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BAŞKANDAN
2012: TÜRKİYE İÇİN
BİR DENGELEME YILI GERİDE KALDI
2012 yılını geride bıraktığımız ve 2013 yılının ilk çeyreğini tamamladığımız bu günlerde, hâlâ 2007’den itibaren yavaş yavaş
kendisini hissettiren, 2009’da en derin noktasına ulaşan küresel
ekonomik kriz fazlar değiştirerek devam ediyor. Hatırlayacak
olursak, krizin ardından 2011 yılıyla beraber devletlerin kredibilitesiyle ilgili sorunlar yaşanmıştı. Devletlerin çok ağır borç
yükü altına girmesiyle birlikte Merkez Bankaları para basma
operasyonlarına başlamıştı. Hem Avrupa Merkez Bankası, hem
Amerikan Merkez Bankası şimdiye kadar görülmemiş miktarlarda, trilyonlarca dolar, trilyonca euro karşılıksız para basarak
piyasaya sürmek zorunda kaldılar. Özellikle son 7-8 aylık dönemde bütün bu olumsuz tablo artık gelişmekte olan ülkelere de
yansıdı. Amerika Birleşik Devletleri’nin kamu borcu mili gelire
oran olarak bu yılsonu itibarıyla yüzde 107’ye, Euro Bölgesi’nde
de yine yüzde 93-94 gibi rakamlara ulaştı. Bu durumun sonucu
olarak bu ekonomilerde büyüme önümüzdeki dönemde hiçbir
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zaman yüksek seviyelere çıkamayacak; hatta büyüme konusunda
bazı ülkelerde sıfır, bazı ülkelerde eksi rakamlar görülmeye devam edecek.
Küresel büyüme tahminleri son 1 yılda hep aşağı doğru revize
edilmek zorunda kaldı. Ülkemiz için büyüme beklentisi de yüzde 4’ten, yüzde 3’e çekildi. 2012 için küresel büyüme yüzde 4
beklenirken, bugün itibarıyla artık yüzde 3,3 beklenir durumda.
Euro Bölgesi’nde, 2012 için yüzde 1,1 bekleniyorken eksi 0,4
oranına revize edilmek zorunda kaldı. Kaldı ki, Çin’de dahi artık
yüzde 9, yüzde 10’luk büyümeden bahsedilmiyor ve bugün daha
düşük rakamlar konuşuluyor.
Büyümeyle ilgili sorunlar elbette işsizlik oranlarını da hızla yükseltiyor. Özellikle Amerika’da, Avrupa Birliği’nde ve pek çok ülkede işsizlik oranları tarihi yüksek seviyelere çıkmış durumda.
Örneğin İspanya’da yüzde 25, gençlerde ise yüzde 54’e varan
işsizlik oranları bulunuyor. İşsizlik oranları Euro Bölgesi’nde ise
ortalama yüzde 23,9’e ulaştı. Bu konjonktürde ülkemizde işsizliğin halen tek haneli rakamlarda kalması oldukça sevindirici bir
gelişme.
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Özellikle 2002 yılından bu yana Türkiye’de var olan siyasi istikrar ekonomik olarak küresel krizden korunmamıza büyük katkı
sağladı. Öte yandan, 2008-2009 öncesinde uygulanan mali disiplin, enflasyonla mücadele, kamu maliyesi reformu, bankacılık reformu, sosyal güvenlik reformu, sağlık reformu ekonomik
bünyemizi güçlendirdi. Bütün bunların yanı sıra, önümüzdeki dönem için Türkiye ekonomisinde dikkat etmemiz gereken
başlıca alanlardan biri cari açık sorunudur. Cari açığımızın en
önemli kalemlerini ise enerji ihtiyacımız, özellikle krediye dayanan iç tüketim ve iç tasarruflarımızın düşüklüğü oluşturmaktadır.
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İhracatla ilgili gelişmeler ise bizleri sevindirmeye devam ediyor.
2012 yılını 152 milyar dolar ile kapatmak ve pazar çeşitliliğimiz
ile ürün çeşitliliğimizi her geçen gün artırmak oldukça anlamlı
gelişmeler. Öyle ki, Avrupa Birliği’ne yaptığımız ihracatla Afrika
kıtasının tümüyle, Ortadoğu’ya yaptığımız ihracat artık başa baş
noktasına ulaşmış durumda.
Merkez Bankamızın döviz rezervleri tarihin en yüksek seviyelerine ulaşarak 125 milyar dolar noktasını geçti. Ayrıca, enflasyonda
da yılı oldukça iyi bir noktada kapattık. Orta vadeli programın
en önemli öncelikleri olan, ekonomik büyümeyi potansiyel seviyesine çıkartmak, istihdamı artırmak, enflasyonla mücadeleye
devam etmek 2013 için başlıca hedefler olacak.
Bugün sevinerek ifade ediyoruz ki, ülkemiz farklı bir noktaya
geldi, sadece kendi için değil, bölgedeki pek çok ülke için artık
bir ilham kaynağı ve rol model oldu. Umudumuz, geride kalan
10 yıldaki gibi, şimdi 2023 hedefleri ile paralel olarak gelecek 10
yılda da başarıyla devam eder. Biz MÜSİAD olarak, ülkemizin,
insanımızın, iş dünyasının bunu başarabileceğine yürekten inanıyoruz.
Nail Olpak
Genel Başkan
MÜSİAD
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OCAK
2 Ocak
· İhracat, 2011 yılı Aralık ayında 2010 yılının aynı ayına göre
yüzde 4,5 artışla 12 milyar 69,1 milyon dolar oldu. İhracat
2011 yılının Ocak-Aralık döneminde ise bir önceki yıla göre
yüzde 18,2 artışla 134 milyar 571,3 milyon dolara yükseldi.
· İmalat sanayinde verimlilik arttı. 2011 yılının 3. çeyreğinde
imalat sanayinin 3 aylık çalışan kişi başına üretim endeksi,
2010 yılının aynı dönemine göre yüzde 3,3 artarak 113,6’ya
ulaştı. Çalışan kişi başına üretim endeksi, bir önceki döneme
göre ise yüzde 4,9 azalış gösterdi.
· Merkez Bankası, 2012’nin ilk işlem gününde doğrudan döviz
satışı yaparak dolara müdahale etti. Banka, müdahalenin gerekçesini Ocak 2012 tarihli istisnai dönemlerde uygulanacak
para politikasına ilişkin basın duyurusunda belirtilen nedenler
olduğunu bildirdi.

