Bu 
yılın ilk iki ayında ise ihracat % 16,26 artışla 16 milyar 123 
milyon dolara ulaştı. Böylece uzun zamandan beri beklenen % 
20’inin üzerindeki artış seviyesi Şubat ayında yakalandı.

İşsizlik oranı 2009 yılında bir önceki yıla göre 3 puanlık artışla 
% 14 oldu. 

2009 yılında işsiz sayısı bir önceki yıla göre 860 bin kişi artışla 
3 milyon 471 bine ulaştı. 
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Genç nüfusta işsizlik oranı 2008 yılına göre 4,8 puan yükselerek 
% 25,3 olurken, tarım dışı işsizlik oranı 3,8 puan artışla % 17,4 
düzeyine çıktı.

Yunanistan’ı ziyaret eden Avrupa Komisyonunun finans ve 
parasal işlerden sorumlu üyesi Olli Rehn, ülkeye borç krizinden 
kurtulmak için daha fazla şey yapmasını, harcamaları daha çok 
kısmasını önerdi.

3 Mart

Sanayi kesiminde yaşanan kıpırdanma, Türkiye’nin petrol 
faturasına da yansıdı. Türkiye’nin petrol faturası 2010 yılı Ocak 
ayında geçen yılın aynı ayına göre % 57,4 oranında artarak 
902,2 milyon dolardan 1 milyar 420,3 milyon dolara yükseldi.

IMF Birinci Başkan Yardımcısı Murilo Portugal, derin bir küresel 
durgunluk sonrasında toparlanmanın tahmin edilenden güçlü 
bir şekilde başladığını belirterek, “Önemli bir senkronize 
küresel düşüşten çok hızlı bir toparlanmaya doğru gidiyoruz ve 
zorluklarımızı bu oluşturuyor” dedi.

Mart ayının en büyük iç borç ödemesi arifesinde dün tamamı 
Türk Lirası cinsinden iki tahvil ihalesi düzenleyen Hazine toplam 
7,4 milyar TL borçlandı. Hazine, gösterge tahvil ihalesinde 
beklentilerin altında, Tüketici Fiyatları Endeksi’ne (TÜFE) dayalı 
tahvilde ise beklentilerin üzerinde satış yaptı.

4 Mart

Vergi artışları nedeniyle artış trendine giren enflasyon Şubat 
ayında da yükselişini sürdürdü. Şubat ayında Tüketici Fiyatları 
Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre % 1,45 artarken, yıllık 
enflasyon % 10,13’le çift haneyi tekrar gördü.

ABD’li otomotiv şirketi Ford geçen ay ABD’deki satışlarını % 43 
artırdı ve 1998’den bu yana ilk kez aylık satışlarda ABD’nin lider 
otomotiv şirketi General Motors’u geçti. 
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Maliye Bakanlığı, elektronik fatura (e-fatura) dönemini 
başlatıyor.

5 Mart

Merkez Bankası, enflasyondaki asıl düşüşün yılın son ayları ile 
2011 yılının ilk aylarında gerçekleşeceğinin tahmin edildiğini 
açıkladı.

2009 yılında Ziraat Bankası’nın net kârı bir önceki yıla göre % 65 
oranında artarak 3 milyar 511 milyon TL’ye ulaşarak bankanın 
122 yıllık kâr rekorunu kırdı.

Çarşamba günü 4,8 milyar Euroluk üçüncü acı paketini açıklayan 
Yunanistan’ın 10 yıl vadeli tahvil ihracına 16 milyar Euro talep 
geldi.

Nabucco Projesi anlaşması TBMM’de görüşülmeye başlandı. 
Enerji Bakanı Taner Yıldız, ülke çıkarı için gerekirse Rusya ve 
ABD ile başka projelerin imzalanabileceğini söyledi.

6 Mart

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) raporuna göre 
2010 Ocak-Şubat döneminde toplam binek otomobil satışları 
geçen yılın aynı dönemine oranla % 20,17 artarak 33 bin 245 
adete ulaştı. 

8 Mart

Aylık Sanayi Üretim Endeksi Ocak ayında son 8 ayın ardından 
100’ün altına inerek 99,2 düzeyinde gerçekleşti. Endeks Ocak 
ayında bir önceki yılın aynı ayına göre % 12,1 artarken, bir 
önceki aya göre ise % 15,3 azalış gösterdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy’nin baskılarına rağmen Bursa, 
Clio 4’ün ana üretim üssü oldu. Dördüncü nesil Clio’nun üretimi 
2013’te başlayacak. 
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Şubat ayında işsizlik ödeneği için yapılan başvuru sayısı bir 
önceki aya göre % 28,2 azalışla 39 bin 559 kişi oldu.

Bankacılık sektörü Ocak ayında kârını bir önceki yılın aynı 
ayına göre % 29,4 artışla 2 milyar 54 milyon TL’ye çıkardı.

9 Mart

Merkez Bankası’nın mali ve reel sektördeki karar alıcılarla 
her ay gerçekleştirdiği Beklenti Anketi’nde Mart ayı enflasyon 
beklentisi gerileyerek % 0,69 olurken, yıl sonu TÜFE artışı 
beklentisi 0,62 puan artarak % 8,17’ye çıktı.

IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn, küresel ekonomik 
toparlanmanın ilk aşamaları yaşanırken Afrika ekonomisinde 
canlanma görüldüğünü bildirdi.

Hazine nakit dengesi Şubat ayında 5,7 milyar TL açık verdi. 
Şubat ayında nakit bazda toplam 16 milyar TL gelir elde eden 
Hazine, 17,7 milyar TL faiz dışı harcama yaptı. Faiz dışı açık 1,7 
milyar TL oldu.

10 Mart

IMF, Türkiye’nin ekonomik şartlarının iyileştiğini belirterek, 
Türkiye ile olası bir kredi için yapılmakta olan stand-by 
görüşmelerin artık devam etmediğini açıkladı.

Merkez Bankası, 1 Nisan’dan itibaren, Türk Lirası cinsinden 
kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarını düşürdü. 
Türk Lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak 
azami akdi faiz oranı % 2,8 ve aylık azami gecikme faizi oranı 
% 3,55 olarak uygulanacak.

Yabancıların İMKB’de yaptıkları işlemlerin hacmi Şubat ayında 
geçen yılın aynı ayına göre % 176,5 oranında artarak 10 milyar 
894,3 milyon dolara ulaştı.
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11 Mart

Merkez Bankası tarafından bugün açıklanan 2010 Ocak ayına 
ilişkin Ödemler Dengesi verilerine göre, 2009 yılının Ocak 
ayında 491 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabı, bu yılın 
aynı ayında 2 milyar 959 milyon dolar açık verdi.

Otomotiv ihracatı Ocak-Şubat döneminde geçen yılın aynı 
dönemine göre % 76,8 artışla 126 bin 335’e ulaştı. Aynı dönemde 
üretim % 90,1 artışla 159 bin 86’ya yükselirken, otomotiv pazarı 
ise % 22,7 artarak 53 bin 363 oldu.

Türkiye ile Kore arasında Sinop’ta nükleer enerji santrali 
kurulmasına ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.

12 Mart

Merkez Bankası’nın döviz rezervi, 26 Şubat - 5 Mart haftasında 
171 milyon dolar artarak 68 milyar 64 milyon dolara ulaştı.

Tüketicilerin bankalara olan toplam borcu 26 Şubat-5 Mart 
haftasında 557,7 milyon TL artışla 129 milyar 719 milyon TL’ye 
çıktı.

Yurtiçi döviz hesapları 19-26 Şubat haftasında bir milyar 836 
milyon dolar azalarak 96 milyar 64 milyon dolara düştü.

13 Mart

IMF ile Türkiye’nin yollarını ayırdığını açıklamasının ardından 
Hazine Müsteşarlığı, 1 milyar dolarlık tahvil ihracı ile bugüne 
kadarki en düşük maliyetli borçlanmayı gerçekleştirdi. 2021 
vadeli global tahvil ihracının yatırımcıya getirisi 5,75 oldu.

15 Mart

Aralık 2009 döneminde işsizlik oranı, % 14,3 düzeyinde olan 
piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. 



Ekonomi Almana€› 2010

42

Söz konusu dönem için işsizlik oranı, % 13,5 olarak hesaplandı.

Sanayicinin cirosu ve siparişi Ocak ayında bir önceki aya göre 
% 19,6 azalış gösterirken, geçen yılın aynı ayına göre ciro ve 
sipariş endeksi ise % 11,7 arttı.

Euro Bölgesi’nde istihdam 6 çeyrektir geriliyor. Bölgede Ekim-
Aralık dönemi istihdamında 347 bin kişilik düşüş yaşandı.

Yılın ilk ayında uluslararası doğrudan yatırımlar % 78,9 azalarak 
1 milyar 498 milyon dolardan 316 milyon dolara geriledi. 

Ocak ayında uluslararası doğrudan sermaye % 85,8 azalışla 1 
milyar 384 milyon dolardan 196 milyon dolara düştü.

16 Mart

ABD Merkez Bankası (FED), % 0 ile 0,25 aralığındaki gösterge 
faiz oranını değiştirmedi.

Almanya Çalışma Bakanlığı, 2010 yılında emekli maaşlarında 
artış yapılmayacağını duyurdu.

Merkezi Yönetim Bütçe açığı, Şubat ayında geçen yılın aynı 
ayına göre % 69,3 oranında azalarak 2 milyar 271 milyon, Ocak-
Şubat döneminde ise % 47,9 oranında azalarak 5 milyar 392 
milyon lira olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda ABD ham petrolünün varil fiyatı 80 
dolar seviyelerinde işlem görüyor.

17 Mart

2010 yılı Ocak-Şubat dönemi vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın 
aynı dönemine göre % 21 oranında artarak 33 milyar 441 milyon 
TL oldu.
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Tüketicinin güveni Şubat ayında Ocak ayına göre % 3,3 artarak 
79,24’ten 81,85’e yükseldi. Böylece, tüketici güveni Ekim 2009 
seviyesini yeniden yakalamış oldu.

ABD’de Merkez Bankası’na (FED) büyük bankalar üzerinde 
daha fazla düzenleyici yetki veren yeni bankacılık düzenleme 
yasa tasarısı Senato’da açıklandı.

18 Mart

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, kısa vadeli faiz oranlarını 
değiştirmedi. Buna göre, gecelik faiz oranları, borçlanmada % 
6,5, borç vermede ise % 9 olarak uygulanacak.

Özel sektörün yurtdışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu, 
Ocak ayı sonunda 2009 yılı sonuna göre % 1,73 oranında 
azalarak 125 milyar 511 milyon dolara geriledi.

IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn, yeni krizleri önleme 
yeteneğinin güçlenmesi için, sermaye akışlarıyla ilgili olanlar 
dahil, sistemik ve finansal sektör risklerine ilişkin anlayışın 
değişmesi gerektiğini bildirdi.

19 Mart

Yılın ilk iki ayında yol, köprü ve tünel ücret geliri olarak giren 
para geçen yılın aynı dönemine göre % 28 artarak 110,4 milyon 
TL oldu.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Elektrik Dağıtım 
Piyasası’nın % 30’unu oluşturan ve 8 milyon aboneye hizmet 
veren Boğaziçi, Gediz, Trakya ve Dicle Elektrik Dağıtım 
şirketlerinin ihale sürecinin başladığını açıkladı.

Merkez Bankası’nın döviz rezervi, 5-12 Mart haftasında 430 
milyon dolar artarak 68 milyar 494 milyon dolara yükseldi.
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20 Mart

Yunanistan ile AB ülkeleri arasında restleşmeye kadar varan 
yardım tartışmaları sürerken Avrupa Komisyonu, Avrupa 
Birliği’nin Yunanistan’ın borç sorununu aşmak için IMF ile el 
ele vererek çalışmak istediğini belirtti.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Dış İlişkiler Direktörü 
Caroline Atkinson, Türkiye ile Madde 4 konsültasyonlarının 
gerçekleştirilmesi için varılan mutabakattan her iki tarafın da 
memnun olduğunu düşündüklerini bildirdi.

22 Mart

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) gençlik 
yapılanması olan MÜSİAD Gençlik Kurulu’nda Genel Kurul 
heyecanı yaşandı. Bir yıllık görev süresini tamamlayan MÜSİAD 
Gençlik Kurulu Başkanı Fatih Uysan önümüzdeki yıl için tekrar 
başkanlığa seçildi.

İhracat birim değer endeksi Ocak ayında geçen yılın aynı 
ayına göre, % 7,3, ithalat birim değer endeksi % 6,7 arttı. Aynı 
dönemde ihracat miktar endeksi % 7,1 azalırken, ithalat miktar 
endeksi ise % 16,2 artış gösterdi.

Yılın ilk iki ayında kurulan şirket sayısı % 24,76 artarak 8 bin 
970’e yükselirken, kapanan şirket sayısı % 6,15 artışla 2 bin 642 
oldu. Tasfiye edilen şirket sayısı ise % 2,59 azalarak 2 bin 859’a 
geriledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 25-26 Mart’ta yapılacak 
AB liderler zirvesinin gündeminde Atina’ya mali yardımın yer 
almadığını söyledi.

Merkez Bankası, Mart ayı ikinci dönem beklenti anketi 
sonuçlarını açıkladı. 

Buna göre, Mart ayının ilk anketinde % 8,17 olan yıl sonu 
enflasyon beklentisi, Mart ayının ikinci anketinde % 8,06’ya 
inerken, yıl sonu büyüme beklentisi ise % 3,9 oldu.
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23 Mart

Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, bu yılın başından 21 Mart’a kadar 
olan dönemde ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre, % 19,4 
artarak 22 milyar 264 milyon 448 bir dolar düzeyinde olduğunu 
açıkladı.

Merkez Bankası Beklenti Anketi’ne göre Mart ayının birinci 
döneminde 23 milyar 372,8 milyon dolar olan cari açık beklentisi, 
ikinci dönemde 831,8 milyon dolarlık artışla 24 milyar 204,6 
milyon dolara yükseldi.

Mersin-Akkuyu’ya inşa edilmesi planlanan nükleer santral 
görüşmelerinde son dönemece giriliyor. İhaleye en yüksek 
teklifi veren konsorsiyumda yer alan Rus Atomstroyexport’un 
öncülüğündeki Rusya heyetinin bugün Ankara’ya gelmesi 
bekleniyor.

24 Mart

İmalat sanayiinde kapasite kullanım oranı Mart ayında, geçen 
yılın aynı ayına göre 8,7 puan, geçen aya göre ise 0,1 puan 
artarak % 67,9 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Portekiz’in 
kredi notunu bir basamak indirerek AA’ya çekti.

Şubat ayında Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen 
yılın aynı ayına göre % 6,11 oranında artış göstererek 898 bin 
927’den, 953 bin 848’e yükseldi.

Reel sektörün güveni Mart ayında 110,6’yla son 31 ayın en 
yüksek seviyesine ulaştı

25 Mart

Hükümet, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan mevsimlik işçi açılımı 
yaptı. 
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Dünya Bankası, Türkiye’ye 931 milyon Euro kredi verilmesini 
öngören, 16 yılı geri ödemesiz ve 19,5 yıl vadeli “Adil Büyüme 
ve İstihdamın Yeniden Tesisi” Program Odaklı Kalkınma 
Politikası Kredisi’ni onayladı.

Anadolu Jet, Haziran’dan itibaren Stockholm, Kopenhag, 
Frankfurt, Dusseldorf, Viyana, Tahran, Amsterdam, Brüksel, 
Paris ve Londra’ya direkt uçuşlara başlayacak.

26 Mart

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı 2010 yılının ilk ayında bir 
önceki yılın aynı ayına göre % 39,2 artışla 82 bin 503 oldu.

Merkez Bankası’nın döviz rezervi, 12-18 Mart haftasında 125 
milyon dolar azalışla 68 milyar 369 milyon dolara düştü.

Tüketicilerin bankalara olan toplam borcu 12-19 Mart haftasında 
162,4 milyon TL azalışla 130 milyar 175 milyon TL’ye geriledi.

Yurtiçi yerleşiklerin bankalardaki TL ve yabancı para toplam 
mevduatı, 5-12 Mart haftasında 4 milyar 72 milyon TL artarak 
451 milyar 753,8 milyon TL’ye yükseldi.

Merkez Bankası’nın verilerine göre kamu 1-24 Mart tarihleri 
arasında 836,2 milyon dolarlık dış borç ödemesi yaptı.

27 Mart

AB Liderler Zirvesi’nde, ‘IMF katkılı’ AB Para Fonu 
Mekanizması’nın kurulmasına ilişkin karar Yunanistan’a rahat 
bir nefes aldırdı. Avrupalı liderlerin ‘son çare’ dediği bu çift 
taraflı mekanizmayla Yunanistan için 22 milyar Euro’luk bir 
güven fonu oluşturulacak.
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29 Mart

En geniş tanımlı para arzı M3, 5-12 Mart haftasında 2 milyar 
161,2 milyon TL artarak 529 milyar 397,1 milyon TL’ye çıktı.

Dünyanın 2009’de ham çelik üretimi % 8,1 azalarak 1 milyar 
199 milyon 162 bin ton oldu. Türkiye ise geçen sene, dünya 
çelik üretiminin yaklaşık % 2,1’lik bölümünü gerçekleştirdi ve 
25 milyon 304 bin ton üretimi ile 10’uncu sırada yer aldı.

Nabucco’da inşaat 2011’de başlıyor, ilk gaz 2014’te akacak.

30 Mart

Ekonomi dünyasının önde gelen dergilerinden Business Week’te 
yayımlanan analizde, tarihte ilk kez Yunanistan’ın borç riskinin 
Türkiye’nin borç riskini aştığına dikkat çekildi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s, 
İngiltere’ye 6 Mayıs’ta yapılacak seçimlerin ardından kamu 
borcunu düşürebilecek bir plan ortaya koyamazsa, notunu 
düşürebileceği uyarısı yaptı.

Türk ekonomisinin bu yıl % 3,6, 2011’de ise % 3,8 büyüyeceği 
tahmin ediliyor.

31 Mart

Türkiye’nin ihracatı Şubat ayında, geçen yılın aynı ayına göre % 
1,3 azalarak, 8 milyar 323 milyon dolar oldu. İthalat ise Şubat 
ayında % 28,3 oranında artarak, 11 milyar 640 milyon dolar 
olarak gerçekleşti. Şubat ayında dış ticaret açığı 640 milyon 
dolardan 3 milyar 317 milyon liraya yükseldi. 2009 Şubat ayında 
% 92,9 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2010 Şubat ayında 
% 71,5’e geriledi.
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Tahıl üretimi 2009 yılında bir önceki yıla göre % 14,6 artarak 
33,6 milyon ton, meyve üretimi % 6 artarak 16,6 milyon tona 
yükselirken, sebze üretimi ise % 1,6 azalışla 26,8 milyon tona 
geriledi.

Yunanistan kamu borçlanma kuruluşu, 20 yıl vadeli ve % 5,9 
faizli tahvili ihracı için olağanüstü ihaleye çıkacağını ve 1 milyar 
Euro’ya kadar satış hedeflediğini açıkladı.

IMF Başkanı Strauss-Kahn Türkiye ile neden anlaşma 
yapmadıklarını sorusuna “Türkiye ekonomisi güçlü, bize 
ihtiyaçları yok” yanıtını verdi.
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NİSAN

1 Nisan

2009 yılının son çeyreğinde ekonomi sabit fiyatlarla bir önceki 
yılın aynı dönemine göre % 6 büyümeyle resesyon döneminden 
çıkarken, Türkiye ekonomisi 2009 yılının genelinde ise % 4,7 
küçülerek 1999 ve 2001 yıllarından sonra ilk kez daralmış oldu.

MÜSİAD Genel Başkanı Ömer Cihad Vardan, Türkiye’nin 
yeniden büyüme trendine girdiğini belirterek, 2010’nun ilk 
çeyreğinde çift haneli büyüme olacağını tahmin ettiklerini 
söyledi.

Hazine Müsteşarlığı, İç Borçlanma Stratejisi çerçevesinde 
Nisan-Haziran döneminde 41.8 milyar TL’lik iç borç servisine 
karşılık, 34,9 milyar TL’lik toplam iç borçlanma gerçekleştirmeyi 
öngördü.

Hazine Müsteşarlığı’nın verilerine göre 2009 yılında Türkiye’nin 
net dış borç stoku 2008 yılı sonuna göre 5 milyar 31 milyon 
dolar azalışla 150 milyar 962 milyon dolardan 145 milyar 931 
milyon dolar düzeyine indi.

2 Nisan

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM), verilerine göre, ihracat 
Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre % 34,34 artarak 9 milyar 
569,4 milyon dolara yükseldi.

Tüketici kriz dinlemedi. 2009 yılında eğlence ve kültür 
harcamalarını bir önceki yıla göre % 6,8 artırdı. 

2009 yılı genelinde giyim ve ayakkabı harcamalarını 2008’e 
göre % 7,5, sağlık harcamalarını % 2,1 oranında kısan tüketici, 
lokanta ve otel harcamalarını % 10,9 artırdı.
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ABD’de Mart ayında tarım dışı istihdam 162 bin kişi arttı, ancak 
% 9,7 olan işsizlik oranı değişmedi.

ABD ham petrolünün varil fiyatı dün 85,22 dolara kadar çıkarak, 
18 ayın en yüksek seviyesini gördü.

3 Nisan

MÜSİAD, 19. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda mevcut başkan 
Ömer Cihad Vardan yeniden başkan seçildi.

5 Nisan

Mart ayında yıllık enflasyon yeniden tek haneye indi. 13 aylık 
bir aradan sonra Şubat ayında % 10,13 ile çift haneyi gören 
Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Mart ayında geçen yılın aynı 
ayına göre % 9,56 oranında artışla tekrar tek haneli rakamlara 
geriledi.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Bileşik Endeksi 
yaklaşık 30 aylık aradan sonra tekrar 58.000 puanın üzerine 
çıkarak, 58.644,98 puandan tüm zamanların rekoruyla kapandı.

En geniş tanımlı para arzı M3, 12-19 Mart haftasında 747,2 
milyon TL artarak 530 milyar 144,3 milyon TL’ye çıktı.

6 Nisan

Bankaların kârı Şubat ayı itibariyle geçen yılın aynı ayına göre 
% 11,6 artarak 3 milyar 579 milyon TL’ye ulaştı.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Varlık Barışında toplamda 48,1 
milyar liralık beyan ve bu beyan üzerinden yaklaşık 1 milyar 
566 milyon liralık vergi tahakkuku söz konusu olduğunu, 
bunun da yaklaşık bugüne kadar 1 milyar 58 milyon lirasının 
tahsil edildiğini bildirdi.
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Fransız otomobil firması Renault, lüks araba simgesi Daimler ile 
karşılıklı hisse değişimi için görüşmeler yapıyor.

Türk Hava Yolları (THY), 2009 yılında yaklaşık 559 milyon lira 
net konsolide kâr elde etti.

7 Nisan

Yabancıların İMKB’de yaptıkları işlemlerin hacmi Mart ayında 
geçen yılın aynı ayına göre % 124,7 oranında artarak 10 milyar 
128,4 milyon dolara ulaştı.

MÜSİAD 2010-2011 döneminde faaliyet gösterecek Yönetim 
Kurulu görev dağılımı yapıldı.

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, bundan 
sonraki dönemde Türkiye’nin herhangi bir vergi artışına 
gitmesinin söz konusu olmadığını belirtti.

ABD Ulaştırma Bakanlığı, Japon otomotiv şirketi Toyota’ya, 
gaz pedalındaki sorunu bildirmekte geciktiği gerekçesiyle 16,4 
milyon dolarlık para cezası vermeye hazırlanıyor.

8 Nisan

Sanayi Üretim Endeksi 2010 yılı Şubat ayında geçen yılın aynı 
ayına % 18,1, bir önceki aya göre ise % 0,5 artarak 99,9’a çıktı. 
Geçen yılın güçlü baz etkisine karşın, sanayideki yüksek oranlı 
bu artış, toparlanmanın sinyallerini verdi.

Yunanistan’daki iki haftalık temaslarına Maliye Bakanlığı’nı 
ziyaret ederek başlayan IMF heyeti, Atina’ya kamu finansmanı, 
vergi toplama ve vergi kaçakçılığını önleme konularında teknik 
destek sağlayacaklarını açıkladı.

Ocakta iflas eden Japon Havayolları, JAL, artan zararlar 
nedeniyle işten çıkarma planını öne çekti. 2011’e kadar 16 bin 
452 kişi çıkarılacak.
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9 Nisan

Merkez Bankası’nın döviz rezervi, 26 Mart-2 Nisan haftasında 
684 milyon dolar artarak 69 milyar 309 milyon dolara yükseldi.

İMKB Endeksi, 59 bin sınırını aşarak tüm zamanların rekorunu 
kırdı.

Euro, yaklaşık 1,5 yıllık aradan sonra ilk kez 2 liranın altına 
geriledi.

10 Nisan

Çin, uzun süredir alışık olmadığı dış ticaret açığı kavramıyla 
tanıştı ve 6 yıldan bu yana ilk kez açık verdi. Çin, Mart ayında, 
7,2 milyar dolarlık dış ticaret açığı verdiğini açıkladı.

Fitch Yunanistan’ın kredi notunu indirdi. Yunanistan’ın notunu 
“BBB-” olarak belirleyen Fitch, görünümü ise “negatif” olarak 
açıkladı. 

Hem iç hem de dış pazarda 2010 yılına iyi başlayan otomotiv 
sektörü, Ocak-Mart ayları arasında toplam üretimini geçtiğimiz 
yılın aynı dönemine göre % 80,7, ihracatını ise % 67,3 arttırdı.

12 Nisan

Şubat ayı itibariyle yeni sistem çerçevesinde teşvike bağlanan 
yatırımlar geçen yılın aynı dönemine göre % 55 artarak 3 milyar 
961 milyon TL düzeyine ulaştı.

İhracat birim değer endeksi Şubat ayında % 9,5, ithalat birim 
değer endeksi % 7 artış gösterdi. Aynı dönemde ihracat miktar 
endeksi % 9,9 azalırken, ithalat miktar endeksi % 19,9 arttı.

AB beklendiği gibi Yunanistan’a yardım kararı aldı. Birlik 
ülkeleri % 5 faizle 30 milyar Euro kredi vermeyi kabul etti. IMF 
ise 15 milyar Euro kredi verecek.
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IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn, kamu borçlarının 
gelişmiş ekonomilerde önemli ölçüde artmaya başladığını ve 
bunu aksi yöne çevirmenin çok büyük zorluklar oluşturacağını 
bildirdi.

13 Nisan

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, dün yaptığı Nisan 
ayı toplantısında gecelik borçlanma faizinin % 6,5 ile sabit 
tutulmasına karar verdi. Böylece Merkez Bankası’nın, 5 aydır 
faizlerde değişikliğe gitmediği görüldü.

Bütçe açığı, Ocak-Mart döneminde 2009’un aynı dönemine göre 
% 40,7 azalarak 11 milyar 341 milyon TL’ye geriledi. İlk çeyrekte 
3 milyar 659 milyon TL faiz dışı fazla verildi. Aynı dönemde 
bütçe gelirleri % 20,6 artışla 57 milyar 32 milyon TL, bütçe 
giderleri ise % 2,9 artışla 68 milyar 373 milyon TL’ye yükseldi.

İspanya Başbakanı Jose Luis Zapatero, bütçe açığını azaltmak için 
ne pahasına olursa olsun kemer sıkma planını uygulayacaklarını 
ve gerekirse daha sert önlemler alacaklarını söyledi.

Merkez Bankası, Ocak-Şubat Dönemi Ödemeler Dengesi 
Gelişmeleri Raporu’nu açıkladı. Buna göre, geçen yılın Şubat 
ayında 308 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabı, bu yılın 
aynı ayında 2 milyar 602 milyon dolar açık verdi.

14 Nisan

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, faiz oranlarının % 20’ler 
düzeyinden mevcut düzeyine inmesi sayesinde önümüzdeki iki 
yıllık dönemde yaklaşık 15 milyar TL’lik tasarruf sağlanacağını 
söyledi. Türkiye ekonomisinin hızla toparlandığını vurgulayan 
Bakan Şimşek, “Bütçe rakamları iyi, rehavete kapılmak yok. İşi 
sıkı tutacağız” dedi.

2010 yılı Şubat ayında 406 milyon dolar düzeyinde uluslararası 
doğrudan yatırım girişi gerçekleşti. 
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Hazine Müsteşarlığı, üç yıl aradan sonra ilk kez Euro cinsinden 
2020 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek amacıyla 4 bankaya 
yetki verdi. 

Küresel ölçekte telekom endüstrisi için araştırmalar yayınlayan 
Total Telekom-Global 100 isimli çalışmaya göre, Türk Telekom 
dünyada 2009 yılında gelirlerini en fazla arttıran ilk 10 telekom 
şirketi arasında yer aldı.

15 Nisan

İşsizlik oranı, Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 1 
puan azalarak, % 14,5 seviyesinde gerçekleşti. 

Geçen yıl aynı ayda işsizlik, % 15,5 olarak açıklanmıştı. 2010 yılı 
Ocak döneminde istihdam edilenlerin sayısı, geçen yılın aynı 
dönemine göre, 1 milyon 289 bin kişi artarak, 21 milyon 162 
bin kişiye yükseldi.