3 Ocak
· 2011 Aralık ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde
0,58, üretici fiyatları yüzde 1 oranında arttı.
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· Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri 2011 yılının ikinci
dönemi için açıklanan enflasyon oranlarına binaen yüzde 2,68
oranında ek zam alacak.
· Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ)
verilerine göre 2011 yılında havalimanı ve havaalanlarında
118 milyon 425 bin 633 yolcu hizmet aldı.
· Halk Bankası, iş yaratılması ve korunmasının teşvik edilmesi
amacıyla Türkiye’de yerleşik mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerdeki üretken yatırım projelerinin kısmi finansmanı için
Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası ile 100 milyon Euroluk
kredi anlaşması imzaladı.

4 Ocak
· Merkez Bankası 5 Ağustos 2011’den bu yana döviz satım
ihaleleri aracılığıyla 11 milyar 560 milyon dolar döviz sattı.
Merkez Bankası, geçen hafta 1,92’yi aşan doları frenlemek için
2011 yılının son işlem gününde müdahale eden Merkez Bankası 2, 3 ve 4 Ocak’ta da piyasalara doğrudan döviz satışıyla
müdahale etti.
· Merkez Bankası, 2011’de yıllık enflasyonun yüzde 10,45’e
yükselmesinde, işlenmemiş gıda fiyatlarındaki gelişmelerin
belirleyici olduğunu bildirdi. Döviz kuru hareketlerinin temel
mal fiyatları üzerindeki gecikmeli yansımalarının devam ettiğini belirten Merkez Bankası, hizmet fiyatlarının ılımlı seyrini
korumasıyla temel enflasyon göstergelerindeki yükseliş eğilimi
durduğunu vurguladı.

5 Ocak
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· Yurtiçi yerleşiklerin bankalardaki TL ve yabancı para toplam
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mevduatı, 2011 yılının 16-23 Aralık haftasında 185,1 milyon
TL azalışla 593,7 milyar TL’ye indi.
· Tüketici, 2011 yılında kredi kartı ve tüketici kredilerine dayandı. 2011 yılında tüketici kredileri, 2010 yılı sonuna göre
37,2 milyar TL artışla 162,1 milyar TL’ye ulaştı.
· Tüm banka kredileri, 2011 yılının 16-23 Aralık haftasında
318,3 milyon TL artarak 579 milyar 60,5 milyon TL’ye yükseldi.
· Kamu, 2011 yılında 12 milyar 823,4 milyon dolar dış borç
ödedi. Kamunun, 1-4 Ocak 2012 tarihleri arasında yaptığı dış
borç ödemesi ise 41,4 milyon dolar oldu.

6 Ocak
· Merkez Bankası 6 Ocak’tan itibaren gerek gördüğü günlerde
gün içinde döviz satım ihaleleri açabileceğini açıkladı. Gün
içi ihalelerde satımı yapılacak tutar her bir ihalede 50 milyon
dolar olacak, gelen tekliflerin ihale miktarına kadar olan kısmının tamamı karşılanacak.
· Bireysel emeklilik sisteminde toplam katılımcı 23 Aralık
2011’de bir önceki yılının aynı dönemine göre 375 bin 835
kişi artarak 2 milyon 274 bin 293’e ulaştı. Söz konusu dönemde katılımcılardan toplanan fon tutarı ise 2 milyar 379 milyon
TL artarak 14 milyar 308,6 milyon TL’ye yükseldi.
· En geniş tanımlı para arzı M3, 2011 yılı 16-23Aralık haftasında 914,5 milyon TL artarak 698 milyar 287,1 milyon TL
düzeyine yükseldi.
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9 Ocak
· Büyümenin öncü göstergelerinden sanayi üretiminde yıllık
bazda “kesintisiz artış” süreci Kasım ayında da devam etti.
2011 yılı Kasım ayında sanayi üretimi bir önceki yılın aynı
ayına göre yüzde 8,4 artışla 126,7 değerinde gerçekleşti.
· Hazine nakit dengesi 2011 yılının Ocak-Aralık döneminde 15
milyar 207,6 milyon TL açık verdi. 2011 yılında nakit bazda
toplam 288 milyar 99,6 milyon TL gelir elde edilirken, faiz
dışı harcamalar 264 milyar 891,1 milyon TL düzeyinde gerçekleşti. 2011 yılında, 15 milyar 207,6 milyon TL faiz dışı
fazla oluştu.
· Bankacılık sektöründeki krediler 2011 yılında bir önceki yıla
göre yüzde 29,5 artarak 693milyar 243 milyon TL’ye yükseldi.

10 Ocak
· İhracat Birim Değer Endeksi, 2011 Kasım ayında bir önceki
yılın aynı ayına göre yüzde 4,6, ithalat birim değer endeksi ise
yüzde 9,3 oranında artış gösterdi.
· Bakanlar Kurulu 1 Ocak’tan itibaren uygulanacak memur
maaş katsayılarını belirledi. 1 Ocak 2012’den geçerli olmak
üzere aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak
aylık katsayısı 0,066187, memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı 0,88562, iş güçlüğü, iş
riski temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık
tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise
0,020987 olacak.
12

· Merkez Bankası verilerine göre 2011 yılında birikimli karşılıksız çek sayısı bir önceki yıla göre yüzde 33,9 azalışla 594 bin
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836 adete geriledi. 2011 yılı Aralık ayında karşılıksız çek sayısı
bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17 azalışla 72 bin 602
adetten 60 bin 234 adete indi.

11 Ocak
· Cari işlemler hesabı 2011 yılı Kasım ayında bir önceki yılın
aynı ayına göre yüzde 13,2 gerilemeyle 5 milyar 188 milyon
dolar düzeyinde gerçekleşti.
· Uluslararası doğrudan yatırım girişleri, 2011 yılının 11 ayında
bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 70 oranında artarak
12,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
· Ekonomi Bakanlığı, 2011 yılı Aralık ayında düzenlediği 667
dahilde işleme izin belgesi kapsamında şirketlere 2 milyar
909,2 milyon dolarlık ithalat izni vererek karşılığında 4 milyar
427,4 milyon dolarlık ihracat taahhüdü aldı.

12 Ocak
· Otomotiv sektörü, Aralık ayındaki düşüşe karşın 2011 yılında
rekor üretim ve satışa imza attı. 2011 yılında toplam otomotiv
sektörü üretimi bir önceki yıla göre yüzde 9 artışla 1 milyon
189 bin 131 adet olurken, otomobil üretimi yüzde 6 artışla
639 bin 734 adet düzeyinde gerçekleşti.
· Yurtiçi yerleşiklerin bankalardaki TL ve yabancı para toplam
mevduatı, 2011 yılının son haftasında bir önceki haftaya göre
4 milyar 320,4 milyon TL artışla 597 milyar 988 milyon
TL’ye yükseldi.
· Kamu, 1-11 Ocak 2012 tarihleri arasında 78,7 milyon dolar
dış borç ödedi.
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· Banka ve aracı kurumların müşterileriyle gerçekleştirdiği repo
işlemlerinin bakiyesi 30 Aralık 2011- 6 Ocak 2012 haftasında 3 milyar 406,8 milyon TL artarak 4 milyar 706,8 milyon
TL’ye yükseldi.

13 Ocak
· Sanayi Ciro Endeksi, 2011 yılı Kasım ayında bir önceki yılın
aynı ayına göre yüzde 28,5 artışla 204,7 değerine ulaştı.
· Sanayi Sipariş Endeksi, 2011 yılı Kasım ayında 2010 yılının
aynı ayına göre yüzde 28,7 artışla 198.5 değerini aldı.
· En geniş tanımlı para arzı M3, 2011 yılının son haftasında
bir önceki haftaya göre 2 milyar 204,3 milyon TL artarak 700
milyar 491,3 milyon TL düzeyine yükseldi.

16 Ocak
· İşsizlik oranı 2011 Ekim döneminde bir önceki yılın aynı
dönemine göre 2,1 puan azalışla yüzde 11,2’den, yüzde 9,1’e
gerilerken, işsiz sayısı 447 bin kişilik azalışla 2 milyon 901 binden 2 milyon 454 bin düzeyine indi.
· Merkezi yönetim bütçe açığı 2011 yılı Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 56,5 oranında
azalarak 17 milyar 439 milyon TL olarak gerçekleşti.
· Tüketici Güven Endeksi, 2011 Aralık ayında bir önceki aya
göre yüzde 1,1 oranında artarak 92 değerine yükseldi.

17 Ocak
14

· 2011 yılı Kasım sonu itibariyle, özel sektörün yurtdışından
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sağladığı uzun vadeli kredi borcu, 2010 yılsonuna göre 7,3
milyar dolar artarak 124,3 milyar dolar oldu. Özel sektör, 1
yıl içinde yurtdışına 64,2 milyar doların üzerinde kredi borcu
ödemesi yapacak.
· Hazine Müsteşarlığı dün gerçekleştirdiği iki tahvilin ihalesinde
2 milyar 286,3 milyon TL’si ROT’a satış olmak üzere toplam
net 4 milyar 578,2 milyon TL’lik iç borçlanma gerçekleştirdi.

18 Ocak
· Kısa vadeli dış borç stoku 2011 yılı Kasım itibariyle 2010 yıl
sonuna göre yüzde 12,6 artışla 88 milyar dolara yükseldi.
· Yabancıların Türkiye’deki yatırımları ve alınan dış krediler gibi
uluslararası yükümlülüklerin dış varlıklarla karşılanamayan
kısmını ifade eden “uluslararası yatırım pozisyonu açığı”, 2011
yılının Kasım ayında 2010 yılı sonuna göre yüzde 9 azalışla
330,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.
· 2011 yılında, 253,8 milyar TL’ye ulaşan vergi gelirlerinin yüzde 67,7’sini Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer
Vergisi (KDV) gelirleri oluşturdu.