AB Komisyonu’nun ekonomi ve parasal işlerden sorumlu Üyesi 
Olli Rehn, borç krizindeki Yunanistan için iflasın seçenek 
olmadığını söyledi.

Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, Eximbank kredilerinin 
150 milyon dolardan, 1 milyar 450 milyon dolara yükseltildiğini 
açıkladı.

Hazine Müsteşarlığı, 2010 yılı borçlanma programının yaklaşık % 
90’ını Euro cinsinden 2020 vadeli tahvil ihalesinde karşıladı. 18 
Mayıs 2020 vadeli tahvilin kupon oranının % 5,125, yatırımcıya 
getirisinin ise % 5,204 olarak gerçekleşti. Bu getiri oranı, benzer 
vadedeki Alman Hazine tahvillerine göre 206,1 baz puanlık bir 
getiri farkına (spread) tekabül etmektedir. Tahvile 29 ülkedeki 
193 yatırımcıdan ihraç tutarının 4 katından fazla talep geldi.

16 Nisan

Merkez Bankası’nın döviz rezervi, 2-9 Nisan haftasında 196 
milyon dolar azalarak 69 milyar 113 milyon dolara düştü.
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Yurtiçi yerleşiklerin bankalardaki TL ve yabancı para toplam 
mevduatı, 26 Mart - 2 Nisan haftasında 2 milyar 426 milyon TL 
azalarak 454 milyar 899 milyon TL’ye düştü.

Yurtiçi döviz hesapları 26Mart-2 Nisan haftasında 1 milyar 641 
milyon dolar artarak 98 milyar 260 milyon dolara ulaştı.

30 milyar Euro’luk yardım paketinden yararlanmak için 
başvuruda bulunan Yunanistan, AB, IMF ve ECB’den oluşan bir 
delegasyonu ekonomik programını konuşmak üzere Atina’ya 
davet etti.

17 Nisan

Merkez Bankası, piyasadaki fazla parayı çekmek için bu hafta 
açıkladığı “Çıkış Stratejisi”nde ilk adımı attı. Banka, repo 
ihalelerinde bankalara sağladığı yüksek fonlama tutarını azalttı.

Kira geliri elde edenlere yönelik denetimler sonrası yaklaşık 88 
bin yeni mükellef vergi için başvurdu.

19 Nisan

Mart ayında tüketicinin güveni bir önceki aya göre % 3,53 artışla 
84,74’e ulaştı.

Sanayicinin cirosu Şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre 
% 16,1, sipariş endeksi ise % 21,9 artış gösterdi.

İzlanda’da patlayan yanardağın külleri İstanbul’daki otellere 
yaradı. Uçuşların iptal edilmesi nedeniyle hem havaalanı hem 
şehir otellerinde % 100 doluluğa ulaşıldı.

İngiliz Havayolu şirketi British Airways, volkanik kül bulutunun 
verdiği zararı tazmin etmek üzere, Avrupa Birliği’nden (AB) 
mali kurtarma paketi istedi.
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20 Nisan

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 40 bin öğretmen, 20 bin polis, 7 
bin öğretim görevlisi alınacağını açıkladı.

Merkez Bankası, 2009 yılında 2 milyar 738,2 milyon lira kâr etti.

Türkiye’de bankacılık sisteminde, Mart 2010 itibarıyla, personel 
sayısı 174 bin 493’e çıkarak tarihsel olarak en yüksek düzeye 
ulaştı.

Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel finans krizinin zarar 
tahminini küçülterek 2,8 trilyon dolardan 2,3 trilyon dolara 
çekti.

Türk Telekom’un birinci çeyrekte net kârı, bir önceki yılın aynı 
dönemine göre % 88 artarak, 546 milyon lira olarak gerçekleşti.

21 Nisan

Otomotiv Sanayii Derneği’nce (OSD) yapılan açıklamada, 2010 
yılı Ocak-Mart döneminde toplam pazarın 2009 yılının aynı 
dönemine göre % 7,2 oranında artarak 107 bin adete ulaştığı 
belirtildi.

General Motors (GM), ABD ve Kanada hükümetlerinden aldığı 
yardımların 8,1 milyar dolarını geri ödedi. Şirket, 52 milyar 
doları ABD’den, 9,5 milyar doları da Kanada hükümetlerinden 
olmak üzere toplamda 61,5 milyar dolar yardım almıştı.

Hazine Müsteşarlığı dün gerçekleştirdiği 7 yıl vadeli TL cinsi 
değişken kuponlu, 3 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvili 
ihalesinde 1 milyar 58,5 milyon TL’si net ROT’a (rekabetçi 
olmayan teklif) satış olmak üzere toplam 1 milyar 515,5 milyon 
TL’lik net iç borçlanma gerçekleştirdi.
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22 Nisan

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Japon 
otomobil üreticisi Toyota’nın AA1 olan kredi notunu AA2 
seviyesine indirdiğini ve görünümünü “negatif” olarak 
belirlediğini bildirdi.

IMF Türkiye için 2010 yılı büyüme tahminini yukarı yönlü revize 
ederek % 3,7’den, % 5,2’ye yükseltti.

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi verilerine göre, Yunanistan’da 
daha önce, milli gelirin % 12,9’u oranında tahmin edilen 2009 
bütçe açığı, % 13,6 olarak gerçekleşti.

İngiltere’de bütçe açığının 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana en 
yüksek seviyeye çıktığı bildirildi. İngiltere Ulusal İstatistik 
Bürosu’nun verilerine göre, kamu sektörü net borçlanma oranı 
gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYİH) % 10,9’una yükseldi.

Bina inşaatı maliyeti 2010 yılının ilk çeyreğinde bir önceki 
döneme göre % 3,49, geçen yılın aynı dönemine göre % 5,04 
artış gösterdi.

23 Nisan

Ağır borç krizi içindeki Yunanistan, AB ile IMF’nin önerdiği 
45 milyar Euro’luk acil destek mekanizmasının işletilmesi 
için resmen talepte bulundu. Atina yardımın ilk diliminin 19 
Mayıs’tan önce serbest bırakılmasını bekliyor

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü 
Mehmet Uysal, petrol ve gaz açısından Akdeniz’deki potansiyelin 
Karadeniz’den biraz daha büyük olduğunu söyledi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s 
Yunanistan’ın kredi notunu A2’den, A3’e düşürdü.
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24 Nisan

Dünyanın en zengin yatırımcılarından biri olan Warren Buffet’ın, 
son dönemde zararını gizlediği iddiasıyla gündemden düşmeyen 
uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs’a 5 milyar dolar 
yatırdığı belirlendi.

26 Nisan

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı Nisan ayında, 
geçen yılın aynı ayına göre 11,9 puan artarak, % 72,2 oldu.

Merkez Bankası’nın Beklenti Anketi’nde Nisan ayı enflasyon 
beklentisi % 0,7’ye gerilerken, gelecek ayın enflasyon beklentisi 
ise % 0,61’e indi.

Yılın ilk çeyreğinde kurulan şirket sayısı % 29,02 artarak 13 bin 
824’e yükseldi.

ABD Hükümeti 100 dolarlık yeni banknot tasarımını tanıttı.
Merkez Bankası’nın döviz rezervi, 9-16 Nisan haftasında 1 milyar 
890 milyon dolar artarak 71 milyar 3 milyon dolara yükseldi.

27 Nisan

30 Nisan 2010 tarihli zorunlu karşılık cetvelinden geçerli olacak 
uygulamayla Merkez Bankası, piyasadan 700 milyon dolar döviz 
likiditesi çekecek.

Reel sektörün güveni Nisan ayında 118,6’yla son 3 yılın rekorunu 
kırdı.

Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı yılın ilk çeyreğinde geçen 
yılın aynı dönemine göre % 11,2 oranında artışla 3 milyon 178 
bin 438’e çıktı.

ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs’ın, konut piyasasındaki 
çöküşten kâr etmek için strateji geliştirdiği ve müşterilerinin 
zararına milyarlarca dolar para kazandığı bildirildi.
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28 Nisan

ABD’nin en büyük 500’ünün cirosu 4,3 kat artarken perakende 
devi WalMart, Exxon’u geçerek lider oldu.

Trafiğe kaydı yapılan motorlu taşıt sayısı Şubat ayında geçen 
yılın aynı ayına göre % 48,7 artışla 43 bin 611 olurken, trafikten 
kaydı silinen taşıt sayısı % 64,3 artışla 7 bin 761’e çıktı.

Krizin en üst noktasına ulaştığı 2009 yılının ilk 3 ayına göre bu 
yılın ilk 3 ayında Ata altın (meskük altın) üretimi % 1167, ziynet 
altın üretimi ise % 26 arttı.

MÜSİAD Gıda ve Tarım Sektör Kurulu Başkanı Dr. Halim 
Aydın’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, YESİAD, 
İYSAD, YESİDEF, TÜREF, ETBİR, SGP ve MÜSİAD Gıda ve 
Tarım Sektör Kurulu’nun yetkilileri et fiyatlarını değerlendirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor’s 
(S&P), 4 ay içinde Yunanistan’ın notunu ikinci kez düşürdü. 
S&P, aralıkta “A+” olan Yunanistan’ın kredi notunu dün üç 
kademe birden indirerek, “yatırım yapılamaz” seviye olan 
“BB”ye düşürdü.

29 Nisan

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Trichet, AB ile IMF’nin 
Yunanistan’a yardım paketi için hafta sonuna kadar karar 
verileceğini açıkladı. 

Merkez Bankası’nın döviz rezervi, 16-22 Nisan haftasında 1 
milyar 627 milyon dolar artarak 72 milyar 630 milyon dolara 
yükseldi.

30 Nisan

İspanya’da işsizlik oranı, bu yılın ilk çeyreğinde % 20’yi geçerek, 
aktif nüfusun % 20,05’ine ulaştı.
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Merkez Bankası, yılın ikinci enflasyon raporunda 2010 yıl sonu 
enflasyon hedefinin orta noktasını 1,5 puan artırarak % 8,4’e 
çıkardı.

Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, mali kuralın Haziran 
sonuna kadar yasalaşacağını söyledi.
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MAYIS

1 Mayıs

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Nisan ayında 
ihracat, 2009 yılının aynı ayına göre % 25,44 artışla 9 milyar 436 
milyon 676 bin dolar seviyesinde gerçekleşti.

ABD Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı ilk tahminlere göre, bu 
yılın ilk çeyreğinde ABD’de Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) % 
3,2 artış kaydetti. Ekonomistler, ABD ekonomisinin bu yılın ilk 
çeyreğinde % 3,4 büyüme kaydedeceğini tahmin ediyorlardı.

3 Mayıs

Ekonominin lokomotifi olan otomotiv sektörünün yılın ilk 4 
ayındaki ihracatı, % 35 oranında artarak 5 milyar 657 milyon 
dolara ulaştı.

Yılın ilk üç ayında yeni sistem çerçevesinde teşvike bağlanan 
yatırımlar geçen yılın aynı dönemine göre % 123 artarak 7 
milyar 143,3 milyon TL düzeyine ulaştı.

Hazine Müsteşarlığı, Mayıs-Temmuz döneminde 37,4 milyar 
TL’lik iç borç servisine karşılık, 31,7 milyar TL’lik toplam iç 
borçlanma gerçekleştirmeyi öngördü.

Merkez Bankası son dönemde Türkiye’de enflasyonun diğer 
ülkelere kıyasla daha hızlı artmasında et fiyatlarının rolü 
olduğunu açıkladı.

4 Mayıs

Enflasyon yeniden çift haneyi gördü. Nisan ayında Tüketici 
Fiyatları Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre % 0,6 artış 
gösterirken, yıllık bazda % 10,19 oranında artışla çift haneli 
rakamlara ulaştı.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Elektrik Üretim A.Ş.’ye ait 
19 gruba ayrılan 52 adet santralin nihai pazarlık görüşmelerini 
4-21 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirecek.

Hazine Müsteşarlığı dün gerekleştirdiği 3 yıl vadeli Türk Lirası 
cinsinden sabit kuponlu Devlet Tahvili ihalesinde 100 milyon 
TL’si ROT’a (rekabetçi olmayan teklif) satış olmak üzere toplam 
884,6 milyon TL’lik net iç borçlanma gerçekleştirdi.

5 Mayıs

2010 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’nin petrol faturası geçen 
yılın aynı dönemine göre % 68,1 artışla 4 milyar 14,6 milyon 
dolara yükseldi.

Merkez Bankası, enflasyon rakamlarındaki yükselişte etkili olan 
baz etkisinin dışlanması halinde çekirdek göstergelerde yıllık 
enflasyonlarının gerilediğinin görüleceğine vurguladı.

Et Balık Kurumu’nun et fiyatlarındaki artışı dengelemek amacıyla 
4 bin 25 ton kasaplık sığır alımı için düzenlediği ihalede en 
düşük teklifi 1 milyon 299 bin 950 Euro ile Hacılar Turkische 
Fleischgosshandels verdi.

2010 yılı Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre 
havalimanı ve havaalanlarında hizmet verilen yolcu sayısı % 
15,3 artışla toplam 6 milyon 926 bin 719’a ulaştı.

6 Mayıs

Türkiye’nin, 2010 yılının ilk çeyreğinde verdiği 12 milyar 
125 milyon dolarlık dış ticaret açığının % 72’si Rusya, Çin ve 
ABD’den kaynaklandı.

Finlandiya Başbakanı Matti Vanhanen, Yunanistan’ın rekor 
kurtarma paketinin yeterli olmayabileceği ve finansal 
istikrarsızlığın diğer ülkelere yayılabileceği uyarısında bulundu.
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Meksika Körfezi’ndeki petrol sızıntısı BP’nin hisselerini % 17 
düşürdü, şirket 32 milyar dolar kayba uğradı.

7 Mayıs

Merkez Bankası’nın Beklenti Anketi’nde 2010 yılı sonu TÜFE 
beklentisi % 8,57’ye yükseldi. Piyasaların yıl sonu büyüme 
beklentisi 0,2 puan artarak % 4,6’ya çıktı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türk 
bankacılık sektörünün 2009 yılındaki 20 milyar 182 milyon TL 
dönem kârının 3 milyar 30 milyon TL kısmının dağıtılmasına 
karar verildiğini bildirdi.

Yabancıların İMKB’de yaptıkları işlemlerin hacmi Nisan ayında 
geçen yılın aynı ayına göre % 44 oranında artarak 9 milyar 648,4 
milyon dolara ulaştı.

Merkez Bankası’nın döviz rezervi, 22-30 Nisan haftasında 
642milyon dolar artışla 73 milyar 272 milyon dolara ulaştı.

8 Mayıs

Gazprom’un Türkiye’ye 2010 yılı için üzerinde anlaşmaya 
varılan gaz miktarından % 75’lik bir esneklik sağladı. 

Türk bankacılık sektörünün Mart sonu itibariyle net kârı 6,3 
milyar liraya ulaşırken, kâr geçen yılın aynı dönemine kıyasla 
1,1 milyar lira (% 21,6) artış gösterdi.

10 Mayıs

En geniş tanımlı para arzı M3, 16-22 Nisan haftasında 1 milyar 
474,3 milyon TL azalışla 536 milyar 176,1 milyon TL’ye geriledi.

İngiltere Maliye Bakanı Darling, “İstikrarı sağlamak için 
ne gerekiyorsa yaparız ancak İngiltere Euro’ya destek 
sağlamayacak” diye konuştu.
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Sanayi üretimi Mart’ta geçen yılın aynı ayına göre % 21,1 artışla 
116,2 oldu.

Türkiye Petrolleri Anonim ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü 
Mehmet Uysal, geçen yıl 12 milyon varil petrol ürettiklerini 
söyledi.

11 Mayıs

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), İsrail, Estonya 
ve Slovenya’nın üyeliğini kabul etti.

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, mali kuralla 
birlikte Türkiye’de yeni bir dönemin başlayacağını bildirdi.

Türkiye ile Rusya arasında vizelerin karşılıklı olarak kalkması 
Almanya’dan sonra Türkiye’ye en çok turist gönderen Rusya’dan 
gelecek turist hedefini bu yıl 3 milyona çıkardı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Hazine hesaplarına 500 
milyon TL karşılığı olarak 318 milyon 918 bin 229,37 dolar 
aktarıldığını açıkladı.

Tüketiciler oturduğu yerden yılın ilk 3 ayında 5 milyar 723 
milyon TL harcadı. Bu yılın Ocak, Şubat, Mart aylarında mektup, 
telefon ve internet üzerinden yapılan alışverişte geçen yılın aynı 
dönemine göre % 44 arttı. E-ticaret ise, yılın ilk 3 ayında, geçen 
yılın aynı ayına göre % 64 artarak 3 milyar 334 milyona çıktı.

12 Mayıs

Cari açık, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre 1 
milyar 979 milyon dolardan 9 milyar 951 milyon dolara yükseldi. 
Mart ayında ise cari açık 1 milyar 179 milyon dolardan 4 milyar 
322 milyon dolara ulaştı.

Otomotiv üretimi Ocak-Nisan döneminde % 59,3 artarak 347 
bin 436 adete ulaştı. 
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Aynı dönemde otomotiv ihracatı % 58,6 artışla 264 bin 307 
adede, pazarı ise % 6,4 artışla 164 bin 297 adede yükseldi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye Masası Şefi Rachel Van 
Elkan başkanlığındaki IMF heyetinin 4. madde konsültasyon 
süreci kapsamında, Türkiye’ye gelerek görüşmelere başladıkları 
öğrenildi.

Türk Hava Yolları’nın yolcu sayısı bu yılın ilk 4 ayında, geçen 
yılın aynı dönemine göre % 21 artarak 8,4 milyona ulaştı. Aynı 
dönemde business class ve dıştan dışa transit yolcu sayılarında 
da % 32 ve % 29,6 artış meydana geldi.

Merkez Bankası tarafından bankalara duyurulan toplam 
karşılıksız çek sayısı, 2010 yılının Ocak-Nisan döneminde, geçen 
yılın aynı dönemine göre % 51 azalarak 347 bin 944’e indi.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre bu yıl Anneler 
Gününde % 15,7 oranında daha fazla harcama olarak, toplamda 
682 milyon TL’ye ulaşıldı.

13 Mayıs

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel 
Başkanı Ömer Cihat Vardan, 20 yıldır ilk kez yapılan ziyaret 
sonucu TÜSİAD ile gerçekleşen görüşmede, demokratikleşme, 
işsizlik, eğitim ve KOBİ’lerin geliştirilmesini ele aldıklarını 
açıkladı.

İMKB 100 endeksi bu yılın Nisan ayında bir önceki aya göre en 
yüksek reel getiri sağlayan araç oldu.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Başkent Doğalgaz 
Dağıtım A.Ş.’nin % 80 oranındaki hissesinin özelleştirilmesini 
için bugün ilana çıkıyor.
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14 Mayıs

Altın’ın ons fiyatı uluslararası piyasalarda 1.249,65 doları görerek 
yeni bir rekor kırdı.

9 Mayıs’ta 8,5 milyar Euro’luk dış borç ödemesi bulunan Atina, 
Uluslararası Para Fonu’ndan (IMF) 5,5 milyar Euro aldı. Euro 
Bölgesi ülkeleri ve IMF, Yunanistan’a içinden bulunduğu borç 
krizinden çıkabilmesi için üç yılda 110 milyar Euro yardım 
yapmayı kabul etmişti.

Yılın ilk çeyreğinde uluslararası doğrudan yatırımlar geçen yılın 
aynı dönemine göre % 39 azalarak 1 milyar 476 milyon dolara 
geriledi. Ocak-Mart döneminde uluslar arası doğrudan sermaye 
% 56,4 azalışla 910 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) % 100 hisselerinin 
özelleştirmesi için açılan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. ihalesine 
17, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. ihalesine 14, Gediz Elektrik 
Dağıtım A.Ş. ihalesine 15 ve Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. 
ihalesine 21 olmak üzere toplam 67 teklifin geldiğini açıkladı.

Halkbank Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Avrupa Yatırım 
Bankası’yla (AYB) imzalanan protokol çerçevesinde KOBİ’lere 
kullandırılacak 150milyon Euro kredinin % 25’inin az gelişmiş 
ve gelişmekte olan 50 il için ayrılacağını açıkladı.

15 Mayıs

Avrupa’daki kemer sıkma önlemlerinin büyümeyi olumsuz 
etkileyeceği endişeleri piyasaları alt üst etti. Euro 1,24 eşiğinin 
altına indi. 

17 Mayıs

Merkezi yönetim bütçesi, Nisan ayında faiz ödemelerinin bu 
ayda yoğunlaşması nedeniyle 4 milyar 455 milyon TL açık verdi. 
Nisan ayında faiz dışı fazla 2,6 milyar TL oldu. 
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Aynı dönemde bütçe giderleri % 19,8 artarak 25 milyar 173 
milyon TL olarak gerçekleşirken, bütçe gelirleri ise % 3,3 artışla 
20 milyar 718 milyon TL’ye yükseldi.

Sanayicinin cirosu Mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre 
% 20,2, bir önceki aya göre % 21,3 artarken, siparişi ise geçen 
yılın aynı ayına göre % 26,1 bir önceki aya göre ise % 20,2 arttığı 
görüldü.

İhracat birim değer endeksi yılın ilk çeyreğinde % 9,4, ithalat 
birim değer endeksi % 7,8 artış gösterdi. 

Aynı dönemde ihracat miktar endeksi % 2,3 azalırken, ithalat 
miktar endeksi % 22,6 arttı.

En geniş tanımlı para arzı M3, 22-30 Nisan haftasında 1 milyar 
446,8 milyon TL azalışla 534 milyar 729,3 milyon TL’ye geriledi.

18 Mayıs

İşsizlik oranı Şubat’ta geçen yılın aynı dönemine göre 1,7 puan 
gerileyerek % 14,4 oldu.

Tüketici güveni son 11 ayın zirvesine ulaştı. Haziran 2009’da 
85,27 seviyesinde bulunan tüketici güveni bu yılın Nisan ayında 
% 1,24 artarak 85,8 düzeyine çıktı. 

Özel sektörün yurtdışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu, 
Mart ayında bir önceki aya göre % 1,1 oranında azalarak 121 
milyar 388,4 milyon dolara geriledi.

19 Mayıs

AB Komisyonu Ekonomik ve Mali İşlerden Sorumlu Komiseri 
Olli Rehn, Türkiye tarafından açıklanan mali kuralın çok önemli 
bir adım olduğunu bildirdi. 
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20 Mayıs

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, önceki gün yaptığı 
Mayıs ayı toplantısında gecelik borçlanma faizinin % 6,5 ile 
sabit tutulmasına karar verdi. Böylece Merkez Bankası’nın, 6 
aydır faizlerde değişikliğe gitmediği görüldü.

Uluslararası yatırım pozisyonu açığı 2010 yılı Mart ayında geçen 
yılın aynı dönemine göre % 66,4 oranında artarak 181 milyar 42 
milyon dolardan 301 milyar 237 milyon dolara yükseldi.

Türk Telekom’dan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, 
Invitel Holdings A/S ile Invitel International’ın hisselerinin % 
100’ünün 221 milyon Euro karşılığında satın alınmasına ilişkin 
bir hisse alım anlaşması imzalarken, kapanış koşullarına tabi bu 
anlaşma ile yaklaşık 197 milyon Euro ödeyecek.

ABD Başkanı Barack Obama’nın ekonomi danışmanı Paul 
Volcker, Avrupa’nın içinde bulunduğu borç krizinin ABD için 
risk oluşturduğunu söyledi.

21 Mayıs

Merkez Bankası’nın döviz rezervi, 7-14 Mayıs haftasında 1 milyar 
848 milyon dolar artarak 71 milyar 762 milyon dolara ulaştı.

Tüm banka kredileri 30 Nisan-7 Mayıs haftasında 1milyar 986 
milyon TL artarak 339 milyar 623 milyon TL’ye çıktı.

22 Mayıs

ABD Senatosu, geniş kapsamlı finansal düzenleme içeren yasa 
tasarısını onayladı. 1930’lardan bu yana planlanan en geniş 
kapsamlı finansal düzenlemeyi içeren tasarı, 39’a karşı 59 oyla 
onaylandı.

British Airways, Mart ayında biten 12 ayda 766 milyon dolar 
(531 milyon sterlin) zarar açıkladı.



Ekonomi Almana€› 2010

69

24 Mayıs

Kurulan şirket sayısı Nisan ayında bir önceki aya göre % 12,18 
azalarak 4 bin 260’a gerilerken, kapanan şirket sayısı ise % 9,18 
azalışla 801 oldu.

Piyasaların, 2010 yılı sonu büyüme beklentisi 0,2 puan artarak % 
4,8’e çıktı. Yıl sonu enflasyon beklentisi % 0,03 artışla % 8,6’ya 
çıkarken, cari açık beklentisi de 616,6 milyon dolar artarak 28 
milyar 754,4 milyon dolara yükseldi.

En geniş tanımlı para arzı M3, 30 Nisan-7 Mayıs haftasında 4 
milyar 302 milyon TL artışla 539 milyar 32 milyon TL’ye yükseldi.

25 Mayıs

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, Mayıs ayında 
geçen yılın aynı ayına göre 9,2 puan, bir önceki aya göre ise 
1,2 puan artarak % 73,4 seviyesine yükseldi. Böylece, sanayi 
kapasitesi kullanım oranı 19 ay aradan sonra % 73,4 seviyesine 
çıkmış oldu.

Reel sektörün güveni Mayıs ayında bir önceki aya göre 3,7 puan 
gerilemeyle 115,1’e indi.

Ziraat Bankası’nın yeni Yönetim Kurulu belirlendi. Ziraat 
Bankası’nın Genel Kurulu’nda boş bulunan Yönetim Kurulu 
Başkanlığı’na İMKB kurucu başkanı Muharrem Karslı seçildi.

Katılım bankalarının 2010 yılının ilk çeyreği net kârı geçen yılın 
aynı dönemine göre % 22 artışla 185 milyon TL’ye yükseldi.

26 Mayıs

Nisan ayında Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın 
aynı ayına göre % 0,32 azalarak 1 milyon 744 bin 628 oldu. 
Yılın ilk 4 ayında ise Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısında 
% 6,8’lik bir artış yaşandı. Türkiye’yi ilk 4 ayda ziyaret eden 
yabancı sayısı 4 milyon 923 bin 66 olarak belirlendi.
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Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-Soçi (Rusya) seferleri 
başladı.

Oyakbank’ı satın alarak Türk bankacılık sektörüne giriş yapan 
Hollanda merkezli ING Bank, Türkiye’de beşinci büyük özel 
banka olmayı hedefliyor.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, 2010 yılı Tarımsal Destekleme 
ödemeleri kapsamında 650 milyon TL’lik kaynağı çiftçiye 
aktarılmak üzere Ziraat Bankası’na yatırdı.

27 Mayıs

Bu yılın Ocak-Mart döneminde 182 bin 494 adet taşıtın trafiğe 
kaydı yapılırken 24 bin 840 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi.

OECD, Türkiye’nin 2010’da % 6,8 büyüyeceğini öngördü. 
Tahmin OECD ülkeleri arasında en yüksek büyüme hızını 
temsil ediyor.

MÜSİAD, Kimya Metal ve Maden Sektör Kurulu’nun Türkiye 
İstişare Toplantısı gerçekleşecek. Toplantıda beyaz altın olarak 
da adlandırılan “Bor Madeni” konunun uzmanlarınca masaya 
yatırılacak.

Bireysel emeklilikte (BES) fon tutarı 10 milyar TL’ye yaklaştı.

28 Mayıs

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Türkiye’nin 
G-20 ülkeleri arasında sermaye yeterliliğinde birinci sırada 
olduğunu, aynı zamanda kaldıraç oranı en düşük iki ülkeden 
birisi olduğuna dikkat çekerek, “Hem ekonomimizi, hem de 
bankacılık sektörünü Allah nazardan korusun” temennisinde 
bulundu.
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı 
Tevfik Bilgin, bankaların bu yılın ilk üç ayında, geçen yılın aynı 
dönemine göre kârını % 21 artırarak 6,3 milyar TL düzeyine 
ulaştırdığını belirterek, “Bu yılın ikinci yarısından itibaren 
karlarda bir miktar açılma söz konusu olabilir. Bunun trendini 
görmekteyiz” dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2010 yılı 1’inci döneme ait 
konut satış istatistiklerini açıkladı. 

Buna göre, Bu yılın ilk döneminde geçen yılın Ekim, Kasım, 
Aralık aylarını kapsayan 4’üncü dönemine göre konut 
satışlarında artış gösteren bir bölge olmadı.

Merkez Bankası’nın döviz rezervi, 14-21 Mayıs haftasında 205 
milyon dolar azalarak 71 milyar 557 milyon dolar düzeyine 
geriledi.

Yurtiçi yerleşiklerin bankalardaki TL ve yabancı para toplam 
mevduatı, 7-14 Mayıs haftasında 4 milyar 974,7 milyon TL 
artarak 459 milyar 744,1 milyon TL’ye yükseldi.

29 Mayıs

Ziraat Bankası Genel Müdürü Can Akın Çağlar, pek çok 
Yunan bankasından ‘bizi alın’ teklifleri geldiğini açıklarken, 
bu bankaların çıkmak zorunda kaldığı ülkelerle ilgilendiklerini 
açıkladı. 

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Dominique Strauss-Kahn, 
bazı Avrupa Birliği ülkelerinin açıkladığı bütçe tedbirlerinin 
faydalı adımlar olduğunu ve Avrupa ekonomisinin yakın 
zamanda yoluna gireceğini açıkladı.

31 Mayıs

Hazine Müsteşarı Halil İbrahim Çanakcı, 4. madde görüşmelerinin 
tamamlandığını, IMF heyetinin döndüğünü söyledi.
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En geniş tanımlı para arzı M3, 7 -14 Mayıs haftasında 943,3 
milyon TL artışla 539 milyar 975,1 milyon TL’ye ulaştı.

Maliye Bakanı Şimşek, 2009 Eylül ile 2010 Mart döneminde 2 
bin 225 adet teşvik belgesi verildiğini söyledi ve öngörülen sabit 
yatırım tutarının ise 28,2 milyar TL olduğuna dikkat çekti. 

6 ayda görülen yoğunluğun ümit verici olduğunu kaydeden 
Bakan Şimşek, teşviklerin istihdamı da artırdığını söyledi.
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HAZİRAN

1 Haziran

İhracat, Mayıs ayında % 24,89 artışla 7 milyar 262 milyon 
dolardan 9 milyar 69 milyon dolara yükseldi. Ocak-Mayıs 
döneminde % 23,42 artarak 44 milyar 153 milyon dolara ulaşan 
ihracat, son bir yıllık dönemde ise % 2,72’lik azalışla 105 milyar 
460 milyon dolara geriledi.

Hazine Müsteşarlığı, Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde 43,6 
milyar TL’lik iç borç servisine karşılık, 39,9 milyar TL’lik toplam 
iç borçlanma gerçekleştirmeyi öngördü.

AB istatistik kurumu Eurostat’ın verilerine göre, nisan ayında 
27 üyeli AB’nin ortalama işsizlik oranı ise bir önceki aya göre 
değişmeyerek % 9,7 oldu.

Bilgisayar firması Hewlett-Packard (HP), yaklaşık 9 bin çalışanını 
işten çıkaracağını bildirdi.

2 Haziran

Uluslararası piyasalarda ABD ham petrolünün varil fiyatı 72 
dolar seviyelerine geriledi.

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin (TEDAŞ) Osmangazi Elektrik 
Dağıtım A.Ş.’deki % 100 oranındaki hissesi Eti Gümüş A.Ş.’ye 
devredildi.

MB 25 Ocak 2012 itfalı DİBS alım ihalesinde toplam teklif 220 
milyon TL, bileşik faiz % 8,76 olarak belirlendi.

İran Merkez Bankası’nın dolar ve altın almak için 45 milyar Euro 
satacağı bildirildi.
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3 Haziran

Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker, TMO’nun bu 
yıl 5,5 milyon ton alım yapacağını açıklayarak, 3 milyar TL’lik 
finansman kullanacaklarını bildirdi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Elektrik Üretim A.Ş.’ye 
ait 11’inci Grup’ta yer alan Değirmendere, Karaçay ve Kuzuculu 
Hidroelektrik Santralleri’nin (HES) özelleştirme ihalesinin nihai 
pazarlık görüşmesini bugün yapılacak.

Mayıs ayında Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) bir önceki aya 
göre % 0,36 oranında gerilerken, yıllık bazda % 9,1 oranında 
artışla yeniden tek haneli rakamlara geriledi. Mayıs ayında 
Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) bir önceki aya göre % 1,15 
oranında gerilerken, yıllık enflasyon % 9,21 olarak gerçekleşti.

Dört İspanyol tasarruf bankası “Kaisa Penedes”, “Kaha Mursia”, 
“Kaha Granada” ve “Sa Nostra” birleşme kararı aldı. İspanya 
basını, yeni oluşumun devletten 800 milyon - 1 milyar Euro 
yardım alabileceğini belirtti.

4 Haziran

Merkez Bankası’nın döviz rezervi, 21-28 Mayıs haftasında 734 
milyon dolar artarak 72 milyar 291 milyon dolar düzeyine çıktı.

MB, 5 milyar TL tutarında 11 Haziran vadeli repo ihalesi açtı.

Türkiye’nin elektrik tüketimi Mayıs ayında, geçen yılın aynı 
ayına göre % 9, elektrik üretimi ise % 9,3 arttı. 

Bankacılık sektörünün nisan ayı net kârı geçen yılın aynı ayına 
göre % 18,9 artışla 8 milyar 579 milyon TL oldu.
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5 Haziran

Güney Kore’nin Busan kentinde 2 gündür devam eden ve 
Türkiye’yi Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın 
temsil ettiği G-20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankaları 
Başkanlarının katıldığı toplantı sona erdi.

EPDK’nin raporuna göre, Ocak-Mart döneminde 129 bin ton 
LPG üretimi yapıldı; ithalat ise 744 bin ton oldu.

7 Haziran

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Mayıs ayı verilerine 
göre, bu yılın ilk beş ayında binek ve hafif ticari araç satışları % 
2,39 artışla 217 bin 359 adet oldu.

2010 yılı Mayıs ayında uçak trafiği bir önceki yılın aynı ayına 
göre iç hatlarda % 17,5 artışla 43 bin 689’a, dış hatlarda % 21 
artışla 41 bin 258 oldu. Uçak trafiği toplamda % 19 artarak 84 
milyon 947 bine ulaştı.

Bu yılın ilk üç ayında bir önceki yılın aynı dönemine 
göre belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların 
yüzölçümünde % 10,3 oranında, yapı kullanma izin belgesi 
verilen yapıların yüzölçümünde ise % 38,3 düşüş meydana 
geldi.

2010 yılının ilk dört ayında Türkiye’nin petrol faturası geçen 
yılın aynı dönemine göre % 76 artışla 6 milyar dolara yükseldi. 

8 Haziran

Euro Bölgesi maliye bakanları 440 milyar Euro’luk güvence 
fonuna onay verdi.

Sanayi üretimi Nisan’da geçen yılın aynı ayına göre % 17 artışla 
113,6 oldu. 
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Takvim etkisinden arındırılmış endeksi Nisan’da geçen yılın 
aynı ayına göre % 17,3 artışla 111,9 olurken, mevsim ve takvim 
etkisinden arındırılmış endeks ise % 0,8 artarak 114,8 düzeyinde 
gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda altın fiyatı, tüm zamanların en yüksek 
seviyesi olan 1,252 dolar düzeyine tırmandı.

9 Haziran

Piyasaların 2010 yılı sonu TÜFE beklentisi % 8,1’a geriledi. 
Piyasaların yıl sonu büyüme beklentisi 0,3 puan artarak % 5,1’e 
çıktı.

Hazine’nin nakit dengesi Mayıs’ta 6,3 milyar lira fazla verdi. 
Mayıs ayında nakit bazda toplam 23,5 milyar TL gelir elde 
edilirken, 16,7 milyar TL faiz dışı harcama yapıldı ve 6,8 milyar 
TL faiz dışı fazla oluştu.

İşsizlik sigortası ödeneğinden yararlanan kişi sayısı ise Mayıs’ta 
bir önceki aya göre % 6,8 azalışla 190 bin 383 kişiye geriledi.

IMF Başkan Yardımcısı Shinohara, Euro Bölgesi krizinin 
Asya’nın ihracat talebine zarar verebileceğini söyledi.

10 Haziran

Brezilya ve Yeni Zelanda Merkez Bankaları faiz artırırken, 
Güney Kore faizleri değiştirmedi.

Dünya Bankası, Türkiye için büyüme tahminini % 6,3’e yükseltti. 

İnşaat sektöründe istihdam 2010 yılının ilk çeyreğinde geçen 
yılın aynı dönemine göre % 4,3 azaldı. İnşaat sektöründe 
çalışılan saat % 4,3 azalırken, inşaat sektöründe brüt ücret maaş 
% 6,1 artış gösterdi.
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11 Haziran

Sanayide istihdam, 2010 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı 
dönemine göre % 0,7 oranında arttı. Bir önceki döneme göre 
ise artış % 0,4’te kaldı.

Yurtiçi döviz hesapları 21-28 Mayıs haftasında 904 milyon dolar 
azalarak 92 milyar 505 milyon dolara düştü.

Cari açık, yılın ilk dört ayında geçen yılın aynı dönemine göre 
3 milyar 562 milyon dolardan 14 milyar 251 milyon dolara 
yükseldi. Nisan ayında ise cari açık 1 milyar 583 milyon dolardan 
4 milyar 361 milyon dolara ulaştı.

ABD Hazine Bakanlığı’nın aylık bütçe raporunda, Mayıs ayı 
federal bütçe açığının geçen yıl aynı aya göre % 28,3 azalarak 
135,9 milyar dolara gerilediği belirtildi.

12 Haziran

Yeni i20 modelinin üretimine İzmit fabrikasında başlayan 
Hyundai Assan, 100 milyon dolarlık yatırım yapıp 500 işçi aldı. 
i20’lerin büyük bölümü Avrupa ülkelerine ihraç edilecek.

Bulgaristan Başbakanı Boiko Borisov, Rusya’nın enerji 
politikasında rol oynayan Burgaz-Dedeağaç boru hattı 
projesinden ve Ruslar tarafın inşa edilmesi öngörülen nükleer 
santral planlarından finansman bulana kadar vazgeçme kararı 
aldıklarını açıkladı.

14 Haziran

İhracat birim değer endeksi Nisan ayında geçen yılın aynı ayına 
göre % 10,6, ithalat birim değer endeksi % 17,3 artış gösterdi. 
Aynı ayda ihracat miktar endeksi % 13,2 artarken, ithalat miktar 
endeksi % 25,7 arttı.

En geniş tanımlı para arzı M3, 21-28 Mayıs haftasında 2 milyar 
431,2 milyon TL azalışla 542 milyar 758,9 milyon TL’ye geriledi.
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Brezilya’dan sonra Güney Kore de para birimini değerlendirip 
ticaret dengesini bozan yabancı sermaye girişini sınırladı. Sıcak 
para vergiyle değil limit ile engellenecek.

15 Haziran

Uluslararası doğrudan yatırımlar Ocak-Nisan döneminde % 31,1 
azalarak, 3 milyar 305 milyon dolardan, 2 milyar 276 milyon 
dolara geriledi. Aynı dönemde uluslararası doğrudan sermaye 
girişi ise, % 46,9’luk azalışla 2 milyar 842 milyon dolardan, 1 
milyar 508 milyon dolara düştü.

Ticaret ve hizmet sektörlerinde ciro ilk çeyrekte geçen yılın aynı 
dönemine göre % 17,4, istihdam % 4, brüt ücret-maaş % 11 
artarken, çalışılan saatin ise % 1,3 azaldığı görüldü.

Otomobil pazarı Mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre 
% 8,4 azalarak 44 bin 188’den 40 bin 467 adede gerilerken, 
Ocak-Mayıs döneminde ise % 3 azalışla 148 bin 677’den 144 bin 
219 adede düştü.

MÜSİAD, hükümetin birinci önceliğinde olan istihdam ve 
işsizlik konusunda KOBİ’lerin desteklenmesi ve ihracatın 
geliştirilmesi politikalarına devam edilmesinin kriz öncesi 
döneme ulaşılmasını hızlandıracağına dikkat çekti.

16 Haziran

İşsizlik oranı Mart’ta geçen yılın aynı dönemine göre 2,1 puan 
gerileyerek % 13,7 oldu. Türkiye genelinde işsiz sayısı Mart’ta 
bir yıl öncesine göre 338 bin kişi azalarak 3 milyon 438 bin 
kişiye indi.

Merkezi bütçe, Mayıs ayında 5 milyar 812 milyon TL fazla 
verdi. Aynı dönemde bütçe giderleri % 2,1 azalarak 19 milyar 
54 milyon TL olarak gerçekleşirken, bütçe gelirleri ise % 31,9 
artarak 24 milyar 866 milyon TL’ye ulaştı.
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Sanayicinin cirosu Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre 
% 19,1, siparişi % 19,9 artış gösterirken, bir önceki aya göre ise 
cirosu % 4,3, siparişi ise % 6,4 azaldı.

Tüketici kredisi kullanan toplam kişi sayısı bir önceki yılın aynı 
dönemine göre % 40 artarak 9 milyon 577 bin 13 kişiye, kredi 
miktarı ise % 98 artarak 94 bin 82 milyon TL’ye ulaştı.

17 Haziran

Tüketici güveni son bir yılın zirvesine ulaştı. 

Haziran 2009’da 85,27 seviyesinde bulunan tüketici güveni bu 
yılın Mayıs ayında bir önceki aya göre % 0,91 artarak 86,58 
düzeyine çıktı.

Merkez Bankası, 1 Temmuz’dan itibaren Türk Lirası cinsinden 
kredi kartı işlemlerinde uygulanacak olan faiz oranlarını düşürdü. 
Türk Lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak olan 
azami akdi faiz oranı % 2,8’den % 2,69’a, aylık azami gecikme 
faizi oranı, Türk Lirası için % 3,55’ten % 3,19’a düşürülürken, 
dolar ve Euro cinsinden işlem yapılan kredi kartlarında ise faiz 
oranları sabit tutuldu.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, kısa vadeli faiz oranlarını 
değiştirmedi. Buna göre, gecelik faiz oranları, borçlanmada % 
6,5, borç vermede ise % 9 olarak uygulanacak.

18 Haziran

Altının ons fiyatı, uluslararası piyasalarda 1.258,13 doları görerek 
yeni bir rekor kırdı.

Mali Kural Kanun Tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 
kabul edildi.

Özel sektörün yurtdışından sağladığı uzun vadeli dış kredi 
borcu, Nisan ayı sonunda bir önceki aya göre % 0,9 azalarak 
120 milyar 16 milyon dolara geriledi.
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Merkez Bankası’nın döviz rezervi, 4-11 Haziran haftasında 318 
milyon dolar artarak 71 milyar 588 milyon dolar düzeyine çıktı.

19 Haziran

ABD Başkanı Barack Obama, 26-27 Haziran’da Kanada’nın 
Toronto şehrinde yapılacak G-20 zirvesi öncesi, üye ülke 
liderlerine finansal reform ve kamu maliyesinin güçlendirilmesi 
çalışmalarına hız vermeleri çağrısında bulundu.

Rusya’nın devlet petrol şirketi “Rosneft”, Amerikan petrol şirketi 
“Chevron” ile toplamda 33 milyar doları bulacak Karadeniz’deki 
“Val Şatskova” yatağının işletim anlaşmasını imzaladı.

Avrupa’daki büyümeden endişelenen IMF Başkanı Kahn, 
bankalar için yapılan stres testlerinin bir an önce açıklanması 
gerektiğini söyledi.

21 Haziran

Bu yılının Ocak Mayıs dönemini kapsayan ilk beş ayda, geçen 
yılın aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı % 25,58 artarak 
22 bin 12 oldu. Bu dönemde kapanan şirket sayısında ise % 
11,13 artış meydana geldi.

ABD dolarının dünya ekonomisindeki egemenliğinin artık 
zayıfladığını öne süren Rusya Devlet Başkanı Dmitry Medvedev, 
dünyanın yeni rezerv para birimlerinden birinin de ruble 
olabileceğini söyledi.

Euro Bölgesi’nin en büyük bankalarından Banco Santander, 
Royal Bank of Scotland’in (RBS) İngiltere’deki 300 şubesini satın 
almak için teklifte bulunduğunu onayladı. Reuters, satın alma 
miktarının 2,15 milyar Euro civarında olduğunu bildirdi.

En geniş tanımlı para arzı M3, 28 Mayıs-4 Haziran haftasında 1 
milyar 324 milyon TL artarak 544 milyar 83 milyon TL’ye ulaştı.
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22 Haziran

Türkiye’de geçen yıl açılan toplam 143 kuyudan 53’ünde petrol, 
30’unda doğalgaz bulundu. Kuyulardan 33’ü kuru çıkarken 27 
kuyuda ise çalışmalar sürdürülüyor.

Eurostat’ın verilerine göre Türkiye kişi başı milli gelirde AB 
üyesi Bulgaristan ve Romanya’yı geçti. Aday ülkelerden de 
Hırvatistan’ı geride bıraktı.

Hazine Müsteşarlığı, dün gerçekleştirdiği 5 yıl vadeli TL Cinsi 
TÜFE’ye Endeksli Devlet Tahvili ihalesinde 2 milyar 345,3 
milyon TL’si ROT’a satış olmak üzere (rekabetçi olmayan teklif), 
3 milyar 287,3 milyon TL’lik net iç borçlanma gerçekleştirdi.

23 Haziran

ABD Merkez Bankası (FED), 0-0,25 olarak uyguladığı rekor 
düzeydeki düşük faiz hadlerinde bir değişikliğe gitmedi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), elektrik fiyatlarını, 
abone gruplarına göre % 3,20 ile % 4,49 arasında değişen 
oranlarda ucuzlattı.

İngiliz hükümeti, son 30 yılın en büyük kesinti ve vergi artışlarını 
içeren bütçe planını açıkladı. İngiltere’de KDV gelecek yıl % 
17,5’ten % 20’ye çıkacak.

Yılın ilk 5 ayında 6 ana üründe beyaz eşya ihracatı 4 milyon 998 
bin 843 adet olarak gerçekleşti. 

Aynı birimde ihracat bir önceki yılın aynı döneminde 4 milyon 
190 bin 517 adet olmuştu.

24 Haziran

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı 2010 yılı Ocak-Nisan 
döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre % 18,9 artışla 259 
bin 50 adet oldu.



Ekonomi Almana€› 2010

82

Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı Mayıs ayında geçen yılın 
aynı ayına göre % 15,77 artarak 3 milyon 147 bin 492 oldu.

Küresel ekonomik kriz, satın alma gücü paritesi kullanılarak 
elde edilen kişi başına GSYH değerlerinde gerilemeye neden 
oldu. 37 ülkeden 33’ünün kişi başına hacmi gerilerken, 
aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 4 ülkenin kişi başına 
hacim endeksinde artış yaşandı.

Yerli ve yabancı kartların yurtiçi kullanımıyla e-ticaret bu yılın 
ilk 5 ayık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 
60,1 artarak 5 milyar 699 milyona çıktı.

25 Haziran

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, Haziran ayında 
geçen yılın aynı ayına göre 6,8 puan, bir önceki aya göre ise 0,2 
puan artarak % 73,6 seviyesinde gerçekleşti.

Reel sektörün güveni Haziran ayında bir önceki aya göre 3,4 
puan gerilemeyle 111,7’ye indi.

Merkez Bankası’nın döviz rezervi, 11-18 Haziran haftasında 
712 milyon dolar azalarak 70 milyar 876 milyon dolar düzeyine 
geriledi.

26 Haziran

Kanada’da düzenlenen G-8 ve G-20 zirvelerine katılmak üzere 
Toronto’da bulunan ABD Başkanı Barack Obama, Avrupalı 
liderleri ‘ekonomik büyüme’ konusunda uyardı.

28 Haziran

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1 şirkete petrol arama ruhsatı 
verdiğini, 2 şirketin petrol arama ruhsatını terk ettiğini ve 10 
şirketin de petrol arama ruhsatı iktisabı için müracaat ettiğini 
bildirdi.
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En geniş tanımlı para arzı M3, 4-11 Haziran haftasında 6 milyar 
209,1 milyon TL artarak 550 milyar 292 milyon TL’ye ulaştı.

Toronto, Kanada’da gerçekleşen G-20 zirvesinde, beklenenin 
aksine Çin’e para birimi yuan konusunda bir uyarı çıkmadı.

29 Haziran

IMF Yunanistan Masası Şefi Poul Thomsen, Yunanistan’da 
yapılan reformların doğru yolda olduğunu belirterek, 
“Yunanistan ekonomisi 2010 yılında % 4 küçülecek” dedi.

Almanya’nın önde gelen firmalarından Siemens kendi bankasını 
kurmayı planladığını söyledi.

Başbakan Tayyip Erdoğan, G-20 Zirvesi’nde, krizin etkilerinin 
sınırlandırılması ve uzun dönemli büyümenin artırılması 
konusundaki tecrübesini diğer ülkelerle paylaştığını açıkladı.

30 Haziran

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye ekonomisinin bu 
yılın birinci çeyreğinde % 11,7 büyüdüğünü açıkladı.

Hazine Müsteşarlığı dün gerçekleştirdiği 8 Haziran 2011 vadeli 
TL cinsi iskontolu hazine bonosu ihalesinde 642,6 milyon TL’si 
ROT’a satış (rekabetçi olmayan teklif) olmak üzere toplam 1 
milyar 161,4 milyon TL’lik net iç borçlanma gerçekleştirdi. 4 
milyar 615,3 milyon TL’lik net teklifin geldiği ihalede, yıllık basit 
faiz % 8,38, yıllık bileşik faiz % 8,39 oldu.

İller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından Hazine geri ödeme 
garantisi altında Dünya Bankası’ndan temin edilen 178 milyon 
200 bin Euro tutarındaki Belediye Hizmetleri Projesi Ek 
Kredisi’ne ilişkin anlaşma imzalandı.
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TEMMUZ

1 Temmuz

İhracat, Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre % 13,2 
artışla 8 milyar 107,9 milyon dolardan 9 milyar 173,7 milyon 
dolara yükseldi.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri’nin (KİT) toplam görev zararı ilk 
çeyrekte 464,1 milyon TL olurken, KİT’lerin stok borçlarının 
aynı dönemde 64 milyar 245,1 milyon TL olduğu belirlendi. 
KİT’lerde istihdam edilenlerin sayısı ise 184 bin 255 kişiye 
geriledi.

Hazine Müsteşarlığı, Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde 45,8 
milyar TL’lik iç borç servisine karşılık, 41,8 milyar TL’lik toplam 
iç borçlanma gerçekleştirmeyi öngördü.

Türkiye’nin net dış borç stoku ilk çeyrekte göre % 2,6 artarak 
149 milyar 542 milyon dolar olurken, Hazine garantili dış borç 
stoku ise 6,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

2 Temmuz

Yurtiçi tüketim harcamalarının yılın ilk çeyreğindeki tutarı cari 
fiyatlarla geçen yılın aynı dönemine göre % 16 artarak 185,6 
milyar TL’ye ulaştı. Yurtiçi tüketim harcamaları içinde en büyük 
kalemi 48,1 milyar TL ile gıda, içki ve tütün alırken, onu 41,8 
milyar TL’lik harcamayla konut, su elektrik, gaz ve diğer yakıt 
harcamaları izledi.

Merkez Bankası’nın döviz rezervi, 18-25 Haziran haftasında 449 
milyon dolar azalarak 70 milyar 427 milyon dolar düzeyine indi.
Ekonominin lokomotifi konumundaki otomotiv sektörünün 
ihracatı, yılbaşından bu yana aylık bazda ilk kez haziranda 
eksiye dönerken, geçen yılın aynı ayına göre % 11,7 oranında 
geriledi. 
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Sektör, buna rağmen yılın ilk yarısını geçen yılın aynı dönemine 
göre % 19,7’lik artış ve 8 milyar 232 milyon dolar ihracat ile 
kapattı.

Çin, 2009 yılı büyümesini revize ederek % 8,7’den % 9,1’e 
yükseltti.

3 Temmuz

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye Sürdürülebilir 
Enerji Finansmanı Kredisi (TURSEFF) için 200 milyon dolarlık 
kredi verdi.

TBMM Dışişleri Komisyonu’nda, Türkiye ile Rusya arasında 
Mersin Akkuyu’da nükleer santral kurulmasına ilişkin anlaşma 
kabul edildi.

5 Temmuz

Bankacılık sektörünün aktif toplamı son bir yılda 134 milyar 
164 milyon TL büyüyerek 879 milyar 309 milyon TL’ye ulaştı. 
Bankacılık sektörünün verdiği krediler % 21,2 oranında artışla 
439 milyar 342 milyon TL’ye ulaşırken, takipteki brüt alacakları, 
% 16,9 artışla 21 milyar 430 milyon TL düzeyine çıktı.

İslam Kalkınma Bankası (İKB), Türkiye-Suriye arası bölgesel 
işbirliği programına ilişkin 500 bin dolarlık teknik yardımı hibe 
edecek.

En geniş tanımlı para arzı M3, 11-18 Haziran haftasında 182,5 
milyon TL artarak 550 milyar 474,6 milyon TL’ye ulaştı.

2010 yılı ilk çeyreğinde, rezerv değişimleri (TCMB ve bankalar) 
ile IMF kredileri hariç tutulduğunda, 5,9 milyar dolar sermaye 
girişi gerçekleşti.
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6 Temmuz

Enflasyon, Haziran ayında da eksi çıktı. Haziran ayı Tüketici 
Fiyatları Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre % 0,56 oranında, 
Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) ise % 0,5 oranında düşüş gösterdi. 
Yıllık enflasyon Haziran itibariyle TÜFE’de % 8,37, ÜFE’de % 
7,64 olarak gerçekleşti.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) Hazine hesaplarına 500 
milyon TL aktardı.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, önceki gece 
BOTAŞ’a ait Kerkük-Yumurtalık Petrol Boru Hattında meydana 
gelen patlama nedeniyle duran petrol sevkıyatının bir-iki gün 
içerisinden yeniden başlayacağını açıkladı.

Dünya Bankası’ndan “İkinci Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin 
(KOBİ) Finansmana Erişimi Projesi” için Türkiye Kalkınma 
Bankası, Ziraat Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası’na Hazine 
geri ödeme garantisi altında toplam 500 milyon dolar tutarında 
kredi sağlandı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) Diyarbakır’ın 
Ergani ilçesinde açtığı Karacan-5 kuyusunda petrole ulaşıldığı 
bildirildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, yerli ürün kullanımının 
teşviki konusunda bazı çalışmalar yaptıklarını belirterek, 
“Özellikle elektrik üretim ve dağıtımı başta olmak üzere tüm 
sektörlerde, Türkiye’de üretilen ürünlerin kullanımının teşviki 
konusunda, ilgili diğer kurumlarla işbirliği içinde bir çalışma 
yürütüyoruz” dedi.

7 Temmuz

İnşaat sektörü ciro endeksi yılın ilk üç ayında % 19 azaldı, 
üretim endeksi ise % 5,6 arttı.
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Uluslararası finans dünyasının en prestijli ekonomi yayınlarından 
biri sayılan The Banker dergisi tarafından yapılan “Dünyanın 
En Büyük 1000 Bankası” listesine Türkiye İş Bankası, 103’üncü 
sıradan girdi.

Mayıs ayı itibariyle son 5 aylık dönemde KOBİ’lere kullandırılan 
kredi miktarı 12 milyar 313 milyon TL artışla 95 milyar 590,5 
milyon TL olurken, kredi kullanan KOBİ sayısı 15 bin 716 artışla 
1 milyon 244 bin 362’ye ulaştı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) raporuna göre, bu 
yılın ilk altı ayında binek ve hafi ticari araç pazarı, % 1,79’luk 
artışla 278 bin 255 adete yükselirken, Haziran ayında binek araç 
satışları % 2,6 oranında arttı.

Türkiye ile Hong Kong arasında ticari ilişkilerin geliştirilmesi 
için Türk-Hong Kong İş Konseyi’nin kurulması planlanıyor.

Dünya Altın Konseyi verilerine göre ABD, 8 bin 133 tonla en 
fazla altın rezervine sahip ülke ülke konumunda.

8 Temmuz

Türkiye’nin Ocak-Mayıs döneminde verdiği 22,6 milyar dolarlık 
dış ticaret açığının % 54’ü Rusya ve Çin’den kaynaklandı.

Hazine Müsteşarlığı, Mayıs ayında toplam 3 milyar 722,4 milyon 
TL tutarındaki 348 yatırım projesi için teşvik belgesi düzenledi.

Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK), Türkiye Elektrik Dağıtım 
A.Ş.’ye ait Mersin, Amasya, İstanbul, Elazığ ve Bitlis’teki 5 
taşınmazın toplam 736 bin 500 TL tutarındaki satışına onay 
verdi. Denizli Çal’daki taşınmaza ilişkin ihaleyi iptal etti.

Türkiye ile Rusya arasında “İşgücünün Mesleki Eğitiminde 
İşbirliği Protokolü” imzalandı.

The New York Times (NYT) gazetesi, Avrupa Birliği’nin (AB) 
rönesans yaşayan Türkiye’ye ihtiyacı olduğunu yazdı. 
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Gazete, “Türkiye AB’ye değil, AB Türkiye’ye ihtiyaç duyuyor” 
vurgusu yaptı.

9 Temmuz

Sanayi üretimi Mayıs’ta geçen yılın aynı ayına göre % 15,6 artışla 
118 oldu. Takvim etkisinden arındırılmış endeksi Mayıs’ta geçen 
yılın aynı ayına göre % 15,1 artışla 121,5 olurken, mevsim ve 
takvim etkisinden arındırılmış endeks ise % 1,9 artarak 117,5 
düzeyinde gerçekleşti. 

Piyasaların 2010 yılı sonu TÜFE beklentisi % 7,73’e gerilerken, 
yıl sonu cari açık beklentisi 658,6 milyon dolarlık artışla 31 
milyar 712,2 milyon dolara yükseldi. Piyasaların yıl sonu 
büyüme beklentisi 0,2 puan artarak % 5,4’e çıkarken, gelecek 
yılın büyüme oranına ilişkin beklenti 0,1 puan artışla % 4,7 
seviyesine çıktı.