19 Ocak
· Hazine Müsteşarlığı, 2012 yılı dış borçlanma programı çerçevesinde 1,5 milyar dolarlık tahvil ihracı gerçekleştirdi. 26 Eylül 2012 vadeli tahvilin yatırımcıya getirisi yüzde 6,35, kupon
oranı ise yüzde 6,25 oldu.
· Yurtiçi yerleşiklerin bankalardaki TL ve yabancı para toplam
mevduatı, 30 Aralık 2011 - 6 Ocak 2012 haftasında 9 milyar
705,7 milyon TL azalışla 588 milyar 282 milyon TL’ye geriledi.
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· Protestolu senet sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre yüzde
24 azalarak 918 bin 978 adet olurken, protestolu senet tutarı da aynı dönemde yüzde 15 azalışla 4 milyar 902,3 milyon
TL’ye geriledi.

20 Ocak
· Bina İnşaatı Maliyet Endeksi, 2011 yılının 4. döneminde bir
önceki döneme göre yüzde 0,91 artışla 168,19 düzeyine ulaştı.
· Hazine Müsteşarlığı’nın alacağı 2011 yılı sonunda 24,5 milyar TL olurken, bunun 8,6 milyar TL’sinin vadesinin geçtiği
belirlendi. Hazine alacak stoku içerisinde en yüksek pay 15,1
milyar TL ile mahalli idarelere ait olurken, KİT’lerin borcu
4,8 milyar TL oldu.
· Türkiye’nin Merkezi Yönetim brüt borç stoku, 31 Aralık 2011
itibariyle 518 milyar 288 milyon TL oldu.
· Türkiye’nin toplam ham çelik üretimi 2011 yılı genelinde yüzde 17 oranında artışla, 2010 yılındaki 29,1 milyon ton seviyesinden, 34,1 milyon ton seviyesine yükseldi.
· En geniş tanımlı para arzı M3, 30 Aralık 2011 - 6 Ocak 2012
haftasında 7 milyar 422,4 milyon TL azalarak 693 milyar 68,9
milyon TL düzeyinde gerçekleşti.

23 Ocak
· Beyaz eşya üretimi 2011 yılında 2010 yılına göre yüzde 9,3
oranında artışla 18 milyon 396 bin 579 adetten 20 milyon
106 bin 118 adete yükseldi.
16

· BDDK, bankaların kullandırdığı kredilerin Eylül 2011 itibariyla 105 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.
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Aynı dönemde dövize endeksli kredilerin ise 18,2 milyar dolar
seviyesinde gerçekleştiğini bildirdi.
· Krediler bir haftada 691 milyon TL azaldı. 6 Ocak’ta 687 milyar 744 milyon TL olan bankacılık sektörünün kredileri 13
Ocak 2012’de 687 milyar 53 milyon TL’ye geriledi.

24 Ocak
· Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, dün gerçekleştirdiği
Ocak ayı toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo
ihale faiz oranını yüzde 5,75’te, gecelik borçlanma faiz oranını
yüzde 5’te, gecelik borç verme faiz oranını yüzde 12,5’te sabit
tuttu.
· Hazine Müsteşarlığı dün gerçekleştirdiği iki tahvilin ihalesinde 3 milyar 913 milyon TL’si ROT’a satış olmak üzere toplam
net 6 milyar 31,5 milyon TL’lik iç borçlanma gerçekleştirdi.
· Türkiye’yi 2011 yılında ziyaret eden yabancı turist sayısı 2010
yılına göre yüzde 9,9 artışla 28 milyon 632 bin 204’ten 31
milyon 456 bin 76 kişiye ulaştı.

25 Ocak
· İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, geçen yılın
aynı ayına göre 0,1 puan artarak, bir önceki aya göre ise 0,8
puan azalarak yüzde 74,7 seviyesinde gerçekleşti.
· Reel sektörün güveni Ocak ayında bir önceki aya göre 4,6
puan artarak, 101,8 seviyesine yükseldi.
· Hizmet Sektörü Güven Endeksi, Ocak’ta bir önceki aya göre yüzde 0,5 azalırken, Perakende Ticaret Sektörü Güven Endeksi yüzde 0,6, İnşaat Sektörü Güven Endeksi yüzde 8,1 oranında arttı.
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26 Ocak
· Merkez Bankası’nın döviz rezervi 13-20 Ocak haftasında 1
milyar 667 milyon dolar azalışla, 75 milyar 367 milyon dolara
geriledi.
· Yurtiçi yerleşiklerin bankalardaki TL ve yabancı para toplam
mevduatı, 6-13 Ocak haftasında 6 milyar 89,1 milyon TL artışla 594 milyar 371,4 milyon TL’ye yükseldi.
· Tüm banka kredileri, 6-13 Ocak 2012 haftasında 48,7 milyon
TL azalarak 580 milyar 658,4 milyon TL’ye geriledi.
· Kamu 1-25 Ocak 2012 tarihleri arasında 1 milyar 707,6 milyon dolar dış borç ödedi.

27 Ocak
· Türkiye’nin nüfusu 31 Aralık 2011 tarihi itibariyla 74 milyon
724 bin 269 kişiye ulaştı.
· Son üç yılda düzenlenen ve 2011 yılı sonu itibariyle geçerliliği
devam eden sanayide kapasite rapor sayısı 57 bin 41 oldu.
· En geniş tanımlı para arzı M3, 6-13 Ocak haftasında 2 milyar
248,7 milyon TL azalarak 690 milyar 820,2 milyon TL düzeyine geriledi.

30 Ocak
· 2011 yılında 23 milyar 20 milyon 392 bin dolar turizm geliri
elde edildi.
· 2011 Aralık ayı otomobil satışları 2010 yılı aynı ayına göre
yüzde 11 oranında azalarak 89 bin adete geriledi.
18
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· Bankacılık sektörü krediler toplamı bir haftada 2 milyar 557
milyon TL azaldı.