Hazine, Haziran ayında nakit bazda toplam 13,2 milyar TL gelir 
elde edilirken, 19,7 milyar TL faiz dışı harcama yapıldı. Haziran 
ayında 6,6 milyar TL faiz dışı açık oluştu.

Hazine Müsteşarlığı, Haziran ayında 2,8 milyar TL net dış borç 
ödemesi ve 2,5 milyar TL net iç borç ödemesi olmak üzere 
toplam 0,3 milyar TL net borç ödemesi gerçekleştirdi.

Haziran’da İMKB’de yabancı alımları % 5,8 artışla 4 milyar 
684,8 milyon dolara, yabancı satışları % 1 artarak 4 milyar 370,9 
milyon dolara yükseldi.

Türkiye’nin petrol faturası yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı 
dönemine göre % 67,5 artışla 7 milyar 783,5 milyon dolara 
yükseldi. 2010 yılı Ocak-Mayıs döneminde dayanıklı tüketim 
malları ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre % 45,9 artışla 
1 milyar 368 milyon doların üzerine çıkarken, binek otomobil 
ithalatı % 33,3 artarak 1 milyar 879,8 milyon dolara ulaştı.

Merkez Bankası’nın döviz rezervi, 25 Haziran- 2 Temmuz 
haftasında 786 milyon dolar artarak 71 milyar 213 milyon dolar 
düzeyine çıktı.
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10 Temmuz

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başekonomisti Olivier Blanchard 
dünya ekonomik görünüm raporunda, yılın ilk yarısına dair daha 
iyimser olmalarına rağmen, ikinci yarının ufuktaki bulutların 
gölgesinde kalabileceğini belirtti. Küresel 2010 büyüme 
tahminlerini % 4,2’den % 4,6’ya yükselttiklerini hatırlatan 
Başekonomist, Yunanistan üzerinde yoğunlaşan bulutların, 
hızla Avrupa’ya yayıldığını ve dünya ekonomisini tehdit ettiğini 
kaydetti. 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul, Ankara, Bursa, 
Gaziantep, Mersin, Adapazarı, Samsun, Çorum, İzmir, Mersin’de 
bulunan toplam 2 bin 920 konutu satışa çıkarıyor. 

12 Temmuz

İhracat birim değer endeksi Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına 
göre % 6,7, ithalat birim değer endeksi % 14,4 artış gösterdi. 
Aynı ayda ihracat miktar endeksi % 26,1 artarken, ithalat miktar 
endeksi % 18,4 arttı.

Türkiye’nin yatırım malı ithalatı bu yıl Ocak-Mayıs döneminde 
geçen yılın aynı dönemine göre % 27,5 artışla 9 milyar 622 
milyon dolara çıkarken, ihracatı ise % 14 artışla 4 milyar 738,5 
milyon dolara ulaştı.

Hazine Müsteşarlığı bugün gerçekleştireceği 12 Ocak 2011 itfa 
tarihli TL cinsinden iskontolu referans Hazine Bonosu ihalesinde 
1 milyar 735 milyon TL’lik borçlanma gerçekleştirecek.

En geniş tanımlı para arzı M3, 18-25 Haziran haftasında 7 milyar 
507,7 milyon TL artarak 557 milyar 982,3 milyon TL’ye ulaştı.

13 Temmuz

Cari açık, yılın ilk beş ayında geçen yılın aynı dönemine göre % 
236 artarak 5 milyar 181 milyon dolardan 17 milyar 433 milyon 
dolara yükseldi. 
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Mayıs ayında ise cari açık % 84,5 artışla 1 milyar 624 milyon 
dolardan 2 milyar 997 milyon dolara ulaştı.

Maliye Bakanlığı, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya,  
Muğla ve Bursa illerinde bulunan 12 tesisini satacak.

Hazine Müsteşarlığı dün gerçekleştirdiği 182 gün vadeli, Türk 
Lirası Cinsi İskontolu Referans Hazine Bonosu ihalesinde, net 1 
milyar 735 milyon TL’lik borçlanma gerçekleştirdi. 

3 milyar 16,8 milyon TL’lik net teklifin geldiği ihalede dönem 
faizi % 3,9, yıllık basit faiz % 7,79 olurken, yıllık bileşik faiz % 
7,94 olarak gerçekleşti.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, deniz alanlarında üç 
boyutlu (3B) sismik veri toplama hizmet Alımı için ihaleye çıktı.

14 Temmuz

Mayıs ayında 303 milyon dolar düzeyinde uluslararası doğrudan 
yatırım girişi gerçekleşti. Uluslararası doğrudan sermaye girişinin 
118 milyon dolar olarak gerçekleştiği Mayıs ayında, net sermaye 
127 milyon dolar, net gayrimenkul ise 185 milyon dolar oldu.

Hazine Müsteşarlığı, TL Cinsi İskontolu Devlet Tahvili ihalesinde 
1 milyar 530,7 milyon TL’si net ROT’a (Rekabetçi Olmayan 
Teklif) satış olmak üzere toplam 4 milyar 234,7 milyon TL’lik iç 
borçlanma gerçekleştirdi.

Yapı denetimi Türkiye geneline yaygınlaştırılıyor. Halen 19 
ilde uygulanan yapı denetimi, 1 Ocak 2011 itibariyle 81 ilde 
uygulanmaya başlayacak.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, otoyollar ile bunların üzerindeki 
bakım, işletme tesisleri, diğer mal ve hizmet üretim birimleri ve 
varlıklarının işletme hakkını devredilebilecek.
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15 Temmuz

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, kısa vadeli faiz oranlarını 
değiştirmedi. Buna göre, gecelik faiz oranları, borçlanmada % 
6,50, borç vermede ise % 9 olarak uygulanacak.

Hazine Müsteşarlığı, bir yıl önce uygulamaya geçen yeni teşvik 
sistemi çerçevesinde 40 milyar 355 milyon TL’si yerli, 10 milyar 
958 milyon TL’si yabancı sermayeli firmaların yatırımları olmak 
üzere toplam 51,3 milyar TL’lik sabit sermaye yatırımı için teşvik 
belgesi düzenlendi.

Dış Ticaret Müsteşarlığı, 2010 yılı Haziran ayında düzenlediği 
587 dahilde işleme izin belgesi kapsamında şirketlere 3 milyar 
175,1 milyon dolarlık ithalat izni vererek karşılığında 5 milyar 
31 milyon dolarlık ihracat taahhüdü aldı.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından kredi desteği sağlanacak 
küçük sanayi sitelerinin altyapı inşaatının tamamı, üstyapı 
inşaatının % 70’e kadar olan kısmı krediyle desteklenecek.

16 Temmuz

İşsizlik oranı Nisan’da geçen yılın aynı dönemine göre 2,9 puan 
gerileyerek % 12 oldu. Türkiye genelinde işsiz sayısı Nisan’da 
bir yıl öncesine göre 547 bin kişi azalarak 3 milyon 71 bin kişiye 
indi.

Merkez Yönetim Bütçesi, 2010 yılının ilk altı ayında geçen yılın 
aynı dönemine göre % 33,5 oranında azalarak 15 milyar 429 
milyon TL açık verdi. Ocak Haziran döneminde faiz dışı fazla 
geçen yılın aynı dönemine göre % 200,4 oranında artarak 12,1 
milyar TL olarak gerçekleşti. Yılın ilk yarısında bütçe gelirleri 
geçen yılın aynı dönemine % 19,1 artışla 121,1 milyar TL’ye 
yükselirken, bütçe giderleri anılan dönemde % 9,3 artarak 136,5 
milyar TL oldu.

Merkez Bankası’nın döviz rezervi, 2-9 Temmuz haftasında 870 
milyon dolar artarak 72 milyar 83 milyon dolar düzeyine çıktı.
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17 Temmuz

Mercedes-Benz Türk A.Ş. Direktörler Kurulu Başkanı Wolf-Dieter 
Kurz, kamyon talebine yetişmek için vardiyayı artırdıklarını, 
Aksaray fabrikasında 300 ek istihdam sağlayacaklarını söyledi.

Mali Kural’daki ertelemeyi kullanarak piyasalarda yaratılmaya 
çalışılan olumsuz havayı uluslararası kredi derecelendirme 
şirketlerinin açıklamaları tersine döndürdü. Moody’s, S&P, Fitch 
ve JCR’den “Gecikme, notunuzu etkilemez” açıklaması geldi.

19 Temmuz

Tüketici güveni son 29 yılın zirvesine ulaştı. Haziran 2009’da 
85,27 seviyesinde bulunan tüketici güveni bu yılın Haziran 
ayında bir önceki aya göre % 1,68 artarak 88,04 düzeyine çıktı.

Sanayicinin cirosu Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre % 
20,3, siparişi % 21,8 artış gösterdi. Sanayicinin cirosunda bir 
önceki aya göre artış % 4,5 olurken, siparişinde % 5,4 oranında 
artış görüldü.

Özel sektörün yurtdışından sağladığı uzun vadeli dış kredi 
borcu, Mayıs ayı sonunda bir önceki aya göre % 2,2 azalarak 
117 milyar 355,3 milyon dolara geriledi.

Halkbank, Standard Chartered Bank koordinatörlüğünde, 12 
ülkeden 27 bankanın katıldığı konsorsiyumla sendikasyon 
kredisi protokolü imzaladı. Halkbank, protokol çerçevesinde 
uluslararası piyasalardan 130 milyon dolar ve 349 milyon Euro 
olmak üzere iki dilimden oluşan sendikasyon kredisi sağladı. 

Bir yıl vadeli temin edilen, toplamda yaklaşık 570 milyon 
dolar tutarındaki kredinin maliyeti Libor artı % 1,5 baz puan 
düzeyinde gerçekleşti.

En geniş tanımlı para arzı M3, 25 Haziran-2 Temmuz haftasında 
1 milyar 508,5 milyon TL artarak 559 milyar 490,8 milyon TL’ye 
ulaştı.
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20 Temmuz

Türkiye’nin kısa vadeli dış borç stoku Mayıs ayı itibariyle bir 
önceki aya göre 487 milyon dolar artışla 57 milyar 96 milyon 
dolara yükseldi. Mayıs ayında Bankaların kısa vadeli dış borcu 
bir önceki aya göre % 2,9 artışla 33 milyar 549 milyon dolara 
çıkarken, şirketlerin kısa vadeli dış borcu % 1,5 azalışla 22 
milyar 10 milyon dolara geriledi.

Türk Telekom’un 2010 yılının ilk yarısında net kârının, bir 
önceki yılın aynı dönemine göre % 40 artışla 1,1 milyar TL’ye 
ulaştığı bildirildi.

Almanya’nın en büyük bankası Deutsche Bank’ın Başkanı Josef 
Ackermann Türkiye ve Rusya’nın küresel finansal sektör içinde 
nüfuzlarını daha da güçlendirmek için yollar aradığını bildirdi.

Hazine Müsteşarlığı, 16 Temmuz 2014 itfa tarihli, TRT160714T17 
tanımlı senedin 20 Ekim tarihli kupon oranını % 2,37 olarak 
belirledi.

21 Temmuz

Türkiye’nin toplam brüt borcu Haziran sonu itibariyle 458,5 
milyar TL’ye yükseldi. Bunun 329,2 milyon TL tutarındaki kısmı 
Türk Lirası cinsinden, 129,3 milyon TL’si döviz cinsi borçlardan 
oluştu.

Hazine Müsteşarlığı’nın alacağı Haziran ayı itibariyle 25,5 
milyar TL olurken, bunun 7,9 milyar TL’sinin vadesinin geçtiği 
belirlendi. Hazine alacak stoku içerisinde en yüksek pay 14,4 
milyar TL ile mahalli idarelere ait olurken, KİT’lerin borcu 6,4 
milyar TL düzeyine ulaştı.

Bankacılık sektöründe ilk altı ayda toplam mevduat 586 milyar 
264 milyon TL’ye çıktı. 

Bankaların 2009 yılı sonunda TL kredileri, 289 milyar 824 
milyon TL’den, bu yılın ilk altı ayında 335 milyar 626 milyon 
TL’ye yükseldi. 
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İtalyan otomobil üreticisi Fiat, iki ayrı şirkete bölünmeyi 
onayladı.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), yayımladığı son raporunda 
Çin’in geçen yıl ABD’yi geride bırakarak dünyanın en büyük 
enerji tüketicisi olduğunu açıkladı. 

2009’da 2,25 milyar ton petrole eşdeğer ham petrol, kömür, 
doğalgaz, nükleer enerji ve yenilebilir enerji kullanan Çin’e 
karşılık ABD 2,17 milyar ton enerji tüketti.

22 Temmuz

Bina İnşaatı Maliyet Endeksi yılın ikinci çeyreğinde bir önceki 
döneme göre % 0,36 arttı. İşçilik Endeksi anılan dönemde bir 
önceki döneme göre % 3,14, Malzeme Endeksi % 0,5 azalış 
gösterdi.

OPEC hesaplamalarına göre, önceki gün 72,94 dolar olan 
petrolün varil fiyatı, 73,16 dolar seviyesine yükseldi.

Çin’den ve Rusya’dan ithal edilen demir veya çelikten halatlar 
ve kablolara kilogram başına 1 dolar - 0,5 dolar dampinge karşı 
önlem uygulanacak.

Azerbaycan, İtalyan enerji şirketi ENI’nin Nabucco doğalgaz 
hattı projesini desteklemek için Hazar bölgesi gaz rezervlerini 
işletmek istediğini açıkladı. 

Kuzey Irak Yerel Yönetimi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ekonomi 
ve Ticari İlişkiler Danışmanı Fethi Muhammed Kuzey Irak’ta, 
Erbil, Süleymaniye ve Dohuk kentlerinde faaliyet gösteren 1217 
yabancı firmanın % 60’ının Türk firması olduğunu bildirdi.

23 Temmuz

Türkiye genelinde hane halklarının yaptığı toplam tüketim 
harcamalarının içinde en yüksek payı 2009 yılında % 28,2 
oranıyla konut ve kira harcamaları aldı. 
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Türkiye’de hanehalkı başına aylık ortalama tüketim harcaması 
bin 688 TL oldu. Düşük gelirli hanehalkları, yüksek gelirli 
hanehalklarına göre gıdaya iki kat daha fazla pay ayırdı.

KDV (Katma Değer Vergisi) gelirleri 2010 yılının ilk 6 ayında 
geçen yılın aynı dönemine göre % 29 artışla 12 milyar 278 
milyon TL oldu. ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) gelirleri ise % 32,8 
artışla 25 milyar 637 milyon TL, gelir geçici vergisi % 15,6’lık 
artışla 608,6 milyon TL’ye ulaştı.

Piyasaların 2010 yılı sonu TÜFE beklentisi % 7,69’a gerilerken, 
yıl sonu cari açık beklentisi 192,4 milyon dolarlık artışla 31 
milyar 712,2 milyon dolardan 31 milyar 904,6 milyon dolara 
yükseldi.

IMF, Euro bölgesinin bu yıl % 1, gelecek yıl % 1,3, 2012’de ise 
% 1,8 büyüyeceği öngörüsünde bulundu.

Merkez Bankası’nın döviz rezervi, 9-16 Temmuz haftasında 670 
milyon dolar artarak 72 milyar 753 milyon dolara yükseldi.

24 Temmuz

Vodafone’nun Nisan-Haziran aylarını kapsayan çeyrek yıldaki 
organik hizmet gelirleri % 1,1 artarak 16,1 milyar dolara ulaştı. 

Gelir artışında Almanya, İngiltere ve Türkiye pazarındaki 
toparlanmanın etkisi oldu.

ABD Başkanı Barack Obama’nın, “Türkiye ile ekonomik ilişkileri 
geliştirin” talimatıyla harekete geçen ABD Eximbank’ı iki ülke 
arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek için düğmeye bastı. ABD 
Eximbank Başkanı Hochberg “Amerikan ortak bulun, projenizin 
% 100’ünü kredilendirelim” dedi.

Avrupa Banka Denetimcileri Komitesi’nin (CEBS), bankacılık 
sisteminin zayıf halkalarını ortaya çıkaran testinde 91 bankadan 
7’si başarısız oldu. Testin sonucuna göre bankaların toplam 
sermaye açığı 3,5 milyar Euro.
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26 Temmuz

Bu yılın Ocak-Haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine 
göre kurulan şirket sayısı % 22 artarak 26 bin 179 oldu. Bu 
dönemde kapanan şirket sayısında ise % 11,6 artış meydana 
geldi. Böylece yılın ilk 6 ayında 16 bin 452 şirket kapanmış 
oldu.

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Nabuo Tanaka, Türkiye’nin 
kuruluşa üye ülkeler arasında orta ve uzun vadede enerji 
talebi en fazla büyüyen ülke olabileceğini bildirdi. Ayrıca 
Nabuo, nükleer santral inşa kararının doğru yönde net bir adım 
olduğunu belirtti.

Türkiye’nin en büyük dağıtım bölgelerinden olan İstanbul 
Boğaziçi, Gediz ve Trakya Elektrik Dağıtım Bölgeleri ile 
Güneydoğu’nun en büyük elektrik dağıtım bölgesi olan 
Dicle’nin ihalesine toplam 39 teklif geldi.

En geniş tanımlı para arzı M3, 2-9 Temmuz haftasında 152 
milyon TL artarak 559 milyar 642,8 milyon TL’ye yükseldi.

27 Temmuz

Reel sektörün güveni Temmuz ayında bir önceki aya göre 1 
puan artışla 112,7’ye çıktı.

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, Temmuz 
ayında geçen yılın aynı ayına göre 7,3 puan, bir önceki aya göre 
ise 1,1 puan artarak % 74,7 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye’nin 2001’de uyguladığı yöntemleri izlediğini belirten 
ABD’nin TMSF’si, FDIC’in Başkanı Sheila Bair, son 3 yılda 268 
bankaya el koydu. Bair’in yönetimine el koyduğu bankaların 
toplam aktifleri 616 milyar dolar, yani Türkiye’nin 2009’daki 
milli geliri kadar. 
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28 Temmuz

Merkez Bankası, yılın Üçüncü Enflasyon Raporu’nda 2010 yılı 
sonu enflasyon tahminini 0,9 puan aşağı çekerek % 70 olasılıkla 
orta noktasının % 7,5 olacağını açıkladı.

2010 yılının ilk 5 ayında yatırım için Türkiye’ye giren doğrudan 
yabancı sermaye miktarı geçen yılın aynı dönemine göre % 51 
gerilemeyle 1 milyar 437 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, 
yurtdışına göç eden yerli sermaye % 14 artışla 873 milyon dolara 
ulaştı. 

Ocak-Mayıs döneminde yurtdışına yatırım için giden yerli 
sermayenin 450 milyon dolarlık bölümü hizmetler sektörü 
yatırımlarına yönelirken, 377 milyon dolarlık bölümünü sanayi 
sektörü yatırımları oluşturdu.

Türkiye’de bulunan 19 serbest bölgenin ticaret hacmi yılın ilk 
yarısında geçen yılın aynı dönemine göre % 5,5 artarak 8 milyar 
564 milyon 852 bin dolara ulaştı.

İngiliz petrol şirketi BP, yılın ikinci çeyreğinde 17,2 milyar dolarlık 
rekor zarar açıkladı. Meksika Körfezi’ndeki petrol sızıntısının 
ortaya çıkardığı çevre kirliliğinin maliyetini karşılamak için 32,2 
milyar dolarlık bir bütçe ayırdığını duyuran şirket, gelecek 18 
ayda 30 milyar dolara kadar varlık satışı yapacağını duyurdu.

29 Temmuz

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı 2010 yılı Ocak-Mayıs 
döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre % 12 artışla 330 
bin 49 adet oldu. Bu dönemde 41 bin 480 taşıtın trafikten kaydı 
silindi. Böylece trafikteki toplam artan araç sayısı % 20,2 artışla 
288 bin 569 adet olarak belirlendi.

TTNET, 6 milyon aboneye ulaşarak dünya sıralamasındaki 317 
servis sağlayıcı şirket arasında 10’ncu sırada yer aldı.

Adalet Bakanlığı, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı’nı Başbakanlığa sevk etti.
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30 Temmuz

Turizm gelirleri 2010 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı 
dönemine göre % 3,9 artışla 6 milyar 972 milyon 374,7 bin 
dolar oldu. Turizm gelirinin 5 milyar 404 milyon 470 bin doları 
yabancı ziyaretçilerden, 1 milyar 567 milyon 904 bin doları 
yurtdışında ikamet eden vatandaşlardan elde edildi.

Türk parası yükümlülüklerde % 5 olan zorunlu karşılık oranını 
değiştirmeyen Merkez Bankası, yabancı para yükümlülüklerde 
zorunlu karşılık oranını % 9,5’den % 10’a çıkardı. Merkez 
Bankası, yabancı para zorunlu karşılık oranlarındaki 0,5 puanlık 
artışla, piyasadan yaklaşık 719,6 milyon dolarlık döviz likiditesi 
çekileceğini açıkladı.

Türkiye, Suriye, Ürdün ve Lübnan arasında dörtlü bir serbest 
ticaret alanı oluşturulması projesi için ilk adım atılıyor.

Merkez Bankası’nın döviz rezervi, 16-23 Temmuz haftasında 
388 milyon dolar artarak 73 milyar 141 milyon dolara yükseldi.

31 Temmuz

Halk Bankası beklentilerin üzerinde kâr açıkladı. Bankanın net 
kârı ilk yarıda % 31,5 oranında artarak, 1 milyar 35 milyon lira 
oldu.

AB üyesi İspanya ve Yunanistan borç bulabilmek için vadeyi 
3 aya kadar indirirken, Türk Hazinesi’nin 1 milyar dolarlık 11 
yıllık Eurobond satışında 23 ülkeden 5 milyar dolar talep geldi. 
% 5,25 faizle gerçekleşen satış, bugüne kadar yurtdışı piyasada 
Türkiye’nin aldığı en düşük maliyetli dolar borcu oldu.
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AĞUSTOS

2 Ağustos

Haziran ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre % 14,8 
artarak 9 milyar 567 milyon dolar, ithalat ise % 21,5 artarak 15 
milyar 185 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde dış 
ticaret açığı % 34,9 artışla 4 milyar 166 milyon dolardan 5 milyar 
619 milyon dolara ulaştı.

2009 yılında varil başına ortalama 62 dolar olan ham petrol 
fiyatı 2010 yılı Ocak-Haziran döneminde en düşük 67,6 ve en 
yüksek 86,8 dolar değerlerine ulaştı.

Hazine’nin, 2010 yılı ilk yarıda Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
(KİT), kamu bankaları ve GSM şirketlerinden elde ettiği çeşitli 
vergi dışı gelirler 4 milyar 318 milyon 425 bin TL oldu.

Hazine Müsteşarlığı, 1 milyar dolarlık 30 Mart 2021 vadeli tahvil 
ihracı gerçekleştirdi. Açıklamaya göre kupon oranı % 5,625 olan 
söz konusu tahvilin yatırımcıya getirisi % 5,25 olarak gerçekleşti. 
Bu ihraçla, bugüne kadar Hazine Müsteşarlığı tarafından dolar 
piyasasında yapılan en düşük maliyetli borçlanma yapıldı.

Hazine Müsteşarlığı, Haziran ayında toplam 3 milyar 550,7 
milyon TL tutarındaki 376 yatırım projesi için teşvik belgesi 
düzenledi.

Ulaştırma Bakanlığı Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları 
İnşaatı Genel Müdürlüğü (DLH), Gebze Halkalı Banliyö 
Hatlarının İyileştirilmesi İnşaat, Elektrik ve Mekanik Sistemlerinin 
yer aldığı Marmaray Projesi için uluslararası ihale daveti yaptı.

Türk Hava Yolları (THY), Amerika’da Los Angeles ve 
Washington’a direkt uçuşlar başlatıyor. 
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3 Ağustos

Merkez Bankası, rezerv birikiminin hızlandırılması amacıyla 
bugünden itibaren başlamak üzere ihalelerde alımı yapılacak 
tutarın günlük 40 milyon dolar ihale ve 40 milyon dolar opsiyon 
hakkı olmak üzere en fazla 80 milyon dolar olarak artırılmasına 
karar verdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, ihracat, Temmuz 
ayında geçen yılın aynı ayına göre % 5,97 artışla 8 milyar 886,3 
milyon dolardan 9 milyar 416,6 milyon dolara yükseldi. Yılın 
Ocak-Temmuz döneminde % 13,14 artarak 64 milyar 238,2 
milyon dolara ulaşan ihracat, son bir yıllık dönemde ise % 
1,99’luk artışla 109 milyar 595,7 milyon dolara çıktı.

Amerikan Sermaye Piyasası Kurulu SEC, İngiliz petrol şirketi 
BP hakkında soruşturma başlattı. SEC, BP çalışanlarının sızıntı 
krizi boyunca içeriden bilgi alarak haksız kazanç sağlayıp 
sağlamadığını araştıracak.

İmalat sanayiinde verimliliğin 2010 yılının ilk çeyreğinde geçen 
yılın aynı dönemine göre % 19,1 arttığı, bir önceki döneme göre 
ise % 9,3 azaldığı belirlendi.

Türkiye’nin brüt elektrik üretimi, yılın ilk 6 ayında % 6,8 artışla 
100 bin 598,1 Gigavatsaat (GWh) olarak gerçekleşti.

Euro Bölgesi’nde ÜFE % 0,3 arttı. Euro Bölgesi’nde ÜFE, geçen 
dönem de % 0,3 artmıştı. Böylece Euro Bölgesi’nde yıllık ÜFE 
artışı % 3 oldu.

4 Ağustos

Enflasyon, Temmuz ayında Tüketici Fiyatları Endeksi’nde 
% 0,48, Üretici Fiyatları Endeksi’nde % 0,16 oranında düşüş 
gösterdi. 

Yıllık enflasyon Temmuz’da Tüketici Fiyatları Endeksi’nde 
(TÜFE) % 7,58, Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) % 8,24 olarak 
gerçekleşti.
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İngiliz petrol şirketi BP’nin, Meksika Körfezi’ndeki Amerikan 
tarihinin en büyük petrol kirliliğinin kaynağı olan petrol 
kuyusunu tamamen kapatma operasyonu başarılı oldu.

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF), Türkiye’ye ilişkin 4. maddeyi 
gözden geçirme çalışmaları çerçevesindeki raporunun nihai 
hale getirilmesi sürecinin halen devam ettiği ve bu sürecin 
Ağustos sonuna doğru tamamlanmasının beklendiği bildirildi. 

Türk Lirası’nın değeri bir yıllık sürede TÜFE bazında % 9,4 
değer kazanarak 115,14’ten 125,95, ÜFE bazında da % 9,7 değer 
kazanarak 112,343’ten 123,33’e yükseldi. 

5 Ağustos

Teşvike bağlanan sabit sermaye yatırımları Ocak-Haziran 
döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 5 kat artarak 31 
milyar 953 milyon TL’ye yükseldi.

MB, 1 milyar TL tutarında 12 Ağustos vadeli repo ihalesi açtı.

Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı 2010 yılının ilk 6 ayında 
geçen yılın aynı dönemine göre % 9,26 artışla 10 milyon 590 bin 
631’den 11 milyon 571 bin 427 oldu.

Türkiye otomotiv pazarında 2010 yılı Ocak-Temmuz dönemi 
binek ve hafif ticari araç toplam pazarı 339.600 adet olarak 
gerçekleşti. 302.202 adet olan 2009 yılı 7 aylık binek ve hafif 
ticari araç pazar toplamına göre satışlar % 12,38 oranında arttı.

6 Ağustos

Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz oranlarını değiştirmedi. 
ECB’nin bugünkü toplantısının ardından, faiz oranlarının % 1 
olarak devam etmesi kararı verildi. 

Ayrıca, İngiltere Merkez Bankası (BOE), faiz oranlarında bir 
değişikliğe gitmedi. 
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Banka Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda, gösterge 
faizini % 0,5’te bıraktı, 200 milyar sterlinlik (320 milyar dolar) 
varlık alım programının büyüklüğünü de değiştirmedi.

Merkez Bankası’nın döviz rezervi, 23-30 Temmuz haftasında 
1 milyar 10 milyon dolar artarak 74 milyar 151 milyon dolara 
ulaştı.

Uluslararası piyasalarda ABD ham petrolünün varil fiyatı 82 
dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanları Kurulu Başkanı Christina 
Romer, görevinden istifa etti.

7 Ağustos

MÜSİAD 31. şubesini Van’da açtı. Dünya genelinde 95 irtibat 
noktası, yurtiçinde 30 şubesi bulunan MÜSİAD, başta sınır 
ticareti, tarım ve hayvancılığa dayalı sanayi olmak üzere 
ekonomik faaliyetlerin ilde yaygınlaştırılması için üyelerini 
organize edecek. Açılış töreninde konuşan MÜSİAD Genel 
Başkanı Ömer Cihad Vardan, Van’ın Türkiye için önemine işaret 
ederek, MÜSİAD’ın şube ağına Van’ı da eklediğini belirtti.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) Karadeniz’de 
Türk karasuları içindeki petrol arama ruhsatı 3 yıl süreyle 
uzatıldı.

9 Ağustos

Yabancıların İMKB’de yaptıkları işlemlerin hacmi Temmuz 
ayında geçen yılın aynı ayına göre % 37 oranında artarak 10 
milyar 671 milyon dolara ulaştı.

Bankacılık sektörü dönem net kârı Haziran itibarıyla geçen yılın 
aynı dönemine göre % 10,1 artarak 12,1 milyar TL’ye yükseldi.
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Piyasaların, 2010 yılı sonu enflasyon beklentisi % 7,51’e 
gerilerken yıl sonu cari açık beklentisi 563,1 milyon dolar 
artışla 32 milyar 467 milyon dolara yükseldi. Yıl sonu büyüme 
beklentisi ise 0,1 puan artarak % 5,5’e çıktı.

En geniş tanımlı para arzı M3, 16-23 Temmuz haftasında 199,3 
milyon TL azalarak 561 milyar 799,2 milyon TL’ye geriledi.

10 Ağustos

Sanayi üretimi Haziran’da geçen yılın aynı ayına göre % 10,2 
artışla 120,6 oldu. Haziran’da endeks bir önceki aya göre % 2,2 
oranında artış gösterdi. Takvim etkisinden arındırılmış endeks 
Haziran’da geçen yılın aynı ayına göre % 10,4 artışla 118,4 
olurken, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış endeks ise % 
2,1 azalarak 114,1 düzeyinde gerçekleşti.

Yılın ilk 7 aylık döneminde Hazine’nin nakit bazda toplam 
geliri 131,9 milyar TL olurken, faiz dışı harcama 125,5 milyar 
TL düzeyinde gerçekleşti ve 6,4 milyar TL faiz dışı fazla oluştu.

TEDAŞ’a ait Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye en yüksek teklif 
2 milyar 990 milyon dolarla İş-Kaya ve MMEKA ortak girişim 
grubundan geldi.

11 Ağustos

Haziran sonu itibariyle Türk bankacılık sektöründeki 564 milyar 
508,3 milyon TL olan mevduatın % 30,3’ünün 1 aya kadar, 
46,7’sinin ise 1-3 aya kadar vadeli hesapta tutulduğu belirlendi. 
6-12 aya kadar vadeli hesapta tutulan mevduatın toplam 
içindeki payı % 1,3 iken, 1 yıl ve üzeri vadeli hesaplarda tutulan 
mevduatın payı ise % 2,5 oldu.

Hazine Müsteşarlığı, TL Cinsi TÜFE’ye Endeksli Devlet Tahvili 
ihalesinde 1 milyar 283,8 milyon TL’si ROT’a (rekabetçi olmayan 
teklif) satış olmak üzere net 2 milyar 232,2 milyon TL’lik iç 
borçlanma gerçekleştirdi. İhalede reel dönem faizi % 2,08, yıllık 
basit faiz % 4,15, yıllık bileşik faiz % 4,19 olarak gerçekleşti.
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İran yaptırımlara cevap olarak petrol satışlarını kastederek tüm 
ticari işlemlerinde Euro ve dolar kullanımını kaldırıyor.

12 Ağustos

Cari açık, 2010 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine 
göre 7 milyar 383 milyon dolardan 20 milyar 743 milyon dolara 
yükseldi. Haziran ayında ise cari açık % 51,5 artışla 2 milyar 202 
milyon dolardan 3 milyar 337 milyon dolara ulaştı.

IV. Tertip Gelire Endeksli Senet (GES) ihracı yapan Hazine 
Müsteşarlığı, 479,5 milyon TL tutarında GES ihracı gerçekleştirdi. 
Ayrıca 1 Nisan 2020 itfa tarihli TÜFE’ye Endeksli Devlet 
Tahvili’nin yeniden ihracıyla 2,2 milyar TL borçlandı. 

Dün 412 milyon TL’lik iç borç ödemesi gerçekleştiren Hazine, 
18 Ağustos’ta 18 milyar 42 milyon TL’yle bu ayın en büyük iç 
borç ödemesini yapacak.

Sanayi Bakanı Nihat Ergün, mali kuralın formülündeki esnekliği 
görüştükleri kabinede, tereddüt gösteren yatırımcı bakanlıkların 
inceleme süresi istediğini, bu nedenle yasanın ertelendiğini 
söyledi.

13 Ağustos

Petrol ithalatı, geçen yılın aynı dönemine göre % 53,5 artışla 
6 milyar 231,7 milyon dolardan 9 milyar 566,1 milyon dolara 
yükseldi.

İhalesi tamamlanmış 9,2 milyar dolarlık özelleştirme, onay ve 
sözleşme imzası bekliyor. Bunun 1,9 milyar dolarlık bölümünü 
devir onayı alınmış ve sözleşmesi imza aşamasına gelmiş 
özelleştirmeler, 7,3 milyar dolarlık bölümünü onay aşamasındaki 
özelleştirmeler oluşturuyor.

Kamu İhale Kurumu (KİK) verilerine göre yılın ilk 6 ayında 34,5 
milyar TL’lik kamu alımı yapıldı.
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Merkez Bankası’nın döviz rezervi, 30 Temmuz-6 Ağustos 
haftasında 1 milyar 632 milyon dolar artarak 75 milyar 783 
milyon dolara ulaştı.

14 Ağustos

MÜSİAD 12 Eylül’de yapılacak referanduma “Evet” diyecek. 
Basın iftarında konuşan MÜSİAD Başkanı Ömer Cihad 
Vardan, “Çoğulcu demokrasiye, yenilikçiliğe, toplumda birlik 
ve beraberliğe, temel hak ve özgürlüklerin genişletilmesine, 
liyakatin uygulanmasına, adil rekabete, şeffaflık ve istikrara, 
yargı bağımsızlığına, hukukun üstünlüğüne, kanun önünde 
eşitliğe ve adalete ulaşabilmek adına Anayasa değişikliğine 
‘Evet’ diyeceğiz” dedi. 

16 Ağustos

İhracat birim değer endeksi Haziran ayında geçen yılın aynı 
ayına göre % 1,6, ithalat birim değer endeksi % 7,9 artış gösterdi. 

Aynı ayda ihracat miktar endeksi % 12,9 artarken, ithalat miktar 
endeksi % 12,5 arttı.

Sanayicinin cirosu Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre 
% 14,4, siparişi % 14 artış gösterdi. Sanayicinin cirosunda bir 
önceki aya göre artış % 2,7 olurken, siparişinde % 1,3 oranında 
artış görüldü.

Haziran ayında 531 milyon dolar düzeyinde uluslararası 
doğrudan yatırım girişi gerçekleşti. Uluslararası doğrudan 
sermaye girişinin 187 milyon dolar olarak gerçekleştiği Haziran 
ayında, net sermaye 202 milyon dolar, net gayrimenkul ise 344 
milyon dolar oldu.

Kalkınma Bankası ile Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası arasında 
50 milyon Euro tutarında KOBİ kredi anlaşması imzalandı. 
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50 milyon Euro’luk kaynak, ticari bankaların aracılığıyla 
KOBİ’lerin finansmana erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla 
kullandırılacak.

Dış Ticaret Müsteşarlığı, 2010 yılı Temmuz ayında düzenlediği 
647 dahilde işleme izin belgesi kapsamında şirketlere 2 milyar 
404,1 milyon dolarlık ithalat izni vererek karşılığında 3 milyar 
880,5 milyon dolarlık ihracat taahhüdü aldı.

En geniş tanımlı para arzı M3, 23-30 Temmuz haftasında 2 milyar 
750,3 milyon TL azalarak 559 milyar 49 milyon TL’ye geriledi.

17 Ağustos

İşsizlik oranı Mayıs’ta geçen yılın aynı dönemine göre 2,6 puan 
gerileyerek % 11 oldu. Türkiye genelinde işsiz sayısı Mayıs’ta bir 
yıl öncesine göre 536 bin kişi azalarak 2 milyon 846 bin kişiye 
indi.

Tüketici Güven Endeksi bir önceki aya göre % 0,64 oranında 
azaldı. Haziran ayında % 88,04’le son 29 ayın zirvesine oturan 
tüketici güveni, Temmuz’da gerileyerek 87,48 değerine düştü.

Başkent Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketi’ne en yüksek teklif 
1 milyar 211 milyon dolarla en yüksek teklif MMEKA Makine 
İthalat Pazarlama ve Ticaret A.Ş.’den geldi.

Hazine Müsteşarlığı, iki tahvil ihalesinde 3 milyar 154,3 milyon 
TL’si ROT’a satış olmak üzere (Rekabetçi Olmayan Teklif) toplam 
6 milyar 923,2 milyon TL’lik net iç borçlanma gerçekleştirdi.

Haziran ayı itibariyle son 6 aylık dönemde KOBİ’lere 
kullandırılan kredi miktarı 17 milyar 364 milyon TL artışla 100 
milyar TL’yi aştı. Kredi kullanan KOBİ sayısı 2 bin 523 artışla 1 
milyon 231 bin 169’a ulaştı.

2009 yılı sonuna göre Haziran’da takibe düşen KOBİ kredilerinde 
gerileme yaşandı. Takibe düşen krediler 6 aylık dönemde % 9,1 
gerilerken, kredisi takibe düşen KOBİ sayısındaki artış % 1,7’yle 
sınırlı kaldı.
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18 Ağustos 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Akdeniz Elektrik Dağıtım 
A.Ş. , İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Toroslor 
Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin % 100 hissesinin özelleştirilmesi için 
düğmeye bastı.

Ticari kredilerin dahil edilmediği, bankalar hariç özel sektörün 
yurtdışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu bir önceki 
aya göre % 9, 2009 yılı sonuna göre % 56,6 artarak 1 milyar 
545,5milyon dolara yükseldi.

Hazine Müsteşarlığı, 3 ihalede 3 milyar 155 milyon TL’si ROT’a 
satış olmak üzere (Rekabetçi Olmayan Teklif) toplam 7 milyar 
601,3 milyon TL’lik net iç borçlanma gerçekleştirdi.

19 Ağustos

Türkiye’nin kısa vadeli dış borç stoku Haziran ayı itibariyle bir 
önceki aya göre % 8,3 oranında artışla 62 milyar 220 milyon 
dolara yükseldi.

Haziran itibariyle özel sektörün sağladığı uzun vadeli krediler 
115 milyar 603 milyon dolara ulaşırken, bunun 85 milyar 546,8 
milyon dolarlık bölümünü Avrupa ülkelerinden temin edilen 
krediler oluşturdu. En çok uzun vadeli kredi temin edilen 
ülke 13 milyar 264 milyon dolar ve % 11,5 payla Bahreyn 
olurken, Bahreyn’i % 19,6 pay ve 12 milyar 256 milyon dolarla 
ABD izledi. Almanya’dan temin edilen uzun vadeli kredilerin 
toplam dış krediler içindeki payı % 9,5, Lüksemburg’un % 9,4, 
Hollanda’nın da % 9,3 oldu.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, kısa vadeli faiz oranlarını 
değiştirmedi. Buna göre, gecelik faiz oranları, borçlanmada % 
6,50, borç vermede ise % 9 olarak uygulanacak.

Kuveyt Türk ilk sukuk ihracını yaptı. Kuveyt Türk’ün üç yıllık 
100 milyon dolarlık sukuk ihracında nihai getiri % 5,25 olarak 
gerçekleşti.
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20 Ağustos

Hazine Müsteşarlığı, Temmuz ayında toplam 3 milyar 85,3 
milyon TL tutarındaki 405 yatırım projesi için teşvik belgesi 
düzenledi. Teşvike bağlanan yatırımlar kapsamında 12 bin 149 
kişilik istihdam sağlanacağı öngörüldü.

Merkez Bankası’nın döviz rezervi, 6-13 Ağustos haftasında 654 
milyon dolar azalarak 75 milyar 129 milyon dolara geriledi.

Türk otomotiv sanayiinde, 2010 yılı Ocak-Temmuz döneminde 
toplam pazar, 2009 yılı aynı dönemine göre % 16,1 oranında 
artarak 363 bin adet düzeyinde gerçekleşti.

21 Ağustos

Doğan Yayın Holding, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) 
açıklama yaparak, 2006 yılı Hesap Dönemi Kurumlar Vergisi 
ve Cezası ile ilgili 334 milyon 611 bin 60 lira tutarında gecikme 
faizinin tebliğ edildiğini duyurdu. Böylece, Doğan Yayın 
Holding’in kesinleşen vergi, ceza ve faizleri 1 milyar lirayı geçti.

Avrupa Komisyonu, Yunanistan’ın kamu borcunun gayri safi 
yurtiçi hasılaya (GSYH) oranının hedeflenen % 8 seviyesine 
çekmesi için, bu yıl kamu harcamalarında 4 milyar Euro ek 
kesintiye gitmesi gerekebileceğini açıkladı. 

23 Ağustos

Hazine Müsteşarlığı’nın alacağı Temmuz ayı itibariyle 25 milyar 
308 milyon TL olurken, bunun 7 milyar 952 milyon TL’sinin 
vadesinin geçtiği belirlendi. Hazine alacak stoku içerisinde en 
yüksek pay 14 milyar 432 TL ile mahalli idarelere ait olurken, 
KİT’lerin borcu 6 milyar 210 milyon TL düzeyine ulaştı.

Kurulan şirket sayısı 2010 yılının ilk 7 ayında geçen yılın aynı 
dönemine göre % 18,42 artışla 30 bin 65’e yükselirken, kapanan 
şirket sayısı % 11,73 artışla 6 bin 841’e arttı.
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Piyasaların, 2010 yılı sonu enflasyon beklentisi % 7,34’e 
gerilerken yıl sonu cari açık beklentisi 513,6 milyon dolar 
artışla 32 milyar 981,3 milyon dolara yükseldi. Yıl sonu büyüme 
beklentisi ise bir önceki dönemki % 5,5’lik düzeyini korurken, 
gelecek yıl sonu büyüme beklentisi 0,1 puanlık gerilemeyle % 
4,6 olarak tahmin edildi.

En geniş tanımlı para arzı M3, 30 Temmuz-6 Ağustos haftasında 
132,2 milyon TL artarak 559 milyar 181,1 milyon TL’ye yükseldi.

24 Ağustos

Ziraat Bankası, 2010 yılının ilk 6 ayında 1 milyar 911 milyon TL 
net kâr elde etti. 

Teşvikli yatırımlar 2010 yılının ilk 7 ayında geçen yılın aynı 
dönemine göre 351 artışla 35 milyar 38 milyon TL’ye yükseldi.

Türkiye’nin Ocak-Haziran döneminde verdiği 28,5 milyar 
dolarlık dış ticaret açığının % 65’i Rusya, Çin ve ABD’den 
kaynaklandı.

Yılın ilk 6 ayında Türkiye’nin en çok dış ticaret fazlası verdiği 
ülkelerin başında Irak yer aldı. 

Türkiye ilk 6 ayda Irak’a 2 milyar 87,5 milyon dolar dış ticaret 
fazlası verdi. Dış ticaret fazlası verilen ülkeler arasında 1 milyar 
311,6 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri ikinci, 1 milyar 
61,1 milyon dolarla İngiltere üçüncü, 844,6 milyon dolarla Libya 
dördüncü, 820,5 milyon dolarla Mısır beşinci sırada yer aldı.

Nabucco doğalgaz boru hattı konsorsiyumunun ortakları, 
Gürcistan ve Irak’tan Türkiye sınırına ulaşacak iki besleyici boru 
hattı kurulmasını kararlaştırdı ancak siyasi durum nedeniyle 
İran’dan da benzer bir hat çekilmesi fikrinden vazgeçildi.
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25 Ağustos

Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı 2010 yılının ilk 7 ayında 
geçen yılın aynı dönemine göre % 6,67 artışla 14 milyon 933 bin 
656’dan 15 milyon 929 bin 702 oldu.

Tüketim, 2010 yılı Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre 
% 10,2 artış gösterdi. Reel bazda artış % 1,6 oldu.

26 Ağustos

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, Ağustos ayında 
geçen yılın aynı ayına göre 5,2 puan artarak, bir önceki aya 
göre ise 1,3 puan azalarak % 73,4 seviyesinde gerçekleşti.

Reel sektörün güveni Ağustos ayında bir önceki aya göre 1,7 
puan azalışla 111’e geriledi. Endeksin üçer aylık hareketli 
ortalamaları Ağustos ayında bir önceki aya göre 1,4 puan 
azalarak 111,8 olarak gerçekleşti.

Konut satışları, 2010 yılının ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı 
dönemine göre % 53,65 oranında düştü. 

Yılın ikinci çeyreğinde 90 bin 270 konut satış sonucu el 
değiştirirken, Türkiye genelinde bir önceki döneme göre konut 
satışlarında % 5,14 oranında artış gerçekleşti.

İrlanda’nın bankacılık sektörünü desteklemek için 80 değil 90 
milyar Euro harcama yapacağını ileri süren S&P, ülkenin uzun 
vadeli kredi notunu bir basamak düşürerek AA-’ye indirdi.

27 Ağustos

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı 2010 yılı Ocak-Haziran 
döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre % 4,1 artışla 397 
bin 438 adet oldu.

“Dünyanın En Büyük 225 Uluslararası Müteahhidi” listesine 33 
Türk müteahhitlik firması girdi. 
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Türkiye bu sayı ile dünyada Çin’den sonra 2’nciliği korudu.

Gazprom resmi sözcüsü Sergey Kupriyanov, İran-Türkiye 
doğalgaz boru hattında yaşanan patlamanın ardından, 
Gazprom’un Mavi Akım üzerinden Türkiye’ye gaz sevkiyatını 
artırdığını, dün itibariyle gaz sevkiyatının iki katına çıkarak 37 
milyon metreküpe ulaştığını açıkladı.

Merkez Bankası’nın döviz rezervi, 13-20 Ağustos haftasında 328 
milyon dolar azalarak 74 milyar 801 milyon dolara geriledi.

28 Ağustos

ABD ekonomisine ilişkin detaylı bilgiler aktaran Bernanke, 
“Uzun bir mesafe kat ettik, ama biraz daha gidecek yolumuz 
var. FED olarak, ekonominin kötüye gitmesi durumunda uzun 
vadeli borçlanmayı tercih edip, ABD Hazine Tahvili alımları ile 
gerekli önlemleri alırız” diye konuştu. 

Enerji Bakanı Taner Yıldız, özelleştirme gelirlerinde bu yılı 15-
16 milyar dolarla kapatabileceklerini söyledi.

30 Ağustos

Türk ve Alman işadamları, MÜSİAD’ın Berlin Şubesi tarafından 
düzenlenen iftar yemeğinde buluştu. MÜSİAD Genel Başkanı 
Ömer Cihad Vardan’ın ev sahipliği yaptığı iftara Devlet Bakanı 
Selma Aliye Kavaf başta olmak üzere Türk ve Alman yetkililer 
katıldı. Vardan, Almanya’da 100 bine yakın Türk girişimcinin 
yaklaşık 10 milyar Euro civarında bir yatırımla 400 bine yakın 
kişiye istihdam sağladığını açıkladı.

ABD’li Chevron, Karadeniz Yassıhöyük açıklarında süren sondaj 
çalışmasına ortak olmak üzere TPAO ile el sıkışarak ön anlaşma 
imzaladı. Karadeniz’de açılacak 2 kuyunun 500 milyon dolarlık 
masrafı Chevron’a ait olacak.
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31 Ağustos

Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK), Elektrik Üretim A.Ş.’ye 
ait hidroelektrik santrallerin satışına onay verdi. Böylece 
hidroelektrik santrallerin devirlerinden 439 milyon 910,5 bin 
dolarlık gelir elde edilecek.

En geniş tanımlı para arzı M3, 6-13 Ağustos haftasında 2 milyar 
692,9 milyon TL artarak 561 milyar 873,9 milyon TL’ye yükseldi.

Japonya’nın ihraç ürünlerini daha pahalı hale getiren güçlü 
yenin kontrol altına alınması ve ekonominin canlandırılması 
adına Japonya Merkez Bankası, Japon iş çevrelerine daha fazla 
kredi sağlanabilmesi için özel bankalara daha büyük miktarda 
fon aktarılmasını kararlaştırdı. Toplam 350 milyar doları bulacak 
özel bir banka kredisi programı için düğmeye basıldı. 
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EYLÜL

1 Eylül

İhracat yılın ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre % 13,4 
artarak 64 milyar 407 milyon dolara, ithalat % 32,1 artarak 99 
milyar 337 milyon dolara yükseldi. Temmuz ayında ise ihracat 
geçen yılın aynı ayına göre % 6 artarak 9 milyar 597 milyon 
dolar, ithalat ise % 24,6 artarak 16 milyar 13 milyon dolar olarak 
gerçekleşti.

Hazine Müsteşarlığı, Eylül-Ekim-Kasım döneminde 38,9 milyar 
TL’lik iç borç ödemesine karşılık, 34,2 milyar TL’lik toplam 
iç borçlanma gerçekleştirmeyi öngördü. 3 aylık dönemde 3,7 
milyar TL’lik dış borç ödemesi yapacak olan Hazine’nin, iç ve 
dış borç ödemelerinin toplamı 42,7 milyar TL olacak.

Çin medyasında çıkan, “Merkez Bankası Başkanı ABD 
tahvillerinde 430 milyar dolar kaybedince ülkeyi terk etti” 
söylentisi, Çin borsasında % 0,52 kayba neden oldu.

2 Eylül

Royal Bank of Scotland (RBS), İngiltere genelinde idari kadroda 
çalışan sayısını 3 bin 500 kişi azaltacak.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, Ağustos ayı ihracatı 
geçen yılın aynı ayına göre % 11,44 artışla 8 milyar 560,9 milyon 
dolara yükseldi.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kayıtdışı 
ekonomi ile mücadeleye dönük olarak VİMER’in hizmet ağı 
genişletiliyor. Vatandaşlar, Vergi İletişim Merkezine (VİMER) 
vergi kayıp ve kaçağı için telefonla ihbarda bulunabilecek.
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3 Eylül

2010 yılı Haziran sonu itibariyle tüketici kredisi kullanan toplam 
kişi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre % 4 artışla 9 milyon 
826 bin 815 kişiye yükselirken, kullanılan kredi miktarı % 27 
artışla 102 milyar 488 milyon TL’ye ulaştı.

Hazine Müsteşarlığı, TRT120111T10 ISIN kodlu senedin geri 
alım ihalesinde daha önce 200 milyon TL olarak belirlenen 
azami miktarın altında alım yaptı. 676,9 milyon TL’lik net 
teklifin geldiği 12 Ocak 2011 itfa tarihli senedin geri alım 
ihalesinde, Hazine Müsteşarlığı net 88,5 milyon TL’lik geri alım 
gerçekleştirdi.

Merkez Bankası’nın döviz rezervi, 20-27 Ağustos haftasında 
1 milyar 274 milyon dolar artarak 76 milyar 75 milyon dolara 
yükseldi.

Kamunun, yılbaşından 1 Eylül’e kadar olan dönemde yaptığı 
dış borç ödemelerinin toplamı 9 milyar 82 milyon dolara ulaştı.

Tüm banka kredileri 13-20 Ağustos haftasında 935,3 milyon TL 
artarak 373 milyar 334 milyon TL’ye yükseldi.

4 Eylül

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi borcu affına karşı olduğunu 
belirterek, “Vergi ve kamu alacaklarının yapılandırılması 
konusunda henüz yapılmış bir çalışma yok. Ancak vatandaşa, 
esnafa, mükelleflere kolaylık sağlama anlamında, taksit 
sürelerinin uzatılması, geçmişte varsa çok yüklü bir faiz 
ödemelerinin makul seviyelere, enflasyona paralel bir düzeye 
çekilmesi hususları değerlendirilebilir” dedi.

Brezilya’nın kamu petrol şirketi Petrobras, dünyanın en büyük 
petrol arama yatırımını finanse etmek amacıyla 64,5 milyar dolar 
değerinde hisse satacak. 
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6 Eylül

Ağustos ayında Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) bir önceki aya 
göre % 0,4, Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) % 1,15 oranında arttı. 
Yıllık enflasyon TÜFE’de % 8,33’e, ÜFE’de % 9,03’e yükseldi.

Eylül ayında toplam 14 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık, 
11,4 milyar TL’lik iç borçlanma gerçekleştirecek olan Hazine, bu 
hafta iki ihale gerçekleştirecek.

Bankacılık sektörünün kârı geçen yılın aynı dönemine göre      
% 6,5 artışla 13 milyar 547 milyon TL’ye ulaştı.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, özelleştirme sürecinin bir varlık 
satışı olmadığını, bunun hisse devri olduğunu vurguladı.

Politika, iş dünyası, akademi, sivil toplum örgütleri, Nobel 
Ödülü sahipleri ve dünya ekonomisine yön veren dünyaca 
tanınmış fikir önderleri, Global Ekonomik Sempozyum (GES) 
çerçevesinde İstanbul’da 27-29 Eylül arasında bir araya gelerek, 
“sistem riskleri karşısında sürdürülebilirliğe yönelik” çözümler 
geliştirecek.

Türkiye’nin petrol faturası 2010 yılının ilk 7 ayında 11 milyar 
477 milyon dolara ulaştı.

7 Eylül

İŞ-KUR’a Temmuz ayında işsizlik ödeneği almak için 38 bin 
848 kişi başvuruda bulundu. Bu rakama, kuruma daha önceden 
işsizlik ödeneği için başvuruda bulunanlarda eklenince İŞ-KUR 
Temmuz’da 183 bin 383 kişiye 64 milyon 935 bin 546 TL ödeme 
yaptı. 

Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile 
Uluslararası Finans Kurumu Nabucco için kesenin ağzını açarak 
4 milyar Euro kredi hazırlığı başlattı.

ABD Başkanı Barack Obama, istihdamı artırmaya yönelik altı yıl 
sürecek bir altyapı yenileme programı açıklayacak. 
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Teşvik programının kapsamında ilk aşamada 50 milyar dolarlık 
bir yatırım planlanıyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başekonomisti Olivier Blanchard, 
Almanya başta olmak üzere Avrupa’dan gelen güçlü büyüme 
verilerine rağmen, Avrupa ve ABD’de ekonomik büyümenin 
zayıf kalmaya devam edeceğini söyledi.

8 Eylül

Sanayi üretimi Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre       
% 8,6 artışla 119,9 oldu. Takvim etkisinden arındırılmış endeks 
Temmuz’da geçen yılın aynı ayına göre % 8,9 artarak 117,1 
olarak gerçekleşirken, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış 
endeks ise Temmuz ayında bir önceki aya göre % 0,3 artarak 
114,1’e çıktı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) dün Hazine Müsteşarlığı’nın 
hesabına, 175 milyon TL ve 264,5 milyon dolar olmak üzere 
toplam 439,5 milyon dolar aktardı. 

Hazine Müsteşarlığı, dün gerçekleştirdiği 20 ay vadeli TL Cinsi 
İskontolu Devlet Tahvili ihalesinde 1 milyar 751,2 milyon TL’si 
ROT’a satış olmak üzere 5 milyar 731,2 milyon TL’lik net iç 
borçlanma gerçekleştirdi.

Belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü 
yılın ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre % 23,6, 
bina sayısı ise % 8,4 arttı.

Piyasaların, 2010 yılı sonu enflasyon beklentisi % 7,5’e çıkarken 
yıl sonu cari açık beklentisi 753,8 milyon dolar azalarak 33 
milyar 735,2 milyon dolara indi.

9 Eylül

Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde lüks otomobil satışları, 
önceki yılın aynı dönemine göre % 55 oranında arttı.
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2010 yılı Ocak-Ağustos döneminde üretim, küçük kamyonda % 
655, büyük kamyonda % 190, kamyonette % 44, minibüste % 39 
ve midibüste % 12 oranında arttı.

National Bank of Greece (NBG), Yunanistan’daki sorunlarla 
başa çıkabilmek için 2,8 milyar Euro sermaye artırımına gidecek. 
Bu plan, Finansbank’ın bir kısım hisselerinin halka arzını da 
içerirken, Finansbank Başkanı ve Grup CEO’su Ömer Aras, 
NBG’nin Finansbank’taki payının % 75’in altına düşmeyeceğini 
vurguladı.

10 Eylül

Enerjide kavşak ülke olmayı hedefleyen Türkiye, elektrikte de 
Avrupa otobanını açıyor. 18 Eylül’de Türkiye’nin Avrupa ile 
elektrik hatlarının entegre projesi tamamlanıyor.

AB standardının geldiği projede Avrupa ile 5000 megavatlık 
elektrik ticaretinin önü açılacak, özellikle tüketimin yoğun 
olduğu saatlerde Avrupa elektrik hattı devreye girerek elektrik 
kesintilerine çözüm olacak.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (İMKB) geçen yıl sonu 
itibariyle 350 milyar 761 milyon lira olan şirketlerin toplam 
piyasa değeri, geçen ay sonu 420 milyar 308 milyon liraya ulaştı.

Türkiye’de kurulan yabancı şirket sayısı 25 bini aşarken, en çok 
şirketi Almanlar kurdu.

11 Eylül

Alman Deutsche Bank’ın 9 milyar Euro’luk bir sermaye artırımına 
gideceği öğrenildi.