31 Ocak
· Şirketlerin kur riskini gösteren net döviz pozisyonu açığı Eylül
2011 itibariyle 2010 yılı sonuna göre yüzde 35,9 oranında artış göstererek 124 milyar 187 milyon dolara ulaştı.
· 2011 yılı Ocak-Aralık döneminde ihracat 2010 yılına göre
yüzde 18,5 artışla 134 milyar 954 milyon dolara, ithalat yüzde
29,8 artışla 240 milyar 833 milyon dolara yükseldi. Dış ticaret
açığı bu dönemde yüzde 47,7 artışla 105 milyar 879 milyon
dolar oldu.
· Merkez Bankası karşılığı bulunmayan veya kısmen bulunan
çeklerde bankaların ödeme yükümlülüğünü 725 TL’ye çıkardı.

19

ŞUBAT
1 Şubat
· TİM verilerine göre ihracat 2012 yılının ilk ayında geçen yılın
aynı ayına göre yüzde 9,8 artış gösterdi.
· İŞKUR’dan işsizlik ödeneği alanların sayısı Ekim 2011’de 23
bin 359 olarak açıklandı.

2 Şubat
· Merkez Bankası’nın döviz rezervi 20-27 Ocak haftasında 1
milyar 509 milyon dolar artışla 76 milyar 876 milyon dolara
çıktı.
· Yurtiçi yerleşiklerin bankalardaki TL ve yabancı para toplam
mevduatı, 13-20 Ocak haftasında 6 milyar 442,2 milyon TL
azalışla 587 milyar 929,2 milyon TL’ye geriledi.
· Tüm banka kredileri, 13-20 Ocak haftasında 1 milyar 745,3
milyon TL azalarak 578 milyar 913,2 milyon TL’ye geriledi.
· Kamu 1 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında 1 milyar 757 milyon
dolarlık dış borç ödedi.
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3 Şubat
· 2012 yılı Ocak ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre
yüzde 0,56 arttı.
· 2012 yılı Ocak ayında 2003 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Endeksi’nde bir önceki aya göre yüzde 0,38, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,13 artış yaşandı.
· En geniş tanımlı para arzı M3, 13-20 Ocak haftasında 161,6
milyon TL azalarak 690 milyar 658,6 milyon TL düzeyine geriledi.

6 Şubat
· Tüketici kredileri bir yılda yüzde 28,1 artarak 168 milyar 467
milyon TL’ye yükseldi. Kredi kartı harcamaları ise son bir yılda yüzde 27 artarak 55 milyar 14 milyon TL’ye ulaştı.
· Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) Petkim Petrokimya
Holding A.Ş.’nin sermayesindeki Özelleştirme İdaresi Başkanlığına ait yüzde 10,32 oranına karşılık gelen kamu hissesini
özelleştirmek üzere ihale edeceğini duyurdu.

7 Şubat
· Bankacılık sektörünün aktif toplamı 2011 yılında yüzde 21
oranında artarak 1 trilyon 218 milyar TL seviyesine ulaştı.
· Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, geçen yılın aynı
ayına göre yüzde 34,2 oranında daralırken, otomotiv ihracatı
2009 yılı Ocak ayında 1 milyar dolar olan ihracat rakamını bu
yıl 1,61 milyar dolara yükseltti.
22
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· Yabancıların İMKB’de yaptıkları işlemlerin hacmi 2012 yılı
Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,6 oranında
azalarak 10 milyar 290 milyon dolar oldu.

8 Şubat
· 2011 yılı Aralık ayında sanayi üretimi bir önceki yılın aynı
ayına göre yüzde 3,7 artışla 141,2 değerinde gerçekleşti.
· Hazine nakit dengesi, 2012 yılının ilk ayında 348 milyon TL
fazla verdi.

9 Şubat
· Hazine Müsteşarlığı, 2012 yılı dış borçlanma programı çerçevesinde dolar cinsinden 1 milyar dolarlık dış borçlanma gerçekleştirdi.
· Merkez Bankası’nın döviz rezervi 27 Ocak - 3 Şubat haftasında 433 milyon dolar artışla 77 milyar 309 milyon dolara
yükseldi.
· Yurtiçi yerleşiklerin bankalardaki TL ve yabancı para toplam
mevduatı, 20-27 Ocak haftasında 6 milyar TL artışla 593 milyar 929,5 milyon TL’ye çıktı.
· Tüm banka kredileri, 20-27 Ocak haftasında 3 milyar 164,7
milyon TL artarak 582 milyar 77,9 milyon TL’ye çıktı.

10 Şubat
· Otomotiv sanayi pazarı 2012 yılı Ocak ayında 2011 yılının
aynı ayına göre yüzde 35 azalarak 31 bin 196 adet düzeyinde
gerçekleşti.
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· Finansal kiralama şirketlerinin net dönem karı 2011 yılında
bir önceki yıla göre yüzde 11,3 artışla 519,2 milyon TL’ye
yükselirken, faktoring şirketlerinin net dönem kârı yüzde 24,6
artışla 507,9 milyon TL’ye çıktı.
· Son bir yılda bireysel emeklilik sistemine katılanların sayısı
yüzde 15,4 artarak 2 milyon 315,2 bine, bu kişilerden toplanan fon tutarı ise yüzde 25,3 artarak 15 milyar 293,8 milyon
TL’ye yükseldi.
· En geniş tanımlı para arzı M3, 20-27 Ocak haftasında 444,3
milyon TL azalarak 690 milyar 214,3 milyon TL düzeyine geriledi.

13 Şubat
· Cari açık 2011 yılında, bir önceki yıla göre 30 milyar 446 milyon dolar artarak, 77 milyar 89 milyon dolara ulaştı.
· 2011 yılında uluslararası doğrudan yatırım girişi yüzde 74 arttığını ve 15,7 milyar dolara ulaştığını söyledi.
· Hazine Müsteşarlığı, dün gerçekleştirdiği iki devlet tahvilinin
yeniden ihracında 2 milyar 84 milyon TL’si ROT’a satış olmak
üzere toplam net 4 milyar 398,9 milyon TL’lik iç borçlanma
gerçekleştirdi.

14 Şubat
· İhracat Birim Değer Endeksi, 2011 yılında bir önceki yıla göre
yüzde 11,5 İthalat Birim Değer Endeksi ise yüzde 15,7 oranında artış gösterdi.
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endeksi yüzde 12 oranında arttı.
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· Sanayi Ciro Endeksi, 2011 yılında bir önceki yıla göre yüzde
28,1 artışla 208,4 değerine ulaştı.
· Sanayi Sipariş Endeksi, 2011’de yüzde 28,8 artışla 200,2 değerini aldı.
· Hazine Müsteşarlığı dün düzenlediği 3 devlet tahvilinin yeniden ihracı ihalesinde, 4 milyar 618,2 milyon TL’si ROT’a satış
olmak üzere toplam 8 milyar 70,4 milyon TL düzeyinde net iç
borçlanma gerçekleştirdi.

15 Şubat
· İşsizlik oranı Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,9 puan azalışla yüzde 11’den yüzde 9,1’e geriledi.
· Merkezi yönetim bütçesi, 2012 yılı Ocak ayında geçen yılın
aynı ayına göre yüzde 73,1 artışla 1,7 milyar TL fazla verdi.
2011 yılı Ocak ayında 4,8 milyar TL faiz dışı fazla verilirken,
bu yıl Ocak ayında yüzde 48,3 oranında artışla 7,1 milyar TL
faiz dışı fazla oluştu.

16 Şubat
· Tüketici Güven Endeksi, 2012 yılı Ocak ayında bir önceki aya
göre yüzde 0,2 artarak 92,2 değerine yükseldi.
· Merkez Bankası’nın döviz rezervi 3-10 Şubat haftasında 76
milyar 994 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.
· Yurtiçi yerleşiklerin bankalardaki TL ve yabancı para toplam
mevduatı, 27 Ocak - 3 Şubat haftasında 13 milyar 612,8 milyon TL azalışla 580 milyar 316,7 milyon TL’ye indi.
· Mevduat ve kalkınma yatırım bankalarının yurtiçi kredileri,
20-27 Ocak haftasında 3 milyar 164,7 milyon TL artarak 582
milyar 77,9 milyon TL’ye çıktı.
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17 Şubat
· Özel sektörün yurtdışında sağladığı uzun vadeli kredi borcu
2011 yılı Aralık sonunda 2010’un aynı dönemine göre yüzde
6,3 artışla 127 milyar 474 milyon dolar oldu.
· En geniş tanımlı para arzı M3, 27 Ocak-3 Şubat haftasında 5
milyar 355,2 milyon TL azalarak 684 milyar 859,1 milyon TL
düzeyine geriledi.

20 Şubat
· Yabancıların Türkiye’deki yatırımları ve alınan dış krediler
gibi uluslararası yükümlülüklerin dış varlıklarla karşılanamayan kısmını ifade eden “uluslararası yatırım pozisyonu açığı”,
2011 yılı sonunda 2010 yılı sonuna göre yüzde 10,6 oranında
azalışla 323,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.
· Kısa vadeli dış borç stoku 2011 yıl sonu itibariyla bir önceki
yıla göre yüzde 8,2 oranında artışla 83 milyar 793 milyon dolara yükseldi.
· Serbest bölgeler 2011 yılını 54 bin 22 kişi istihdam ve 22 milyar 646,2 milyon dolar ticaretle kapattı.

21 Şubat
· Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, dün gerçekleştirdiği
Şubat ayı toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo
ihale faiz oranını yüzde 5,75’te, gecelik borçlanma faiz oranını
yüzde 5’te sabit tutarken, gecelik borç verme faiz oranını yüzde
12,5’ten yüzde 11,5’e düşürdü.
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· Türkiye’nin merkezi yönetim brüt borç stoku, 31 Ocak 2012
itibariyle geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 oranında artışla
514 milyar 834,4 milyon TL düzeyinde gerçekleşti.

22 Şubat
· Türkiye ve Çin arasında toplam değeri 1,3 milyar dolarlık 29
anlaşma imzalandı.
· 2011 yılında toplam benzin tüketimi bir önceki yıla göre yüzde 5,4 oranında artışla 2,6 milyon metreküpe yükselirken,
otogaz LPG tüketimi ise yüzde 6 artarak 4,7 milyon metreküp
oldu.