Hazine Müsteşarlığı verilerine göre, Türkiye’de faaliyet gösteren 
yabancı şirket sayısı, son 5 yılda 2 kattan fazla artış gösterdi. 
Türkiye’de 2008’de 20 bin 685’e geçen yıl da 23 bin 672 
yabancı şirket faaliyet gösterirken, bu sayı 2010 Ocak-Haziran 
döneminde ise 25 bin 55’e çıktı. Yabancılar en fazla toptan ve 
perakende ticaret sektörlerine ilgi gösterdi. Yabancı sermayeli 
şirketler arasında Almanlar 4 bin 256 şirket ile ilk sırada yer aldı. 
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Şirket kurmada en çok tercih edilen il ise İstanbul oldu.

Mali krizdeki Yunanistan’da Haziran ayı işsizlik oranı % 11,6 
olarak açıklandı.

13 Eylül

Anayasa değişikliği oylamasının yapıldığı referandumda Türk 
halkı % 58 oranı ile “Evet” dedi.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Bileşik Endeksi gün 
sonunda % 2,73 artışla 62.260,11 puana ulaşarak tüm zamanların 
yeni rekoruyla kapandı.

Hazine nakit dengesi 2010 yılı Ocak-Ağustos döneminde 14,1 
milyar TL açık verdi. Yılın ilk 8 aylık döneminde 161,3 milyar 
TL gelir elde eden Hazine, 145 milyar TL faiz dışı harcama yaptı. 
Bu dönemde 16,3 milyar TL faiz dışı fazla oluştu. 

Türkiye’nin Ocak-Temmuz döneminde verdiği 34,9 milyar 
dolarlık dış ticaret açığının % 62’si Rusya, Çin ve ABD’den 
kaynaklandı.

Merkez Bankası’nın döviz rezervi, 27 Ağustos-3 Eylül haftasında 1 
milyar 69 milyon dolar artarak 77 milyar 144 milyon dolara yükseldi.

14 Eylül

2010 yılı Temmuz ayı itibariyle KOBİ’lerin kullandığı krediler 
101 milyar TL’ye dayandı. Son 7 ayda KOBİ’lere kullandırılan 
krediler 17 milyar 385 milyon TL artış gösterirken, krediye 
ulaşan KOBİ sayısındaki artış 6 bin 854’e ulaştı.

Ağustos’ta İMKB’de yabancı alımları % 9,2 azalışla 4 milyar 
608milyon dolara, yabancı satışları % 4,7 azalarak 4 milyar 576 
milyon dolara indi.

Türk bankacılık sisteminde Temmuz itibariyle 568 milyar 279 
milyon TL’ye ulaşan mevduatın % 46’sı milyoner hesaplarında 
tutulduğu belirlendi. 
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Yurtiçi ve yurtdışı yerleşiklerden oluşan 32 bin 170 milyoner 
mudi hesabında, toplam 260 milyar 796 milyon TL bulunuyor. 
Son bir yılda milyonerlerin hesabında tutulan mevduat 60 milyar 
723 milyon TL artarken, milyoner mudi sayısı 3 bin 860 kişi arttı.

Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Boru Hattı’ndan 1 milyarıncı varil 
akıp, tankerle Rotterdam yoluna çıktı. 2006’dan bu yana 
hizmette olan BTC’den akan petrolün toplam değeri ortalama 
fiyatlar üzerinden 75 milyar dolar olarak hesaplandı. BTC’den 
Türkiye’ye 550 milyon dolar kaldı.

15 Eylül

Türkiye ekonomisi 2010 yılının ikinci çeyreğinde % 10,3 
büyüdü. Türkiye, bu büyüme oranıyla % 1,9 olan AB ve % 
2,8 düzeyindeki OECD ortalamalarının çok üzerinde kaldı. 
İkinci çeyrek büyüme rakamlarını açıklayan ülkeler arasında, 
Singapur % 19,3 ile ilk sırada yer aldı. Onu, % 12,5 ile Tayvan 
izledi. Türkiye, % 10,3 ile üçüncü sıraya yerleşti.

Özel sektör yatırımları 2010 yılının ikinci çeyreğinde % 32,1 
artışla 5 milyar 82 milyon TL’ye yükseldi. 

2010 yılının Nisan-Mayıs-Haziran döneminde kamu sektörü 
yatırımları geçen yılın aynı dönemine göre % 14,6 artışla 1 
milyar 72 milyon TL oldu. 

Hanehalkının tüketiminin % 6,2 artışla 18 milyar 122 milyon 
TL’ye ulaştığı ikinci çeyrekte, devletin harcamalarındaki artış % 
3,6 olarak gerçekleşti.

Türkiye tarihinde ilk defa Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYH) 1 
trilyon 25 milyar 523 milyon TL’yi aşmasıyla, kişi başına düşen 
gelir 14 bin 133 TL oldu.

Üç aylık inşaat sektörü istihdam endeksi 2010 yılının 2’inci 
döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 3,1 artarak 
79,8’den 90’a çıktı. Üç aylık inşaat sektörü istihdam endeksi bir 
önceki döneme göre ise % 12,7 artış kaydetti.
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16 Eylül

İşsizlik oranı Haziran’da geçen yılın aynı dönemine göre 2,5 
puan gerileyerek % 10,5’e indi. Bir önceki aya göre işsizlikteki 
gerileme 0,5 puan düzeyinde gerçekleşti. 

Türkiye genelinde işsiz sayısı Haziran’da bir yıl öncesine göre 
518 bin kişi azalışla 2 milyon 751 bin kişiye indi.

Merkezi Yönetim Bütçe açığı 2010 yılının Ocak-Ağustos aylarında 
geçen yılın aynı dönemine göre % 54,1 oranında azalarak 14 
milyar 387 milyon TL oldu. 2010 yılı Ocak-Ağustos döneminde 
faiz dışı fazla geçen yılın aynı dönemine göre % 127,4 oranında 
artarak 20 milyar 899 milyon TL olarak gerçekleşti. 2010 yılı 
Ağustos ayında merkezi yönetim bütçesi 3 milyar 89 milyon TL 
fazla verdi. 

Bu ayda 6 milyar 192 milyon TL faiz dışı fazla gerçekleşti.

Faiz giderleri 2010 yılı Ocak-Ağustos döneminde 2009 yılının 
aynı dönemine göre % 12,9 oranında azalarak 35 milyar 286 
milyon TL olarak gerçekleşti.

2009 yılı Ağustos ayında 1 milyar 525 milyon TL açık veren 
merkezi yönetim bütçesi, 2010 yılı ağustos ayında 3 milyar 89 
milyon TL fazla verdi. 2010 yılı Ağustos ayında bütçe gelirleri bir 
önceki yılın aynı ayına göre % 19,4 oranında artarak 26 milyar 
252 milyon TL oldu. Bütçe giderleri % 1,5 artışla 23 milyar 163 
milyon TL düzeyinde gerçekleşti.

Geçen yılın Temmuz ayında 471 milyon dolar açık veren cari 
işlemler hesabı, 2010 yılının aynı ayında 3 milyar 438 milyon 
dolar açık verdi.

17 Eylül

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Türkiye’de kişi 
başına GSYİH’nin satın alma paritesine göre 13 bin 54 dolar 
olduğunu belirtti.
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İhracat birim değer endeksi Temmuz ayında geçen yılın aynı 
ayına göre % 2,9, ithalat birim değer endeksi ise % 7,7 oranında 
artış gösterdi. Aynı ayda ihracat miktar endeksi % 3, ithalat 
miktar endeksi % 15,8 arttı.

Hane halkının yurtiçindeki tüketim harcamaları 2010 yılının 
ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre % 16 artışla 389 
milyar TL’ye dayandı. 

Ulaştırma ve haberleşme harcamalarına % 28 artışla 70 milyar 
776 milyon TL, mobilya, ev aletleri ve ev bakımına % 25 artışla 
31 milyar 383 milyon TL harcayan hanehalkı, eğlence ve kültürel 
faaliyetleri de ihmal etmedi. İlk altı ayda hanehalkının eğlence 
ve kültürel faaliyetlere ayırdığı kaynak % 17 artışla 15 milyar 
TL’yi aştı. 

Bu dönemde hanehalkının eğitim ve sağlık harcamalarındaki 
artışların % 10’u aşmadığı dikkat çekti.

Temmuz sonu itibariyle Türk bankacılık sektöründeki 568 
milyar 279 milyon TL olan mevduatın % 2,5’ini 1 yıl üzerindeki 
hesaplardaki mevduat oluştururken, % 29,8’inin 1 aya kadar, 
47’sinin 1-3 aya kadar, % 4,1’inin 4-6 aya kadar vadeli hesaplar 
tutulduğu belirlendi. 6-12 aya kadar vadeli hesapta tutulan 
mevduatın toplam içindeki payı ise sadece % 1,4 oldu.

Uluslararası doğrudan yatırlar, Temmuz ayında 1 milyar 118 
milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, uluslar arası sermaye 
girişi 815 milyon dolar oldu.

18 Eylül

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, yıl sonuna kadar et ithalatına izin 
verdi.

20 Eylül

Üç aylık inşaat sektörü ciro endeksi yılın 2’nci döneminde geçen 
yılın aynı dönemine göre % 9,4 azaldı, geçen döneme göre ise 
% 69 arttı. Endeks böylece yılın 2’nci döneminde 121,2 oldu. 



Ekonomi Almana€› 2010

122

Sanayide istihdam, 2010 yılının ikinci çeyreğinde geçen yılın 
aynı dönemine göre % 4,6 oranında arttı. Bir önceki döneme 
göre ise artış % 3,1’de kaldı. Nisan-Mayıs-Haziran döneminde 
sanayide çalışılan saat geçen yılın aynı dönemine göre % 5,3 
artarken, sanayide brüt ücret maaş % 15,7 artış gösterdi.
Gençler arasında işsizlik, son 2 yılın en düşük seviyesine 
geriledi. 15-24 yaş arası genç işsizliği Haziran’da geçen yılın 
aynı dönemine göre 4,6 puan, bir önceki aya göre ise 0,7 puan 
gerileyerek % 19,1’e düştü.

En geniş tanımlı para arzı M3, 27 Ağustos-3 Eylül haftasında 2 
milyar 769,2 milyon TL artarak 567 milyar 532,1 milyon TL’ye 
yükseldi.

21 Eylül

Hazine Müsteşarlığı’nın alacağı, Ağustos ayı itibariyle 25 milyar 
170,3 milyon TL olurken, bunun 8 milyar 31 milyon TL’sinin 
vadesinin geçtiği belirlendi. Hazine alacak stoku içerisinde en 
yüksek pay 14 milyar 471,3 milyon TL ile mahalli idarelere ait 
olurken, KİT’lerin borcu 6 milyar 56,1 milyon TL düzeyine ulaştı.

Ticaret-hizmette ciro yılın 2’nci döneminde geçen yılın aynı 
dönemine göre % 20,1, geçen döneme göre ise % 20,8 arttı. 
Endeks böylece 136,8’den 165,2’ye yükseldi.

Dolaylı vergilerin toplam vergi tahsilatı içindeki payı 2010 yılının 
ilk 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre % 29,9 artışla 92 
milyar 450 milyon TL’ye ulaştı. 

Bu dönemde doğrudan vergiler ise % 11,2 artışla 46 milyar 339 
milyon TL oldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, TPAO’nun % 
49’unu aşmayacak biçimde kademeli halka arzı için çalışma 
başlattıklarını belirti.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Jean-Claude Trichet, Euro 
Bölgesi’ne yakın gelecekte bazı ülkelerin alınabileceği 
sinyallerini verdi.
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22 Eylül

Özel sektörün yurtdışında sağladığı uzun vadeli kredi borcu 
Temmuz’da bir önceki aya göre % 3,1 artışla 119 milyar 26 
milyon dolar oldu. 

2009 yılı sonuna göre ise özel sektörün uzun vadeli dış kredi 
borcunda % 6,7 oranında gerileme yaşandı.

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye (TEDAŞ) ait 60 adet yazlık 
mesken 18 Ekim’de satışa çıkarılacak.

Japonya’nın para birimi yene müdahalesinin ardından Brezilya 
da düğmeye bastı. Latin devi, para birimi realin daha fazla 
değerlenip ihracatı vurmaması için “sınırsız” dolar alacağını 
açıkladı.

MÜSİAD organize edeceği 13. MÜSİAD Uluslararası Fuarı ve 
14. IBF Uluslararası İş Forumu 6-10 Ekim günleri arasında 
İstanbul’da yapılacak. “İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) üyesi 
ülkelerin kalkınmasında teknolojinin önemi” konulu forum 
için 3 bini aşkın işadamının katılacağı teyit edilirken, dünyanın 
önemli teknoloji firmaları da fuarda yer alacak. MÜSİAD Başkanı 
Ömer Cihad Vardan, “ABD’den Çin’e, Endonezya’ya, Güney 
Afrika’dan Litvanya’ya, Rusya’ya kadar dünyanın 65 ülkesinden 
3 bini aşkın yabancı işadamının gelmesi bekleniyor” dedi. 

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı, 1.290,20 dolara 
yükselerek, yeni bir tarihi rekora imza atıldı.

23 Eylül 

Yabancıların Türkiye’deki doğrudan yatırımlarının bakiyesi 
Temmuz ayında bir önceki aya göre % 11,6 artarak 166 milyar 
195 milyon dolar oldu. Uluslararası doğrudan yatırımlar 2009 
yılı sonuna göre % 17,1 artış gösterdi.

Piyasaların, 2010 yılı sonu enflasyon beklentisi % 7,46’ya 
gerilerken yıl sonu cari açık beklentisi 1 milyar 321 milyon dolar 
artarak 35 milyar 56 milyon dolara yükseldi. Yıl sonu büyüme 
beklentisi 0,7 puan artarak % 5,5’ten, % 6,2’ye yükseldi.
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Türkiye genelinde 2010 yılının 8 aylık döneminde 140 bin 65 
kişiyi işe yerleştiren İŞKUR, aynı dönemde 32 bin 180 kişiyi 
çalışmak amacıyla yurtdışına gönderdi.

24 Eylül

Merkez Bankası, son dönemde kredilerde görülen artışları 
dikkate alarak 1 Ekim’den itibaren Türk parası zorunlu karşılık 
oranını 0,5 puan artırarak % 5’ten % 5,5’e ve yabancı para 
zorunlu karşılık oranını 1 puan artırarak % 10’dan % 11’e 
yükseltti. Böylece piyasanın likiditesi yabancı para zorunlu 
karşılık oranında yapılan artışla yaklaşık 1,5 milyar doları, Türk 
parası zorunlu karşılık oranında yapılan artışla ise yaklaşık 2,1 
milyar Türk Lirası azaltılmış olacak.

Merkez Bankası, 1 Ekim’den itibaren Türk Lirası cinsinden kredi 
kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı % 
2,44’e, aylık azami gecikme faizi oranını ise % 2,94’e düşürdü.

Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı 2010 yılı Ağustos ayında 
geçen yılın aynı ayına göre % 1,1 azalışla 3 milyon 719 bin 180’e 
geriledi.

Merkez Bankası’nın döviz rezervi, 8-17 Eylül haftasında 2 milyar 
314 milyon dolar azalarak 74 milyar 663 milyon dolara geriledi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından 
Diyarbakır’ın Ergani ilçesindeki Güney Sarık-2 sahasında açılan 
kuyudan 36 gravitede kaliteli petrol bulundu.

25 Eylül

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 1.300 doların üzerine 
çıkarak yeni bir rekora imza attı. 

Japonya’da yene müdahale olduğu ve Merkez Bankası (BOJ) 
Başkanı Masaaki Shirakawa’nın istifa ettiği söylentileriyle yen, 
dolar karşısında değer yitirdi. Dolar, yen karşısında 84,26’yla 
geçen haftadan beri en düşük düzeye çıktı. 
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27 Eylül

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, Eylül ayında 
geçen yılın aynı ayına göre 5,5 puan, bir önceki aya göre ise 0,5 
puan artarak % 73,5 seviyesinde gerçekleşti.

Reel sektörün güveni Eylül ayında bir önceki aya göre 1,4 puan 
azalışla 110,7’ye geriledi. 

Endeksin üçer aylık hareketli ortalamaları Eylül ayında bir 
önceki aya göre 0,4 puan azalarak 111,7 olarak gerçekleşti.

Hazine Müsteşarlığı, bu hafta 3 ihale düzenleyecek. Hazine 
bugün 12 Ekim 2011 itfa tarihli TL Cinsi, İskontolu Devlet 
Tahvili’nin ilk ihracını yapacak. 

Yarın ise 5 yıl vadeli, 6 ayda bir % 5 kupon ödemeli TL Cinsi, 
Sabit Kuponlu Devlet Tahvili ile 7 yıl vadeli 6 ayda bir kupon 
ödemeli, TL Cinsi Değişken Faizli Devlet Tahvili’nin yeniden 
ihracı olacak.

Kurulan şirket sayısı 2010 yılının ilk 8 ayında geçen yılın aynı 
dönemine göre % 19,52 artışla 34 bin 325’e yükselirken, kapanan 
şirket sayısı % 11,76 artışla 7 bin 546’ya ulaştı.

En geniş tanımlı para arzı M3, 3-8 Eylül haftasında 6 milyar 
352,7 milyon TL artarak 573 milyar 884,9 milyon TL’ye yükseldi.

28 Eylül

Türkiye’de bulunan 19 serbest bölgede Temmuz ayı itibariyle 45 
bin 398 kişi istihdam edildi. En çok istihdam toplam istihdamın 
% 35,3’ünü kapsayan Ege Serbest Bölgesi’nde yaşandı.

Hazine Müsteşarlığı, 12 Ekim 2011 vadeli, TL Cinsi İskontolu 
Devlet Tahvili ihalesinde 750,7 milyon TL’si ROT’a satış olmak 
üzere (Rekabetçi Olmayan Teklif) toplam 2 milyar 58,3 milyon 
TL’lik net iç borçlanma gerçekleştirdi. İhalede yıllık basit faiz % 
7,55, yıllık bileşik faiz % 7,53 oldu.
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Türkiye 2010 yılı Ocak-Ağustos döneminde toplam hafif ticari 
araç satışları geçen yılın aynı dönemine oranla % 20,7 artarak 
131 bin 438 adete ulaştı. 2010 yılı Ocak-Ağustos dönemi hafif 
ticari araç satışları ile Türkiye, Fransa ve İngiltere’nin ardından 
Avrupa’da 3’üncü sıraya yükseldi.

Toplam 6,5 milyar dolar ile Türkiye’nin en büyük yap-işlet-
devret (YID) projesi olan İstanbul-İzmir otoyolunun yapımı için 
proje sözleşmesi imzalandı.

29 Eylül

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı 2010 yılı Ocak-Temmuz 
döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre % 9,1 artışla 471 
bin 523 adet oldu. Bu dönemde trafikten kaydı silinen taşıt 
sayısı % 39 azalışla 63 bin 495’e geriledi.

İskenderun Limanı’nın 36 yıl süreyle işletme hakkı devri nihai 
pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 372 milyon dolarla 
Limak Yatırım Enerji Üretim İşletme Hizmetleri ve Ticaret 
A.Ş.’den geldi.

Hazine Müsteşarlığı, iki tahvilin yeniden ihracında 1 milyar 
893,1 milyon TL’si ROT’a satış olmak üzere (Rekabetçi Olmayan 
Teklif) toplam 4 milyar 135,4 milyon TL’lik net iç borçlanma 
gerçekleştirdi.

Dünya Bankası’nın; Türkiye Kalkınma Bankası, Ziraat Bankası 
ve Vakıfbank’a, “İkinci KOBİ Finansmana Erişimi Projesi” için 
ayırdığı 500 milyon dolarlık kredi büyük ilgi görüyor. Hazine 
geri ödeme garantili kredi 15 Haziran’da Dünya Bankası İcra 
Direktörleri Kurulu’nca onaylanmıştı.

Dünya Bankası kuruluşu Uluslararası Finans Kurumu (ICF), 
İstanbul’daki bölgesel ofisini büyüterek, Washington DC dışında 
yer alan ilk operasyon merkezi haline getireceğini açıkladı.

30 Eylül

Uluslararası kredi derecelendirme kurumu Moody’s, İspanya’nın 
kredi notunu AAA’dan Aa1’e indirdi.
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IMF Başkanı Strauss-Kahn küresel bir kur savaşı yaşanma riskini 
göz ardı etmediklerini söyledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, 21 dağıtım şirketi tarafından 
1 Ekim tarihinden itibaren uygulanacak perakende satış 
tarifelerinde bir değişiklik yapılmamasına karar verildiğini 
açıkladı. 
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EKİM

1 Ekim

Hazine Müsteşarlığı, EKİM-Kasım-Aralık döneminde 35,1 milyar 
TL’lik iç borç ödemesine karşılık, 32,8 milyar TL’lik toplam 
iç borçlanma gerçekleştirmeyi öngördü. 3 aylık dönemde 3,1 
milyar TL’lik dış borç ödemesi yapacak olan Hazine’nin, iç ve 
dış borç ödemelerinin toplamı 35,9 milyar TL olacak.

Türkiye’nin net dış borç stoku 2010 yılının ikinci çeyreğinde 
2009 yılı sonuna göre % 4,7, birinci çeyreğe göre ise % 1,9 
artarak 152 milyar 430 milyon dolar oldu. Haziran itibariyle 
Hazine garantili dış borç stoku ise 6,2 milyar dolar olarak 
gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Ağustos ayında ihracat 
geçen yılın aynı ayına göre % 9,1 artarak 8 milyar 557 milyon 
dolar, ithalat ise % 20,5 artarak 15 milyar 437 milyon dolar 
olarak gerçekleşti. Aynı dönemde dış ticaret açığı % 38,4 artışla 
4 milyar 971 milyon dolardan 6 milyar 880 milyon dolara ulaştı.

Merkez Bankası’nın döviz rezervi, 17-24 Eylül haftasında 1 
milyar 249 milyon dolar artarak 75 milyar 912 milyon dolara 
yükseldi.

2 Ekim

Federal Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (FDIC) açıklamasına 
göre Fon, Florida eyaletinde Crawfordville merkezli Wakulla 
Bank ile Washington eyaletinde Shoreline merkezli Shoreline 
Bank’a el koydu. Böylece bu yıl ülkedeki batan banka sayısı 
129’a ulaştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), bankaların 
TL cinsi tahvil/bono ihraçları esaslarını yeniden belirledi. 
Bankanın, başvurusunda sermaye yeterliliği rasyosunun % 
12’nin altında olmaması gerekiyor.
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4 Ekim

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre ihracat, Eylül ayında 
geçen yılın aynı ayına göre % 10,25 artışla 9 milyar 229 milyon 
dolara yükseldi. Yılın Ocak-Eylül döneminde % 12,45 artarak 
82 milyar 189,7 milyon dolara ulaşan ihracat, son bir yıllık 
dönemde ise % 11,32’lik artışla 111 milyar 243,2 milyon dolara 
çıktı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO), merkezi 
Şam’da olmak koşuluyla Ortadoğu ülkelerinde petrol arama 
faaliyetlerinde bulunabilmesi için yurtdışında şirket kurmasına 
izin çıktı.

Hazine Müsteşarlığı, Ağustos ayında toplam 2 milyar 320,3 
milyon TL tutarındaki 344 yatırım projesi için teşvik belgesi 
düzenledi. Teşvike bağlanan yatırımlar kapsamında 8 bin 799 
kişilik istihdam sağlanacağı öngörüldü.

Türkiye, IMF (Uluslararası Para Fonu) “Ana Sözleşmesi”nde 
değişiklik yapılmasını öngören milletlerarası antlaşmayı kabul 
etti.

En geniş tanımlı para arzı M3, 8-17 Eylül haftasında 2 milyar 611 
milyon TL azalarak 571 milyar 274 milyon TL’ye geriledi.

Yunanistan ziyaretinde bulunan Çin Başbakanı Wen Ciabao, 
Yunan devlet tahvilleri almayı önerdi. Çin, bu önerisiyle, Euro 
bölgesini krize iten ve uluslararası bir kurtarma planıyla hayata 
tutundurulan Yunanistan’a destek vermiş olacak.

5 Ekim

Eylül ayı enflasyonu Tüketici Fiyatları Endeksi’nde (TÜFE) bir 
önceki aya göre % 1,23 artarken, Üretici Fiyatları Endeksi’nde 
(ÜFE) % 0,51 oranında artış gösterdi. Eylül itibariyle yıllık 
enflasyon tüketicide % 9,24, üreticide % 8,91 olarak gerçekleşti.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Hazine hesaplarına 
100 milyon dolar aktardı. Böylece 2010 yılı içerisinde Hazine 
hesaplarına dolar bazında aktarılan toplam tutar 1 milyar 796 
milyon dolara ulaşacak.

Türkiye’nin Ocak-Ağustos döneminde verdiği 41,9 milyar 
dolarlık dış ticaret açığının % 60’ı Rusya, Çin ve ABD’den 
kaynaklandı.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri’nin (KİT) toplam görev zararı 2010 
yılının Ocak-Haziran döneminde 464,1 milyon TL olurken, 
KİT’lerin stok borçları ise yılın ikinci çeyreği itibariyle 65 milyar 
314 milyon TL düzeyine ulaştı. KİT’lerde istihdam edilenlerin 
sayısı ise yılın ilk yarısında 2009 yılı sonuna göre % 5,8 
gerileyerek 189 bin 882 kişiye indi.

6 Ekim

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s Türkiye’nin “Ba2” olan 
kredi notunun görünümünü “durağan”dan “pozitif”e çevirdi.

Hazine Müsteşarlığı Mart, Nisan, Mayıs aylarında yabancı 
sermayeli toplam 45 firmaya 1 milyar 992 milyon 335 bin 975 
TL sabit yatırım teşviki verdi.

Rekabet Kurumu, satın almaları teşvik için “pazar payı eşiğini” 
kaldırıyor. Ciro eşiğini 100 milyon TL’ye çıkaran kurum, büyük 
evliliklerle ilgilenecek.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Dominique Strauss-Kahn, 
gelişmiş ülkelere ekonomik canlanmayı riske atacak bir para 
birimi savaşından kaçınmak için işbirliğine gidilmesi çağrısı 
yaptı.

7 Ekim

IMF, Türkiye için 2010 yılı büyüme tahminini yukarı yönlü 
revize ederek % 5,2’den % 7,8’e yükseltti.
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Türkiye ile Rusya arasında Akkuyu Sahası’nda Nükleer Güç 
Santralinin Tesisine ve İşletimine Dair Anlaşma Resmi Gazete’de 
yayımlandı. Nükleer güç santralinin inşaatı 1 yıl içinde 
başlayacak.

Moody’s 17 Türk bankasının döviz cinsi kredi notu görünümünü 
“durağan”dan “pozitif”e çevirdi. 

Uluslararası Para Fonu (IMF) 2010 Dünya Ekonomik Görünümü 
Raporu verilerinden yaptığı derlemeye göre, bu yıl ABD 14,6 
trilyon dolarla ilk sırada yerini aldı. Çin, uzun süredir ikinci 
sırada bulunan Japonya’yı geride bırakarak, 5,7 trilyon dolarlık 
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) ile ikinci sıraya yerleşti.

8 Ekim

Bankacılık sektörünün kârı, Ağustos ayında geçen yılın aynı 
dönemine göre % 4,8 artışla 14 milyar 956 milyon TL’ye ulaştı. 
Ağustos itibariyle aktif büyüklüğü % 17,5 artışla 906 milyar 
TL’ye dayanan bankacılık sektöründe, krediler geçen yılın aynı 
dönemine % 26,1 artışla 463 milyar 911 milyon TL’ye ulaştı.

Piyasaların, 2010 yılı sonu enflasyon beklentisi % 0,1 puanlık 
artışla % 7,46’dan % 7,56’ya yükselirken, yıl sonu cari açık 
beklentisi 1 milyar 167,3 milyon dolar artarak 36 milyar 223,3 
milyon dolara ulaştı. Yıl sonu büyüme beklentisi 0,2 puan 
artarak % 6,2’den, % 6,4’e çıktı.

Yabancıların İMKB’de yaptıkları işlemlerin hacmi Eylül ayında 
geçen yılın aynı ayına göre % 33,2 oranında artarak 10 milyar 
325 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası’nın döviz rezervi, 24 Eylül - 1 Ekim haftasında 
1 milyar 358 milyon dolar artarak 77 milyar 270 milyon dolara 
yükseldi.

Japonya, teknoloji şirketi Toshiba aracılığıyla Türkiye’ye teklif 
sundu. Enerji Bakanı Yıldız, “Teklifleri çok agresif” dedi.
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9 Ekim

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’de temaslarda 
bulunan Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı Wen Jiabao ile ortak 
basın toplantısı düzenledi. Başbakan Erdoğan toplantıda yaptığı 
açıklamada, iki ülke arasındaki ticaretin Türk Lirası ve Yuan 
üzerinden yapılmasına karar verdiklerini söyledi.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, otomotiv sanayi 
ihracatı Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 
% 28,9, otomobil ihracatı ise % 19,3 düzeyinde artış gösterdi. Bu 
dönemde toplam otomotiv üretimi, % 27,3, otomobil üretimi ise 
% 18,2 oranında arttı. 