23 Şubat
· İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, Şubat ayında
geçen yılın aynı ayına göre 0,1 puan azalarak yüzde 72,9 seviyesinde gerçekleşti.
· Reel sektörün güveni 2012 yılı Şubat ayında, bir önceki aya
göre 5,5 puan artarak 107,3 seviyesine yükseldi.
· Merkez Bankası’nın toplam döviz rezervi 10-17 Şubat haftasında 77 milyar 763 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.
· Yurtiçi yerleşiklerin bankalardaki TL ve yabancı para toplam
mevduatı, 3-10 Şubat haftasında 3 milyar 997,4 milyon TL
artışla 584 milyar 314,1 milyon TL’ye çıktı.
· Mevduat ve kalkınma yatırım bankalarının yurtiçi kredileri,
3-10 Şubat haftasında 2 milyar 451,2 milyon TL artarak 581
milyar 877 milyon TL’ye çıktı.
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24 Şubat
· Türkiye genelinde 2011 yılı sonu itibariyle 4 dönemlik ortalamalara göre konut satışları yüzde 17,25 oranında artışla, 419
bine ulaştı.
· Hizmet Sektörü Güven Endeksi, Şubat ayında bir önceki aya
göre yüzde 1,5 artışla 98,8’e, Perakende Ticaret Sektörü Güven Endeksi yüzde 6,6 artışla 99,7’ye, İnşaat Sektörü Güven
Endeksi yüzde 1,3 oranında artışla 89,6’ya yükseldi.
· Türkiye’yi 2012 yılı Ocak ayında ziyaret eden yabancı turist
sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 artışla 975 bin
723’ten 981 bin 611 kişiye yükseldi.
· En geniş tanımlı para arzı M3, 3-10 Şubat haftasında 2 milyar
813,5 milyon TL artarak 687 milyar 672,6 milyon TL düzeyine yükseldi.

27 Şubat
· Bankacılık sektöründe mali kesime verilenler dahil krediler
toplamı 17 Şubat itibariyle geçen yılın aynı dönemine göre
136,6 milyar TL artarak 686 milyar 882 milyon TL düzeyine
çıktı.
· Türkiye’nin toplam hurda tüketimi yüzde 22 oranında artışla 30,79 milyon ton olarak gerçekleşti. Aynı dönemde, hurda
ithalatındaki artış ise yüzde 11,8 düzeyinde kalırken toplam
ithalat 21,46 milyon ton oldu.

28 Şubat
28

· Türkiye, Avrupa otomobil satışları sıralamasında 2012 yılı
Ocak ayında 12’nci, hafif ticari araç satışları sıralamasında ise
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5’inci sıraya geriledi. Avrupa’da ise otomotiv toplam pazarı
yüzde 6,3 oranında daraldı.

29 Şubat
· Ekonomi Bakanlığı 2012 yılının Ocak ayında 277 adet yatırım teşvik belgesi düzenledi. Söz konusu belgelerde öngörülen
sabit yatırım tutarı 2 milyar 832 milyon 682 bin TL, öngörülen istihdam 8 bin 57 kişi olarak belirlendi.
· Ocak ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,6 artışla 10 milyar 374 milyon dolar, ithalat yüzde 2,8 artışla 17
milyar 383 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.
· Türkiye’nin dış ticaret açığı 2012 yılının Ocak ayında geçen
yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 oranında gerileyerek 7 milyar 9
milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

29

MART
1 Mart
· Türkiye genelinde işsizlik oranı 2011 yılında bir önceki yıla
göre 2,1 puan azalışla yüzde 11,9’dan yüzde 9,8 düzeyine gerilerken, işsiz sayısı 431 bin kişi azalışla 3 milyon 46 binden 2
milyon 615 bin kişiye indi.
· İhracat 2012 yılının Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre
yüzde 10,4 artışla 11 milyar 156 milyon dolara ulaştı. İhracat, yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde
10,03 artarak 21 milyar 694,6 milyon dolar düzeyine çıktı.
Son 12 aylık ihracat ise yüzde 16,59 artışla 136 milyar 873,9
milyon dolar oldu.
· Merkez Bankası’nın toplam döviz rezervi 17-24 Şubat haftasında 714,4 milyon dolar artışla 77 milyar 725 milyon dolar
düzeyinde gerçekleşti.
· Kamu, 1-29 Şubat tarihleri arasında 1 milyar 121,4 milyon
dolar düzeyinde dış borç ödemesi gerçekleştirdi. Kamunun 1
Ocak - 29 Şubat arasında yaptığı dış borç ödemelerinin toplamı ise 2 milyar 877,9 milyon dolara ulaştı.
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2 Mart
· Sanayide İstihdam Endeksi yıllık ortalaması, 2011 yılında bir
önceki yıla göre yüzde 5,3 artışla 105,9 değerine ulaştı.
· Türkiye dış ticarette 5 ülkeye verdiği açık ile 2012 yılının ilk
ayında 5,2 milyar dolar döviz kaybına uğradı. 2012 yılı Ocak
ayında Rusya, Çin, İran, ABD ve Güney Kore’ye verilen bu
açık, 7 milyar doları aşan toplam dış ticaret açığının yüzde
74’üne karşılık geldi.
· En geniş tanımlı para arzı M3, 10-17 Şubat haftasında 749,5
milyon TL artarak 688 milyar 422,1 milyon TL’ye ulaştı.

5 Mart
· Enflasyon, 2012 yılı Şubat ayında tüketici fiyatlarında bir önceki aya göre yüzde 0,56 oranında artarken, üretici fiyatlarında
yüzde 0,09 azaldı. Şubat itibariyla yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında bir önceki aya göre 0,18 puan azalışla yüzde 10,43’e
gerilerken, üretici fiyatlarında 1,98 puan azalışla yüzde 9,15
düzeyine indi.
· Bankacılık sektöründe mali kesime verilenler dahil krediler
toplamı, 24 Şubat itibariyle geçen yılın aynı dönemine göre
132 milyar TL artarak 688 milyar 155 milyon TL düzeyine
çıktı.
· Hazine Müsteşarlığı, dün gerçekleştirdiği devlet tahvili ihalesinde 661,9 milyon TL’si ROT’a satış olmak üzere net 2 milyar
240,7 milyon TL’lik iç borçlanma gerçekleştirdi.