IMF ve Dünya Bankası’nın toplantısı kapsamında G-7’nin maliye 
bakanları Washington’da buluştu. Kur savaşları ve sıcak paranın 
tartışıldığı toplantıda Çin’e karşı ortak tavır ele alındı.

11 Ekim

İhracat birim değer endeksi Ağustos ayında geçen yılın aynı 
ayına göre % 0,8, ithalat birim değer endeksi ise % 6,3 oranında 
artış gösterdi. Aynı ayda ihracat miktar endeksi % 8,5, ithalat 
miktar endeksi % 13,3 arttı.

Hazine Müsteşarlığı, Eylül ayı nakit gerçekleşmelerini açıkladı. 
Buna göre 2010 yılı Ocak-Eylül döneminde nakit bazda toplam 
178,4 milyar TL gelir elde edilirken, 165,9 milyar TL faiz dışı 
harcama yapıldı. 12,5 milyar TL faiz dışı fazla oluştu.

Teşvikli yatırımlar 2010 yılının ilk 8 ayında geçen yılın aynı 
dönemine göre % 329 artışla 37 milyar 530 milyon TL’ye 
yükseldi.

En geniş tanımlı para arzı M3, 17-24 Eylül haftasında 3 milyar 
656 milyon TL artarak 574 milyar 930 milyon TL’ye yükseldi.

Nobel Ekonomi Ödülü’nü ABD’li Peter Diamond, Dale 
Mortensen ile İngiliz ve Güney Kıbrıs vatandaşı Christopher 
Pissarides aldı. 
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İsveç Bilimler Akademisi, Diamond, Mortensen ve Pissarides’i 
“piyasa analizleri yöntemi”nden ötürü ödüle layık gördü.

12 Ekim

Cari açık 2010 yılı Ağustos’ta geçen yılın aynı ayına göre 609 
milyon dolardan 2 milyar 966 milyon dolara yükseldi. 

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Piyango’nun özelleştirmesiyle 
ilgili stratejinin birkaç hafta içinde açıklanacağını bildirdi.

Ford Otomotiv, Transit üretimi için 930 milyon TL yatırım 
yapacak.

Çin Merkez Bankası beklenmedik bir hamleyle altı büyük ticari 
banka için geçici olarak mevduat munzam karşılık oranlarını 
artırdı.

13 Ekim

Uluslararası doğrudan sermaye girişinin 502 milyon dolar olarak 
gerçekleştiği Ağustos ayında, net sermaye 373 milyon dolar, net 
gayrimenkul ise 360 milyon dolar oldu. Ağustos ayında yaşanan 
373 milyon dolarlık nakit sermaye girişinin 272 milyon dolarlık 
bölümünün AB ülkeleri kaynaklı olduğu belirlendi.

Hazine Müsteşarlığı, 9 Ekim 2013 vadeli, TL Cinsi Sabit Kuponlu 
Tahvil ihalesinde 1 milyar 438,2 milyon TL’si ROT’a satış olmak 
üzere (rekabetçi olmayan teklif) toplam 2 milyar 995,4 milyon 
TL’lik net iç borçlanma gerçekleştirdi. İhalede yıllık basit faiz % 
7,66, yıllık bileşik faiz % 7,89 oldu.

Dünya Bankası ve IMF’nin Ekim ayında yayımladığı “Dünya 
Ekonomik Görünümü 2010” raporuna göre, 2010 ilk çeyrek 
itibariyle ABD’nin 13,9 trilyon dolar toplam dış borcu (devlet 
ve özel sektör dış borç toplamı) bulunuyor. ABD’yi 9,1 trilyon 
dolarla İngiltere, 5,1 trilyon dolarla Fransa izliyor.
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14 Ekim

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik, doğalgaz 
ve petrol piyasasına yönelik toplam 34 lisans verdi.
Türk Hava Yolları’nın (THY) geçen yılın Ocak-Eylül döneminde 
18,6 milyon olan yolcu sayısı bu yılın aynı dönemine göre         
% 17,8 artarak 21,9 milyona yükseldi.

Renault Euromed Bölgesi Başkanı Jacques Chauvet, Bursa’da 
Renault Mais fabrikasında gelecek yıl üretimi tamamlanacak 
elektrikli araç Fluence için 4 milyar Euro yatırım yapmış 
olacaklarını açıkladı. 

15 Ekim

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, dün yaptığı Ekim ayı 
toplantısında gecelik borçlanma faizinin y Merkez Bankası’nın 
döviz rezervi, 1-8 Ekim haftasında 581 milyon dolar artarak 77 
milyar 851 milyon dolara yükseldi. % 6,25’ten % 5,75’e çekti.

Tüm banka kredileri 24 Eylül-1 Ekim haftasında 4 milyar 772 
milyon TL artarak 388 milyar 981 milyon TL’ye çıktı. 

Yurtiçi döviz hesapları 24 Eylül-1 Ekim haftasında 2 milyar 592 
milyon dolar artışla 107 milyar 303 milyon dolara yükseldi.

16 Ekim

TÜİK verilerine göre, işsizlik oranı Temmuz’da geçen yılın aynı 
dönemine göre 2,2 puan düşüşle % 10,6’ya geriledi. 

18 Ekim

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2011 yılı Merkezi Bütçe Yasa 
Tasarısı’nı açıkladı. 

Buna göre, 2011 yılı bütçe giderlerinin büyüklüğü 312,5 milyar 
TL, 232,2 milyar TL’si vergi gelirleri olmak üzere bütçe gelirleri 
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279 milyar TL, bütçe açığı ise 33,5 milyar TL olarak öngörüldü. 
Faiz dışı fazla ise 14 milyar TL olarak öngörüldü.

Merkezi Yönetim Bütçe açığı 2010 yılının ilk 9 ayında geçen 
yılın aynı dönemine göre % 47,8 oranında azalarak 21 milyar 
289 milyon TL oldu.

Tüketici Güven Endeksi 2010 Eylül ayında bir önceki aya göre 
% 3,5 oranında artarak 87,3’den 90,4’a çıktı.

19 Ekim

Türkiye’nin kısa vadeli dış borç stoku Ağustos ayı itibariyle bir 
önceki aya göre % 3 oranında azalışla 64 milyar 554 milyon 
dolara geriledi.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Eylül ayında 172 bin 9 kişiye 61 
milyon 149 bin 434 TL işsizlik maaşı ödemesi yaptı.

IMF Başkanı Kahn, ülkelerin ihracatlarını baltalayan düşük kurla 
mücadele için müdahale önerdi.

20 Ekim

Bankacılık sektöründe istihdam son bir yılda 6 bin 590 kişi, 9 
ayda ise yaklaşık 5 bin kişi artarak, 177 bin 351 oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İDO 
ve İGDAŞ’ın satış takvimini şu anda başlattıklarını belirterek, 
“Tahmin ediyoruz ki bu şirketlerin satışları Haziran ayına kadar 
gerçekleşecek. Ciddi talipliler var” dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Euro’yu desteklemek üzere 
kurulan 750 milyar Euro’luk kurtarma fonunun, bitiş tarihi olan 
2013 ortasından sonra yeniden uzatılmayacağını söyledi.
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21 Ekim

Hazine Müsteşarlığı’nın alacağı, Eylül ayı itibariyle 25 milyar 
54 milyon TL olurken, bunun 8 milyar 109 milyon TL’sinin 
vadesinin geçtiği belirlendi. 
Hazine alacak stoku içerisinde en yüksek pay 14 milyar 555,6 
milyon TL ile mahalli idarelere ait olurken, KİT’lerin borcu 5 
milyar 872,6 milyon TL düzeyine ulaştı.

Bina İnşaatı Maliyet Endeksi, 2010 yılının üçüncü çeyreğinde bir 
önceki döneme göre % 1,93 arttı. Bu dönemde işçilik endeksi % 
0,95 ve malzeme endeksi % 2,24 artış gösterdi.

Otoyollar ve köprüler 31 Aralık 2012’ye kadar özelleştirilecek.

Türk Telekom’un net kârı, 2010 yılının ilk 9 ayında, önceki yılın 
aynı dönemine kıyasla % 38,2 artarak 1,9 milyar TL’ye ulaştı. 

22 Ekim

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı 2010 yılı Ocak-Ağustos 
döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre % 17 artışla 580 
bin 671 adet oldu.

Piyasaların, 2010 yıl sonu enflasyon beklentisi % 0,04 puanlık 
artışla % 7,56’dan % 7,6’ya yükselirken, yıl sonu cari açık 
beklentisi 1 milyar 294,2 milyon dolar artarak 37 milyar 517,5 
milyon dolara ulaştı. 

Yıl sonu büyüme beklentisi 0,2 puan artarak % 6,4’ten, % 6,7’ye 
çıktı.

Merkez Bankası’nın döviz rezervi, 8-15 Ekim haftasında 1 milyar 
94 milyon dolar artarak 78 milyar 945 milyon dolara yükseldi.

6-10 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 14. IBF Kongresi ve 13. 
MÜSİAD Uluslararası Fuarı’nın sonuçlarının paylaşıldığı basın 
toplantısında konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Ömer Cihad 
Vardan, fuar ve foruma olan ilginin giderek arttığına işaret etti. 
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71 ülkeden 3 bin 402 işadamının İstanbul’a geldiğini bildiren 
Vardan, fuarda firmaların % 81’inin yeni iş bağlantıları 
kurduğunu kaydetti.

23 Ekim

Dünyanın en büyük yirmi ekonomisini temsil eden G-20 
ülkelerinin maliye bakanları ve merkez bankaları başkanı, 
Güney Kore’nin Gyeongju kentinde alevlenen kur savaşlarını 
masaya yatırdı. 

İngiliz The Economist dergisi Türkiye’nin canlanan ekonomisiyle 
Avrupa’nın üretim merkezi olduğunu yazdı.

25 Ekim

Kurulan şirket sayısı 2010 yılının ilk 9 ayında geçen yılın 
aynı dönemine göre % 18,8 artışla 32 bin 70’den 38 bin 99’a 
yükselirken, kapanan şirket sayısı % 11,9 artışla 8 bin 276’ya 
ulaştı.

Hazine Müsteşarlığı, Eylül ayında toplam 2 milyar 218,6 milyon 
TL tutarındaki 264 yatırım projesi için teşvik belgesi düzenledi. 
Teşvike bağlanan yatırımlar kapsamında 6 bin 870 kişilik 
istihdam sağlanacağı öngörüldü.

Japonya’nın ihracatı Eylül ayında geçen yıl aynı döneme göre, 
% 14,4 artarak 72 milyar dolar oldu.

En geniş tanımlı para arzı M3, 1-8 EKİM haftasında 2 milyar 451 
milyon TL azalarak 570 milyar 894,2 milyon TL’ye geriledi.

26 Ekim

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, Ekim ayında 
geçen yılın aynı ayına göre 7,1 puan, bir önceki aya göre ise 1,8 
puan artarak % 75,3 seviyesine yükseldi.



Ekonomi Almana€› 2010

138

Reel sektörün güveni Ekim ayında bir önceki aya göre 3,5 puan 
azalışla 107,2’ye geriledi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and 
Poor’s, İngiltere’nin not görünümünü negatiften durağana 
revize ederken, ülkenin “AAA/A-1+” seviyesindeki notlarını ise 
teyit etti.

Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı, 2010 yılı Ocak-Eylül 
döneminde geçen yılın aynı dönemine göre % 5,98 artarak 23 
milyon 135 bin 201 kişi oldu.

27 Ekim

2010 yılı Eylül ayında, 2009 yılının aynı ayına göre ihracat % 5,5 
artarak 8 milyar 950 milyon dolar, ithalat ise % 25,3 artarak 15 
milyar 650 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde dış 
ticaret açığı 4 milyar dolardan 6 milyar 700 milyon dolara ulaştı.

İrlanda hükümeti bütçe açığını 2014 yılına kadar kontrol 
altına alabilmek için, toplam 15 milyar Euro tasarrufa ihtiyacı 
olduğunu bildirdi.

Hazine Müsteşarlığı, 8 Ağustos 2012 vadeli, TL Cinsi İskontolu 
Devlet Tahvil ihalesinde 1 milyar 554,3 milyon TL’si ROT’a 
satış olmak üzere toplam 3 milyar 341,6 milyon TL’lik net iç 
borçlanma gerçekleştirdi.

Kamu iktisadi teşebbüslerinin (KİT), gelecek yıl toplam 7 milyar 
774,2 milyon lira yatırım yapması öngörülüyor. Bu yatırımın 
347 milyon liralık bölümü, özelleştirme kapsamındaki 5 KİT 
tarafından gerçekleştirilecek.

28 Ekim

ABD ham petrolünün varil fiyatı Aralık ayı teslimi bugün 30 sent 
azalarak 79,25 dolar oldu.
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Tahran’da Türkiye-İran iş forumunda konuşan Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, İran’la ticarette ortak paraya geçmek için 
hem İran’ın, hem de Türkiye’nin yasal zemini hazırladıklarını, 
böylece hiçbir engel kalmadığını söyledi.

ABD’de Eylül ayında yeni konut satışları % 3,6 düştü. Böylece, 
yeni konut satışları Mart ayından bu yana ilk kez gerilemiş oldu.

29 Ekim

Türkiye ile İran arasında imzalanan enerji anlaşmasında üç 
ana esas bulunuyor. Anlaşma ile Güney Pars sahasındaki bazı 
doğalgaz sahaları TPAO’ya tahsis edilecek, İran doğalgazı 
Türkiye üzerinden Avrupa’ya, Türkmen doğalgazı İran 
üzerinden Türkiye’ye taşınacak.

Avrupa’nın en büyük petrol şirketi Shell’in 3. çeyrek kârı % 62 
azalarak 3,25 milyar dolar oldu.

30 Ekim

Merkez Bankası verilerine göre, 16 Ekim haftasında 70 milyar 
844 milyon dolar olan döviz rezervleri, 23 Ekim haftasında 71 
milyar 191 milyon dolara geldi.

Japonya Merkez Bankası, % 0,1 olan faiz oranını değiştirmedi.
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KASIM

1 Kasım

Hazine Müsteşarlığı, 2011 yılında 110,3 milyar TL’si anapara 
ve 42,6 milyar TL’si faiz olmak üzere toplam 152,8 milyar TL 
tutarında borç servisi gerçekleştirilmesini öngördü.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, alkole yapılan ÖTV zammından 
800 milyon TL’lik gelir beklendiğini açıklayarak, alkollü 
içkilerdeki ÖTV artışının fiyatlara % 4 ile 12,5 oranında 
yansıyacağını bildirdi.

Tüketicilerin bankalara olan toplam borcu 15-22 Ekim 
döneminde 133,2 milyon TL artışla 156 milyar 322,4 milyon 
TL’ye ulaştı.

Protestolu senet sayısı 2010 yılının ilk 9 aylık döneminde geçen 
yılın aynı dönemine göre % 25 azalarak 907 bin 556 adet 
olurken, protestolu senet tutarı da aynı dönemde % 25 azalışla 
4 milyar 373,2 milyon TL’ye geriledi.

En geniş tanımlı para arzı M3, 8-15 Ekim haftasında 2 milyar 4 
milyon TL artarak 572 milyar 898,6 milyon TL’ye yükseldi.

2 Kasım

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, İhracat, Ekim 
ayında geçen yılın aynı ayına göre % 8,84 artışla 10 milyar 790,4 
milyon dolara yükseldi. İhracat bir önceki aya göre % 20,5 artış 
gösterdi. Yılın Ocak-Ekim döneminde % 11,41 artarak 92 milyar 
674,7 milyon dolara ulaşan ihracat, son bir yıllık dönemde ise % 
9,12’lik artışla 111 milyar 632,4 milyon dolara çıktı.

Hazine’nin, 2010 yılının 3’üncü çeyreği itibariyle KİT’ler, kamu 
bankaları ve GSM şirketlerinden elde ettiği çeşitli vergi dışı 
gelirler 5 milyar 527,7 milyon TL’ye ulaştı.
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Türkiye’nin petrol faturası 2010 yılının ilk 9 ayında geçen yılın 
aynı dönemine göre % 39,7 artışla 15 milyar 108,7 milyon dolara 
ulaştı.

Uluslararası para Fonu (IMF) Başkanı Dominique Strauss-Kahn, 
küresel krizin dünya genelinde 30 milyon istihdam kaybına yol 
açtığını belirtti.

3 Kasım

Hazine Müsteşarlığı, dün gerçekleştirdiği iki tahvil ihalesinde 
3 milyar 691,4 milyon TL’si Rekabetçi Olmayan Teklif (ROT’a 
satış) olmak üzere 6 milyar 858,4 milyon TL’lik iç borçlanma 
gerçekleştirdi.

Doğuş ve GE, Garanti Bankası’nın % 24,89 hissesini 5,8 milyar 
dolar’a İspanyol BBVA’ya sattı. Hisse satışı bankacılıkta bu yıl 
dünyada ikinci, Avrupa’da ise en büyük ortaklık oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekimde, 
TÜFE % 1,83, ÜFE % 1,21 oranlarında arttı. Ekim itibariyle yıllık 
enflasyon tüketicide % 8,62, üreticide % 9,92 olarak gerçekleşti.

4 Kasım

Otomotiv ana sanayi ihracatının % 13 artışla 8 milyar 785,6 
milyon dolara yükseldiği 2010 yılı Ocak-Ekim döneminde, 
otomobil ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre % 4 artışla 5 
milyar 235,5 milyon dolara ulaştı. 

Otomotiv yan sanayinin toplam ihracatı ise bu dönemde geçen 
yıla göre % 9 oranında artış göstererek, 4 milyar 390,2 milyon 
dolar düzeyine yükseldi.

HSBC’nin İslami bankacılık kolu olan HSBC Amanah yatırım 
programına Türkiye’yi aldı. Banka 2012 sonuna kadar açmayı 
planladığı 125 şube için Türkiye, Mısır ve Umman’ı seçti.
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FED Başkanı Ben Bernanke, ekonomiyi canlandırmak için 600 
milyar dolarlık tahvil alımının Haziran sonuna kadar ayda 75 
milyar dolarlık alım yapılarak gerçekleştirileceğini söyledi.

5 Kasım

Merkez Bankası’nın döviz rezervi, 22-28 Ekim haftasında 51 
milyon dolar azalarak 79 milyar 71 milyon dolara geriledi.

Tüketicilerin bankalara olan toplam borcu 22-28 Ekim haftasında 
1 milyar 726,6 milyon TL artışla 158 milyar 49,1 milyon TL’ye 
ulaştı.

Türkiye ile Venezuela arasında enerji alanında işbirliği 
yapılmasına dönük bir anlaşma imzalandı.

6 Kasım

MÜSİAD Genel Başkanı Ömer Cihad Vardan, “Ülkemizde kötü 
günlerin geride kaldığını ve ekonomimizde hızlı bir düzelme 
yaşadığımızı sevinçle, mutlulukla görüyoruz” dedi. 

Vardan, MÜSİAD 71. Genel İdare Kurulu Toplantısı’nın Aksaray 
Grand Eras Otel’de gerçekleştirilen gala töreninde, tamamen 
sivil bir yapılanma modeli ile gönüllülük esasına göre MÜSİAD 
çatısı altında buluşanların sayısının 5 bini, firma sayısının da 15 
bini geçtiğini ifade etti. 

8 Kasım

2010 yılı Ekim ayında işsizlik sigortası ödeneğinden yararlanan 
kişi sayısı bir önceki aya göre % 2,8 azalışla 167 bin 196 kişiye 
geriledi.

Kırsal motorin tüketimi 2010 yılının ilk dokuz ayında geçen yılın 
aynı dönemine göre % 5,8, toplam benzin tüketimi ise % 7,9 
azaldı. 
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Ocak-Eylül döneminde toplam motorin tüketimi % 1,4 artarken, 
otogaz LPG tüketiminde ise % 8 artış gözlendi.

En geniş tanımlı para arzı M3, 15-22 Ekim haftasında 3 milyar 
916,9 milyon TL artarak 576 milyar 815,5 milyon TL’ye yükseldi. 

9 Kasım

En geniş tanımlı para arzı M3, 15-22 Ekim haftasında 3 milyar 
916,9 milyon TL artarak 576 milyar 815,5 milyon TL’ye yükseldi.

Sanayi üretimi 2010 yılı Eylül ayında geçen yılın aynı ayına 
göre % 10,4 artarken, bir önceki aya göre % 1 geriledi. Takvim 
endeksinden arındırılmış endeks Eylül’de geçen yılın aynı 
ayına göre % 12,9 artarak 120 olarak gerçekleşirken, mevsim 
ve takvim etkisinden arındırılmış endeks ise Eylül ayında bir 
önceki aya göre % 0,4 azalarak 117,1’e geriledi.

Yılın 10 aylık döneminde 191 milyar TL gelir elde eden Hazine, 
184,1 milyar TL faiz dışı harcama yaptı. Bu dönemde 6,8 milyar 
TL faiz dışı fazla oluştu. 

Ekim ayında Hazine’nin nakit dengesi 7,5 milyar TL açık verdi.

10 Kasım

Hazine Müsteşarlığı, 2011 yılı dış borçlanma programının ön 
finansmanı amacıyla Euro cinsi 18 Mayıs 2020 vadeli tahvilin 
artırımı için önceki gün BNP Paribas, Deutsche Bank ve HSBC’ye 
yetki verildi. Tahvil artırımına gelen 4,6 milyar Euro’luk talep 12 
Kasım’da Hazine’nin hesaplarına girecek.

İlerleme Raporu’nu açıklayan AB Komisyonu, “Türkiye, 
ekonomik açıdan birlik üyeliğine hazır” dedi.

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı, bin 422 dolara 
yükselerek yeni bir rekor daha kırdı.
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11 Kasım

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından yayınlanan Türkiye 2010 
İlerleme Raporu ile ilgili bir değerlendirme yapan MÜSİAD 
Genel Başkanı Ömer Cihad Vardan, “Raporu genel itibariyle 
olumlu olarak karşılıyoruz” dedi.

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları, son 2 yılın en yüksek 
seviyesine çıktı. Batı tipi ham petrolün Aralık teslimi fiyatı 67 
sent artarak varili 88,48 dolara çıkarken, Londra’da Brent tipi 
ham petrol de 54 sent değer kazanıp varili 89,50 dolardan işlem 
görüyor.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, gecelik faiz oranlarını 
borçlanmada % 5,75’ten % 1,75’e indirirken, borç vermede faiz 
oranını % 8,75, politika faiz oranını % 7 düzeyinde sabit tuttu.

12 Kasım

Cari açık 2010 yılı Eylül’de geçen yılın aynı ayına göre % 1 
milyar 19 milyon dolardan, 4 milyar 79 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası’nın döviz rezervi, 28 Ekim-5 Kasım haftasında 
1 milyar 9 milyon dolar artarak 80 milyar 80 milyon dolara 
yükseldi.

Güney Kore’de bir araya gelen G-20 liderleri, küresel 
ekonominin yeniden düzlüğe çıkması noktasında atılacak 
adımlar konusunda uzlaşmakta zorlanıyor.

13 Kasım

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Güney Kore 
ile nükleer enerji santrali yapımı konusunda mutabakat 
sağlanamadığını bildirdi.

G-20 liderleri ile Seul’de bir araya gelen Başbakan Erdoğan, 
küresel dengesizliği gidermek için orta ve uzun vadeli politikalar 
belirleyerek daha fazla işbirliği yapılması çağrısında bulundu.
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15 Kasım

Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu, Uluslararası Para 
Fonu (IMF) ile Avrupa Birliği’nden (AB) alınan borçların ödeme 
süresinin geciktirilmesini istediklerini açıkladı.

Güney Kore ile nükleer enerji santrali yapımı konusunda 
mutabakat sağlanamadığını belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Taner Yıldız, Japon Toshiba firmasıyla görüşeceklerini 
söyledi.

Yeni kemer sıkma önlemlerinin konuşulduğu İrlanda için IMF, 
“Yardıma hazırız” dedi.

16 Kasım

Başbakan Erdoğan’ın bayram öncesi tamamlanması talimatını 
verdiği kamu alacaklarını yeniden yapılandırma paketi açıklandı.

17 Kasım

MÜSİAD Genel Başkanı Ömer Cihad Vardan, kamuya yönelik 
borçların yeniden yapılandırılması çalışmalarının bayram öncesi 
açıklanmasını sevindirici bir gelişme olarak değerlendirdi. 
Bunlara TRT, KOSGEB, OSB ve TOBB gibi kurumlara olan 
borçların da eklenmesinin oldukça isabetli olduğuna işaret 
eden Vardan, yapılandırma sürecinin iş dünyasına olumlu 
yansıyacağı ve bayram sonrasında piyasalara pozitif bir etki 
yapacağını söyledi. 

Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre Türkiye, bu yılın 
sonunda Çin, ABD, Brezilya ve Japonya gibi dünya devleriyle 
birlikte Gayri Safi Yurtiçi Hasılasını (GSYH) en fazla artıran 
ülkeler arasında yer alacak.
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18 Kasım

Alman Hükümeti, emeklilik yaşının kademeli olarak 65’ten 
67’ye yükseltilmesini kabul etti. 

Çin yönetimi, çok hızlı yükselen tüketici fiyatlarını kontrol 
etmek için müdahalede bulunacağını bildirdi. 

Euro Bölgesi maliye bakanları, borç sıkıntısıyla mücadele eden 
İrlanda’nın bankacılık sektörünün Uluslararası Para Fonu (IMF) 
ile birlikte kurtarılmasına zemin hazırlamak konusunda anlaşma 
sağladı.

19 Kasım

OECD, Türkiye’nin bu yılki büyümesine ilişkin öngörüsünü % 
6,8’den % 8,2’ye çıkardı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Dominique Strauss-Kahn, 
Yunanistan’ın, bütçe açığını azaltma önlemlerinin yolunda 
gittiğini bildirdi.

20 Kasım

İrlanda Hükümetinin AB ve IMF’den 110 milyar dolar civarında 
dış yardım alması bekleniyor.

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Ben Bernanke, bankanın 
600 milyar dolarlık tahvil alım programının ekonomiyi 
canlandırma ve işsizliği düşürmek için gerekli olduğunu belirtti.

22 Kasım

Türkiye genelinde işsizlik oranı Ağustos’ta geçen yılın aynı 
dönemine göre 2 puan gerileyerek % 11,4’e indi. İşsizlik oranı 
bir önceki aya göre 0,8 puan artış gösterdi.
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Merkez Bankası Zorunlu Karşılık Oranları’nı 12 Kasım’dan 
itibaren Türk parası yükümlülüklerde % 5,5’ten % 6’ya çıkardı. 
Yabancı para yükümlülüklerde % 11 olan zorunlu karşılık 
oranlarında ise değişikliğe gitmedi.

İhracat birim değer endeksi Eylül ayında geçen yılın aynı ayına 
göre % 0,5, ithalat birim değer endeksi ise % 6 oranında artış 
gösterdi. Aynı ayda ihracat miktar endeksi % 5, ithalat miktar 
endeksi % 18,3 arttı.

Sanayicinin cirosu Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre % 
15,2 artarken, bir önceki aya göre ise % 1,3 azaldı. Eylül’de 
sanayicinin siparişi geçen yılın aynı ayına göre % 19,6 artış 
gösterirken, bir önceki aya göre ise % 8,2 yükseldi.

En geniş tanımlı para arzı M3, 22-28 Ekim haftasında 1 milyar 
487,9 milyon TL artarak 578 milyar 303,3 milyon TL’ye yükseldi. 

23 Kasım

Merkezi Yönetim Bütçe açığı 2010 yılının ilk 10 ayında geçen 
yılın aynı dönemine göre % 46,5 oranında azalarak 23 milyar 
125 milyon TL oldu.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) bölgesinde bu 
yılın üçüncü çeyreğindeki büyüme % 0,6 olarak ölçüldü.

Kurulan şirket sayısı 2010 yılının ilk 10 ayında geçen yılın 
aynı dönemine göre % 18,3 artışla 35 bin 748’den 42 bin 294’e 
yükselirken, kapanan şirket sayısı % 10,3 artışla 9 bin 46’ya 
ulaştı.

Doğan TV’nin vergi davası 919 milyon lira şirket aleyhine 
sonuçlandı. 

Tutar 300 milyonluk faizle birlikte 1,2 milyar liraya çıktı. Grup, 
toplam 3,7 milyar lira vergi borcuyla karşı karşıya.
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24 Kasım

Eylül ayında 90,4 ile son 33 ayın zirvesinde olan tüketici güveni 
Ekim ayında bir önceki aya göre % 1,5 azalışla 89’a geriledi.

Merkez Bankası’nın döviz rezervi, 5-12 Kasım haftasında 708 
milyon dolar azalarak 79 milyar 372 milyon dolara geriledi.

Tüm banka kredileri 28 Ekim-5 Kasım haftasında 3,5 milyon 
TL’lik bir artışla 397 milyar 495,3 milyon TL düzeyinde 
gerçekleşti.

25 Kasım

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, Kasım ayında 
geçen yılın aynı ayına göre 6,1 puan, bir önceki aya göre ise 0,6 
puan artarak % 75,9 seviyesine yükseldi. 

Merkez Bankası, İktisadi Yönelim Anketi ve Reel Kesim Güven 
Endeksine göre reel sektörün güveni Kasım ayında bir önceki 
aya göre 0,4 puan artarak 107,6’ya yükseldi.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı 2010 yılı Ocak-Eylül döneminde, 
geçen yılın aynı dönemine göre % 16,4 artışla 661 bin 193 adete 
yükseldi.

Türkiye’nin kısa vadeli dış borç stoku Eylül ayı itibariyle bir 
önceki aya göre % 5,7 oranında artışla 68 milyar 74 milyon 
dolara yükseldi.

En geniş tanımlı para arzı M3, 28 Ekim-5 Kasım haftasında 684,8 
milyon TL artarak 578 milyar 988,1 milyon TL’ye yükseldi.

26 Kasım

Piyasaların, 2010 yılı sonu enflasyon beklentisi % 8,1’lik 
seviyesini korurken, yılsonu cari açık beklentisi 1 milyar 652,7 
milyon dolar artarak 39 milyar 980,6 milyon dolar düzeyine 
çıktı. 
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Yıl sonu büyüme beklentisi ise bir önceki döneme göre 0,12 
puan artışla % 7’ye yükseldi.

Türkiye genelinde 2010 yılı üçüncü döneminde 83 bin 697 
konut satış sonucu el değiştirirken, bir önceki döneme göre % 
7,28 oranında düşüş gerçekleşti. 

Yılın üçüncü döneminde, konut satışlarında geçen yılın aynı 
dönemine göre % 25,21 oranında düşüş gerçekleşti.

Merkez Bankası’nın döviz rezervi, 12-15 Kasım haftasında 58 
milyon dolar artarak 79 milyar 430 milyon dolar oldu.

27 Kasım

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iptal edilen Galataport ihalesinin 
yeniden yapılacağını açıkladı. 

29 Kasım

Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı 2010 yılının ilk 10 ayında 
geçen yılın aynı dönemine göre % 6,3 oranında artışla 25 milyon 
975 bin 296’ya ulaştı.

Rekabet Kurulu, Petrol Ofisi’nin % 54 hissesinin, Avusturyalı 
enerji şirketi OMV Enerji Holding tarafından devralınması 
işlemine izin verdi.

En geniş tanımlı para arzı M3, 5-12 Kasım haftasında 13 milyar 
728 milyon TL artarak 592 milyar 716,1 milyon TL’ye ulaştı.

30 Kasım

Avrupa Birliği (AB) ve Uluslararası Para Fonu’ndan (IMF) 85 
milyar Euro’luk fon yardımı alacak olan İrlanda, kurtarma 
paketi için ortalama % 5,8 gibi yüksek bir faiz oranı ile ödeme 
yapacak.
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ARALIK

1 Aralık

Ekim ayında ihracat, geçen yılın aynı ayına göre 8,8 artışla 10 
milyar 982 milyon dolar olurken, ithalat geçen yılın aynı ayına 
göre % 35,5 artarak 17 milyar 310 milyon doları buldu. Böylece 
Ekim’de dış ticaret açığı % 136,4 artışla 2 milyar 677 milyon 
dolardan 6 milyar 328 milyon dolara çıktı.

Euro Bölgesi’nde süren krizde herkes Portekiz’i izlerken, bir 
diğer zayıf halka olan İspanya’da piyasalar 2,75 milyar Euro’luk 
tahvil ihalesine kilitlendi. Yarın yapılacak ihale Euro Bölgesi’nin 
kısa vadeli kaderini belirleyecek.

ABD Başkanı Barack Obama, bu mali yıl içinde federal 
yönetim için çalışan 2 milyon kişinin maaşlarının iki seneliğine 
dondurulmasını önerdi.

2 Aralık

İhracat, Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre % 7,28 
artışla 9 milyar 452,6 milyon dolar oldu. 2010 yılı Ocak-Kasım 
döneminde ihracat geçen yılın aynı dönemine göre % 10,94 
artışla 102 milyar 161,4 milyon dolara yükseldi.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2011 yılında emlak vergisine 
tabi değerlerin artırılmayacağını, bina maliyet bedellerinde de 
artış yapılmayacağını bildirdi.

3 Aralık

2010 yılının 9 ayında bankacılık sektörünün faiz gelirleri 56,1 
milyar TL, faiz giderleri 27,5 milyar, net faiz gelirleri geçen 
yılın aynı dönemine göre % 8 oranında azalarak 28,6 milyar TL 
düzeyinde gerçekleşti.
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Danıştay, Doğan TV Holding A.Ş.’ye tebliğ edilen vergi/ceza 
ihbarnamesinin yürütmesini tekrar durdurdu.

Merkez Bankası’nın döviz rezervi, 15-26 Kasım döneminde 701 
milyon dolar azalarak 78 milyar 729 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası’nın verilerine göre, yurtiçi yerleşiklerin 
bankalardaki TL ve yabancı para toplam mevduatı, 12-15 Kasım 
haftasında 2 milyar 833,2 milyon TL artarak 500 milyar 461 
milyon TL’ye yükseldi.

Tüm banka kredileri 12-15 Kasım haftasında 1 milyar 915 
milyon TL’lik bir artışla 405 milyar 426,3 milyon TL düzeyinde 
gerçekleşti.

4 Aralık

ABD’de Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı dün 89,35 dolar 
ve Avrupa’da Brent tipi ham petrolün varil fiyatı 91,85 dolarla 
finansal krizin etkili olmaya başladığı Ekim 2008’den bu yana 
en yüksek düzeyini gördü.

6 Aralık

Kasım ayında Tüketici Fiyatları Endeksi’nde (TÜFE) bir önceki 
aya göre % 0,03 artarken, Üretici Fiyatları Endeksi’nde (ÜFE) % 
0,31 oranında düşüş gösterdi. 

11 aylık enflasyon tüketici fiyatlarında % 6,72, üretici fiyatlarında 
% 7,47 olurken; Kasım itibariyle yıllık enflasyon tüketicide % 
7,29, üreticide % 8,17 olarak gerçekleşti.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Can Akın Çağlar, banka olarak 
haftada 217 milyon TL’lik kredi kullandırır hale geldiklerini 
söyledi.

En geniş tanımlı para arzı M3, 12-15 Kasım tarihleri arasında 1 
milyar 973,6 milyon TL artarak 594 milyar 689,7 milyon TL’ye 
yükseldi.
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7 Aralık

Hazine Müsteşarlığı, yeni teşvik sistemi çerçevesinde 15 aylık 
dönemde 4 bin 826 adet yatırım teşvik belgesi düzenledi. 
Böylece 15 aylık dönemde Hazine toplam 66 milyar 532 milyon 
TL’lik sabit sermaye yatırımını teşvike bağlamış oldu.

Hazine Müsteşarlığı, TL Cinsi Sabit Kuponlu, 6 ayda bir kupon 
ödemeli, 5 yıl vadeli tahvilin yeniden ihracında, 1 milyar 525,2 
milyon TL’si ROT’a (Rekabetçi Olmayan Teklif) satış olmak 
üzere toplam2 milyar 888,8 milyon TL’lik net iç borçlanma 
gerçekleştirdi. İhalede, dönem faizi % 4,12, yıllık basit faiz % 
8,24, yıllık bileşik faiz % 8,41 olarak belirlendi.

Bir önceki ayda 34 bin 613 kişinin başvuru da bulunduğu işsizlik 
ödeneğine, Kasım ayında yapılan başvuru sayısı yaklaşık olarak 
% 10 artarak 38 bin 338’e çıktı.

8 Aralık

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın dün ihalesini gerçekleştirdiği 
ve Türkiye’deki elektrik dağıtım bölgelerinin % 21,4’ünü 
kapsayan 3 elektrik dağıtım bölgesine toplam 5 milyar 53 
milyon dolarlık teklif geldi.

2010 yılı Eylül ayı itibariyle 2009 yılı sonuna göre ihtiyaç 
kredileri % 28,1, konut kredileri % 21,7, taşıt kredileri % 13,6, 
kredi kartları ise % 11,7 artış gösterdi.

Hazine Müsteşarlığı 2 yıl vadeli TL Cinsi İskontolu Devlet Tahvili 
ile 7 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli, TL Cinsi Değişken 
Kuponlu Devlet Tahvili’nin ihalelerinde, 3 milyar 901,1 milyon 
TL’si ROT’a satış (Rekabetçi Olmayan Teklif) olmak üzere, 
toplam 7 milyar 592 milyon TL’lik iç borçlanma gerçekleştirildi. 
İhalede yıllık basit faiz % 7,88, yıllık bileşik faiz % 7,68 olarak 
gerçekleşti.

Yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü 2010 yılının ilk 9 
ayında geçen yılın aynı dönemine göre % 30 arttı. Bina sayısının 
% 10,3 arttığı bu dönemde, bina değerinde % 38,4 artış görüldü. 
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Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü % 20,7 
düştü.

Yabancıların İMKB’de yaptıkları işlemlerin hacmi Kasım ayında 
geçen yılın aynı ayına göre % 45,3 oranında artarak 12 milyar 
962 milyon dolara yükseldi.

9 Aralık

Sanayi üretimi 2010 yılı Ekim ayında geçen yılın aynı ayına 
göre % 9,8 artarken, bir önceki aya göre % 13,4 artış gösterdi. 
Ekim ayında 128,9’e yükselen sanayi üretim endeksi, son 6 yılın 
zirvesine ulaşmış oldu.

Piyasaların, 2010 yılı sonu enflasyon beklentisi bir önceki 
döneme göre 0,8 puan azalarak % 7,3’e düşerken, yıl sonu cari 
açık beklentisi 1 milyar 337 milyon dolar artarak 41milyar 318 
milyon dolar düzeyine yükseldi. Yıl sonu büyüme beklentisi 
ise bir önceki döneme göre 0,18 puan artışla % 7,2’ye yükseldi.

Kasım ayında Hazine’nin nakit dengesi 5,8 milyar TL fazla verdi. 
Kasım’da nakit bazda toplam 30,1 milyar TL gelir elde eden 
Hazine, 19,5 milyar TL faiz dışı harcama yaptı. Faiz dışı fazla 
10,6 milyar TL oldu.

Türkiye Masası Şefi Rachel Van Elkan başkanlığındaki 
Uluslararası Para Fonu (IMF) heyeti, Türkiye’deki periyodik 
Program Sonrası Değerlendirme (PPM) çalışmalarını tamamladı.

10 Aralık

Bankacılık sektörünün kârı Ekim itibariyle geçen yılın aynı 
dönemine göre % 7,6 artışla 18 milyar 719 milyon TL’ye ulaştı. 
Aktif büyüklüğü 932 milyar TL’yi aşan bankacılık sektöründe, 
krediler geçen yılın aynı dönemine % 28 artışla 482,5 milyar 
TL’ye yükseldi. Brüt takipteki alacaklar ise 2009 yılı sonuna göre 
% 4,1 oranında gerileyerek 20 milyar 958 milyon TL düzeyinde 
gerçekleşti.
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Üç aylık inşaat sektörü istihdam endeksi 2010 yılının 3’üncü 
döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 4,8 artarak 
92,2’den 96,6’ya çıktı. Üç aylık inşaat sektörü istihdam endeksi 
bir önceki döneme göre ise % 7,6 artış kaydetti.

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Hazine’nin 
gelecek yıl 150 milyar TL’ye düşecek borçlanma ihtiyacının 
azalmasıyla şirketlere, bono piyasasında çok önemli alan 
açılacağını söyledi.

Merkez Bankası’nın döviz rezervi, 26 Kasım-3 Aralık haftasında 
908 milyon dolar artarak 79 milyar 637 milyon dolara yükseldi.

11 Aralık

Uluslararası Para Fonu (IMF), İrlanda parlamentosunda tasarruf 
bütçesine dair oylamalar bitene kadar bu ülkeye verilmesi 
planlanan mali yardımın ertelendiğini açıkladı.

Üç elektrik, bir doğalgaz dağıtım özelleştirmesine 8 milyar 
dolar veren Mehmet Emin Karamehmet ve Mehmet Kazancı, 
ihale şartnamesi gereği 4 milyar doları peşin ödeyecek. Böylece 
Türkiye tarihinin en büyük peşin ödemesi yapılacak.

13 Aralık

TÜİK’in verilerine göre 2010 yılı üçüncü döneme ilişkin 
hesaplanan gayri safi yurtiçi hasıla değeri geçen yılın aynı 
dönemine göre sabit fiyatlarla % 5,5 artış gösterdi.

Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat birim değeri 
endeksi % 3,6, ithalat birim değer endeksi % 7,1 oranında artış 
gösterdi. Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat miktar 
endeksindeki yükseliş % 5 olurken, ithalat miktar endeksindeki 
artış % 26,9’a ulaştı.

En geniş tanımlı para arzı M3, 15-26 Kasım tarihleri arasında 7 
milyar 989 milyon TL azalarak 586 milyar 700,6 milyon TL’ye 
geriledi.
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14 Aralık

Geçen yılın Ekim ayında 332 milyon dolar fazla veren cari 
işlemler hesabı, bu yılın aynı ayında 3 milyar 677 milyon dolar 
açık verdi.

Sanayide istihdam, 2010 yılının 3. çeyreğinde geçen yılın aynı 
dönemine göre % 5,5 oranında arttı. 

Bir önceki döneme göre ise artış % 2,2’de kaldı. Temmuz, 
Ağustos, Eylül döneminde sanayide çalışılan saat geçen yılın 
aynı dönemine göre % 4,4 artarken, sanayide brüt ücret maaş 
% 17 artış gösterdi.

Yerli ve yabancı kartların yurtiçi kullanımıyla e-ticaret ilk 10 
ayda geçen yılın aynı dönemine göre % 49 artarak 8 milyar 419 
milyon TL’den 12 milyar 532 milyon TL’ye yükseldi.

15 Aralık

Ticaret-hizmette ciro endeksi yılın 3’üncü döneminde geçen 
yılın aynı dönemine göre % 20 artarak 141,3’den 169,9’a 
yükseldi. Endeks geçen döneme göre ise % 2,9 artış gösterdi. 
Ticaret Hizmet İstihdam Endeksi, 3’üncü dönemde geçen yılın 
aynı dönemine göre % 2,6, geçen döneme göre ise % 2 artarak 
111,6 olarak gerçekleşti.

Portekiz Maliye Bakanı Fernando Teixeira dos Santos, yaptığı 
açıklamada, Çin’in Portekiz’e, borç kriziyle baş edebilmesi için 
yardım sözü verdiğini söyledi.

Enerji Bakanı Yıldız, Samsun-Ceyhan Hattı’na kaynak temini 
için Rusya ile yapılan görüşmelerin 2011’in Mart ayına kadar 
tamamlanacağını söyledi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Hazine hesaplarına 148 
milyon dolar aktardı.
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16 Aralık

Türkiye genelinde işsizlik oranı Eylül’de geçen yılın aynı 
dönemine göre 2,1 puan, bir önceki aya göre 0,1 puan 
gerileyerek % 11,3’e indi.

Merkezi Yönetim Bütçe açığı 2010 yılının 11 ayında geçen 
yılın aynı dönemine göre % 49,3 oranında azalarak 46,4 milyar 
TL’den 23,5 milyar TL’ye geriledi. Ocak-Kasım döneminde faiz 
dışı fazla geçen yılın aynı dönemine göre % 295,8 oranında 
artarak 23 milyar TL olarak gerçekleşti. 

Bütçe gelirleri bu dönemde % 20,2 artarak 232,3 milyar TL, bütçe 
giderleri ise % 6,8 artarak 255,8 milyar TL olarak gerçekleşti.

OECD Gelir İstatistikleri’ne göre, 2009 yılında Türkiye, 
Lüksemburg ve İsviçre hariç tüm OECD ülkelerinde vergi 
gelirleri düştü. Türkiye 1985-2008 yılları arasında vergi-GSYİH 
oranında en fazla artış görülen OECD ülkesi durumunda.

Sanayicinin cirosu Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre % 
18,3, bir önceki aya göre ise % 10,4 artış göstererek 176,4 oldu. 
Ekim’de sanayicinin siparişi geçen yılın aynı ayına göre % 21,4, 
bir önceki aya göre ise % 5,4 artış gösterdi.

BDDK verilerine göre Türk bankacılık sektöründe Ekim ayı 
itibariyle 582,5 milyar TL’yi aşan mevduatın sadece % 3’ünün 
1 yıl üzeri hesaplarda tutulduğu, vadesiz mevduatın payının % 
16, 1 ile 1-3 aya kadar vadeli mevduatın ise % 76 pay aldığı 
belirlendi.

17 Aralık

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, dün yaptığı Aralık ayı 
toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz 
oranını % 7’den % 6,5’e indirdi. 9 ay aradan sonra gecelik 
borçlanma faizlerinde ilk defa Eylül ayında değişikliğe giden 
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Aralık ayında yaptığı 
0,25 puanlık indirimle birlikte, faizlerde son 4 ayda toplam 5 
puan indirim gerçekleştirmiş oldu.
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Tüketici Güveni son 34 ayın zirvesinde. 2008 yılının Şubat 
ayından beri 90 seviyesinin altında seyreden endeks Kasım 
ayında bir önceki aya göre % 2,6 artarak 91,3 seviyesine ulaştı.

Üç aylık inşaat sektörü ciro endeksi yılın 3’üncü döneminde 
geçen yılın aynı dönemine göre % 3,8, geçen döneme göre ise 
% 14,5 arttı. Endeks böylece yılın 3’üncü döneminde 138,6 oldu. 

Söz konusu dönemde inşaat sektörü üretim endeksi ise bir 
önceki döneme göre % 7,3, bir önceki yıl aynı döneme göre ise 
% 23,7 artış gösterdi.

Merkez Bankası’nın döviz rezervi, 3-10 Aralık haftasında 96 
milyon dolar azalarak 79 milyar 541 milyon dolara geriledi.

18 Aralık

IMF, üye ülkelere vergi politikaları ve yönetimi alanında teknik 
destekte bulunmak üzere yeni bir güncel vakıf fonu kurdu.

Dünyanın en büyük dördüncü çelik üreticisi Güney Koreli 
Posco, Kocaeli’nde 350 milyon dolarlık yatırım yapacak. 
Paslanmaz çelik tesisinde bin kişi çalışacak.

MÜSİAD, Merkez Bankası’nın sıcak para ile mücadele için 
aldığı faiz indirimi kararına olumlu baktı. Dernekten yapılan 
yazılı açıklamada alınan kararların isabetli olduğu dile getirildi. 
MÜSİAD açıklamasında şunlara değindi: “Bilindiği gibi, yurtdışı 
piyasalarda süregelen zayıf talep, durgunluk ve zayıflayan 
mali istikrar ilgili ülkelerin piyasaya bol para sürmesiyle 
sonuçlanmaktadır. Doğal olarak, oluşacak aşırı likiditenin 
Türkiye’ye sıcak para akışı olarak girmeye devam edeceği 
öngörülmektedir. TL’nin giderek değer kazanması süreci de 
ithalatı artırmakta ve cari açığımızı büyütmektedir.”
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20 Aralık

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 
bankaların 1 Ocak 2011’den itibaren kullandıracağı konut 
kredileriyle, konut teminatı altında kullandırılacak tüketici 
kredilerinde, kredi tutarının teminata konu olan gayrimenkulun 
değerinin % 75’ini aşmamasını karara bağladı.

Özel sektörün yurtdışında sağladığı uzun vadeli kredi borcu 
Ekim’de 2010 yılı 3’üncü çeyreğine göre % 1,1 artışla 120 milyar 
583,7 milyon dolar oldu. 2009 yılı sonuna göre ise özel sektörün 
uzun vadeli dış kredi borcunda % 7,3 oranında gerileme yaşandı.

Saatlik işgücü maliyeti endeksi 2010 yılının 3’üncü çeyreğinde 
geçen yılın aynı dönemine göre % 11 artarak 120,7’ye yükseldi. 

En geniş tanımlı para arzı M3, 26 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında 
1 milyar 953,7 milyon TL artarak 588 milyar 654,4 milyon TL’ye 
yükseldi.

21 Aralık

2009 yılında yatırım malları grubunda Avrupa Birliği’ne üye 27 
ülkenin ortalama fiyat düzeyi 100 iken, yatırım mallarına ilişkin 
fiyat düzeyi endeksi 65 olan Türkiye, yatırım malları grubunda 
en ucuz ülkelerden biri oldu.

Yabancıların Türkiye’deki doğrudan yatırımlarının bakiyesi 
Ekim ayında bir önceki aya göre % 4,2 artarak 199 milyar 682 
milyon dolar oldu. Uluslararası doğrudan yatırımlar 2009 yılı 
sonuna göre % 39,4 artış gösterdi. 

Güney Kore, spekülatif sermaye akışına karşı yeni bir önlem 
daha alarak, bankaların dış borçlarına vergi getiriyor.



Ekonomi Almana€› 2010

159

22 Aralık

Özel sektör, yurtdışından sağladığı uzun vadeli kredilerin % 
73’ünü Avrupa ülkelerinden temin etti. Ekim itibariyle özel 
sektörün sağladığı uzun vadeli krediler 120 milyar 584 milyon 
dolara ulaşırken, bunun 87 milyar 884 milyon dolarlık bölümünü 
Avrupa ülkelerinden temin edilen krediler oluşturdu.

Garanti Bankası, havale akımlarına dayalı seküritizasyon 
programı kapsamında gerçekleştirdiği 250 milyon Euro 
tutarındaki işlemle, yurtdışı piyasalardan uzun vadeli finansman 
sağladığını açıkladı.

Uluslararası prestijli yayınlardan FTSE Global Markets 2010 
yılı “20/20 All Stars” listesini açıkladı. Akbank Temmuz ayında 
gerçekleştirdiği Eurobond ihracı yılın en iyi 20 işlemi arasına 
girdi.

23 Aralık

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, yurtdışı 
tahvil ihraçlarında % 10 olarak uygulanan stopaj oranının 
vadeye göre farklılaştırılacağını söyledi.

IMF 403,3 ton altın satışını kapsayan sınırlı satış işleminin 
tamamlandığını açıkladı. Kurum belli bir zaman dilimine yayılan 
satışlardan yaklaşık 18 milyar dolar kaynak sağladı.

Zengin müşterilerinin ABD’den vergi kaçırmasına yardım ettiği 
suçlaması ile hakkında soruşturma yürütülen Alman Deutsche 
Bank, 550 milyon dolar ceza ödeyerek davadan kurtuldu.

24 Aralık

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı 2010 yılı Ocak-Ekim döneminde, 
geçen yılın aynı dönemine göre % 18,8 artışla 749 bin 865 adete 
yükseldi.
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Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı 2010 yılının Ocak-Kasım 
döneminde geçen yılın aynı dönemine göre % 6,3 oranında 
artışla 27milyon 466 bin 301’e ulaştı.

Hazine Müsteşarlığı, Eylül-Aralık 2010 döneminde 
gerçekleştirdiği geri alım haleleriyle, 2011 yılı Ocak ayı iç borç 
servisini 1 milyar 528,9 milyon TL, Şubat ayı iç borç servisini 
118,9 milyon TL azalttı.

Merkez Bankası’nın döviz rezervi, 10-17 Aralık haftasında 414 
milyon dolar azalarak 79 milyar 127 milyon dolara geriledi.

Uluslararası piyasalarda ABD ham petrolünün varil fiyatı 91 
dolara yaklaşarak iki yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Macaristan’ın 
yabancı para cinsinden uzun vadeli notunu BBB’den BBB-
seviyesine, yerel para cinsinden uzun vadeli notunu ise 
BBB+’dan BBB seviyesine indirdi. Her iki notun görünümü de 
‘negatif’ olarak bırakıldı.

25 Aralık

Türkiye, 20 milyar dolarlık ikinci nükleer yatırımı için ilk imzaları 
Japonya ile attı. Sinop’ta kurulacak santralde nihai anlaşmanın 3 
ay içinde imzalanması bekleniyor.

Kur savaşlarında son dönemin en önemli müdahalesine 
hazırlanan Japonya, döviz rezervlerini 60 milyar dolar artıracak.

Borç krizindeki İrlanda hükümeti, Allied Irish Banks’ı (AIB) 
kamulaştırıyor. İrlanda Maliye Bakanlığı, İrlanda Yüksek 
Mahkemesi’nin hükümete, AIB’ye 3,7 milyar Euro sermaye 
desteği sağlamasına onay verdiğini açıkladı. Böylece, bankadaki 
devlet hissesi % 49,9’a çıkacak.
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27 Aralık

Kurulan şirket sayısı 2010 yılının ilk 11 ayında geçen yılın 
aynı dönemine göre % 16,4 artarak 45 bin 610’e yükselirken, 
kapanan şirket sayısı % 9,1 artışla 9 bin 679’a ulaştı.

En geniş tanımlı para arzı M3, 3-10 Aralık tarihleri arasında 3 
milyar 653,2 milyon TL artarak 592 milyar 307,5 milyon TL’ye 
yükseldi.

Uluslararası piyasalarda ABD ham petrolünün varil fiyatı 91,78 
dolarla 26 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Türkiye, yurtiçi tasarrufların Gayrisafi Yurt İçi Hasılaya (GSYH) 
oranı bakımından 32 ülke arasında sondan 6’ncı sırada yer alıyor. 
Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre, 2010 yılında tasarrufların 
GSYH’ye oranı ise % 12,6 düzeyinde.

Uluslararası Para Fonu’ndaki (IMF) yeni kota reformu ile 
Türkiye’nin IMF’den kullanabileceği toplam kredi tutarı 42 
milyar dolara ulaşacak. Türkiye’nin IMF’deki kotası, 14’üncü 
Genel Kota Gözden Geçirmesi kararı kapsamında gerekli 
hukuki işlemlerin tamamlanması sonrasında halihazırdaki 
1.193,3 milyon SDR’den (Özel Çekme Hakkı), 4.659 milyon 
SDR’ye çıkacak.

28 Aralık

Türkiye’de bulunan 19 serbest bölge Ekim ayı itibariyle 49 bin 
100 kişi istihdam edildi.

Dünyanın en büyük 225 uluslararası müteahhidi listesine giren 
Türk müteahhitlik firma sayısı 2010’da 31’den 33’e yükseldi. 
Türkiye bu sayı ile dünyada Çin’den sonra ikinciliğini korudu.

Hazine Müsteşarlığı, Kasım ayında toplam 3 milyar 266,5 milyon 
TL tutarındaki 349 yatırım projesi için teşvik belgesi düzenledi. 
Teşvike bağlanan yatırımlar kapsamında 8 bin 719 kişilik 
istihdam sağlanacağı öngörüldü.
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29 Aralık

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, Aralık ayında 
geçen yılın aynı ayına göre 7,9 puan artışla % 75,6 düzeyinde 
gerçekleşti. Sanayide kapasite kullanımı bir önceki aya göre ise 
0,3 puan azalış gösterdi.

Reel sektörün güveni Aralık ayında bir önceki aya göre 1,2 puan 
azalarak 106,4 düzeyine geriledi. Endeksin üçer aylık hareketli 
ortalamaları Aralık ayında bir önceki aya göre 1,4 puan azalarak 
107,1 seviyesinde gerçekleşti.

Ziraat Bankası, tarımsal kredilere uyguladığı baz faiz oranını % 
13’ten % 10’a indirme kararı aldı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 27 Aralık’ta Hazine 
hesaplarına 120 milyon dolar aktardı. ÖİB’nin 2010 yılı 
içerisinde Hazine’ye aktarılan kaynaklar 2 milyar 64 milyon 
doları bulurken, TCDD’ye ait limanlar ile diğer bazı özelleştirme 
bedellerinin de eklenmesiyle bu tutar 2 milyar 374 milyon 
dolara yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Özyeğin’e 
ait Credit Europe Bank’ın, Portekizli BCP’nin Türkiye’de sahip 
olduğu Millennium Bank’ı satın almasına onay verdi.

30 Aralık

Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, KOBİ’lere yönelik ihracat 
kredisi destek programı ile ölçek endeksli büyüme kredisi destek 
programında toplam 2,5 milyar lira olarak belirledikleri kredi 
hacmini, 1 milyar lira artırarak, 3,5 milyar liraya çıkardıklarını 
bildirdi.

Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Koray Öztürkler, 2011 yılında 
Çin’e bir iletişim ofisi açacaklarını ve Türkiye’ye özel cihazlar 
üretilmesi için çalışacaklarını söyledi.

Yurtdışına ihraç edilen tahvillerin faiz gelirine vadeye göre 
kademeli stopaj uygulanacak.
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31 Aralık

İhracat 2010 yılının 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre % 
10,9 artarak 102 milyar 122 milyon dolara, ithalat % 31 artarak 
164 milyar 922 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde dış ticaret 
açığı % 85,7 artışla 33 milyar 821 milyon dolardan 62 milyar 799 
milyon dolara çıktı.

Merkez Bankası, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında 
yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz 
oranını yıllık % 14, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranını 
ise yıllık % 15 olarak belirledi.

Rekabet Kurulu, Garanti Bankası A.Ş.’nin % 24,89 oranındaki 
hissesinin Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. tarafından 
Doğuş Holding A.Ş. ve General Electric Capital Corporation’dan 
devralınması işlemine izin verdi.

Merkez Bankası’nın döviz rezervi, 17-24 Aralık haftasında 881 
milyon dolar artarak 80 milyar 8 milyon dolar oldu.
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