6 Mart
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Şubat ayında 2011 yılının aynı ayına göre yüzde 18,5 oranında azalarak 10 milyar 866 milyon dolar oldu.
· İşsizlik ödeneğinden yararlanmak üzere Şubat ayında 46 bin
284 kişi başvuruda bulundu. Şubat ayında 193 bin 861 kişiye 81 milyon 91 bin TL ödeme yapıldı. İşsizlik Sigortası
Fonu’nun Şubat ayı getirisi yüzde 0,69 olurken, yıllık getirisi
yüzde 8,87 düzeyinde gerçekleşti.
· Merkez Bankası, Şubat Ayı Fiyat Gerçekleşmelerini açıkladı.
Buna göre Şubat ayında tüketici fiyatları yüzde 0,56 oranında
arttı ve yıllık enflasyon yüzde 10,43’e geriledi.

7 Mart
· İnşaat sektöründe istihdam 2011 yılında bir önceki yıla göre
yüzde 2,7 düzeyinde artış gösterirken, inşaat sektöründe çalışılan saat yüzde 1,7, inşaat sektöründe brüt ücret-maaş yüzde
13,8 düzeyinde gerçekleşti.
· Ticaret - Hizmette Ciro 2011 yılında bir önceki yılın aynı
dönemine göre yüzde 19,8 artarak 191 değerine ulaştı. Ticaret-Hizmette İstihdam Endeksi söz konusu dönemde yüzde
5,2 artışla 115,1 değerine, çalışan saat endeksi yüzde 7,3 artarak 123,2 değerine ulaştı.
· Bankacılık sektörünün kârı 2012 yılı Ocak ayında geçen yılın
aynı ayına göre yüzde 18 artışla 1 milyar 847 milyon TL oldu.
Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğünün yüzde 18,9 artışla
1 trilyon 213 milyar 671 milyon TL düzeyinde gerçekleştiği
Ocak ayında, bankacılık sektörü kredileri yüzde 26,1 artışla
676 milyar 842 milyon TL’ye yükseldi.
· Yabancıların 2012 yılı Şubat’ta İMKB’de yarattıkları 10,9 milyar dolarlık işlem hacminin yüzde 84,1’i, 20 şirketin hisse-
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sinde gerçekleşti.Yabancıların İMKB’de en fazla işlem gerçekleştirdikleri 20 şirketin hisse senetlerindeki toplam 9,1 milyar
dolarlık işlem, 210 milyon dolar net alımla sonuçlandı.

8 Mart
· Büyümenin öncü göstergelerinden sanayi üretiminde yıllık
bazda “kesintisiz artış” süreci 2012 yılı Ocak ayında da devam
etti. 2012 yılı Ocak ayında sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 artışla 120,1 değerinde gerçekleşti.
· Hazine nakit dengesi 2012 yılının Ocak-Şubat döneminde
7 milyar 786 milyon TL açık verdi. İlk 2 ayda nakit bazda
toplam 49 milyar 850 milyon TL gelir elde eden Hazine, 44
milyar 614 milyon TL faiz dışı harcama yaptı.
· İşsizlik oranının yüzde 9,8 düzeyinde gerçekleştiği 2011 yılında, kayıtdışı istihdam oranı bir önceki yıla göre 1,2 puan
azalışla yüzde 42,1 düzeyine geriledi. Kayıtdışı istihdam ise bir
önceki yıla göre 367 bin kişi artışla 10 milyon 139 bin kişiye
ulaştı.
· Merkez Bankası’nın toplam döviz rezervi 24 Şubat - 2 Mart
haftasında 78 milyar 776 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.
· Kamu, 1-7 Mart tarihleri arasında 110,1 milyon dolar düzeyinde dış borç ödemesi gerçekleştirdi. Kamunun 1 Ocak - 7
Mart tarihleri arasında yaptığı dış borç ödemelerinin toplamı
ise 2 milyar 988 milyon dolara ulaştı.

9 Mart
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· Saatlik işgücü maliyeti endeksi 2011 yılında 2010 yılına göre
yüzde 9,5 artışla 129,6 değerine ulaştı. Saatlik kazanç endek-
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sinin bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 9,7 artışla
132,2 değerine yükseldiği 2011 yılında, saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi yüzde 8,4 artışla 119 oldu.
· Merkez Bankası’nın Türkiye Konut Fiyat Endeksi’ne göre
2011 yılı Aralık ayında Türkiye genelinde konut fiyatları bir
önceki aya yüzde 0,87 oranında artışla 115,3 olarak gerçekleşti.
· En geniş tanımlı para arzı M3, 17-24 Şubat haftasında 2 milyar 490,1 milyon TL artarak 690 milyar 912,2 milyon TL’ye
ulaştı.
· Merkez Bankası, 2011 Yılı 4. Dönem Ödemeler Dengesi Raporu’nu açıkladı. Rapora göre 2011 yılının dördüncü çeyreğinde, rezerv değişimleri ile IMF kredileri hariç tutulduğunda,
7,8 milyar dolar sermaye girişi gerçekleşti.

12 Mart
· Cari açık 2012 yılının Ocak ayında geçen yılın Ocak ayına
göre 25 milyon dolar azalarak 5 milyar 998 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı ise söz konusu dönemde 147
milyon doları azalarak 5 milyar 922 milyon dolar oldu.
· Şubat ayında bir önceki aya göre en yüksek reel getiri ÜFE ile
indirgendiğinde İMKB 100 Endeksi’nde gerçekleşti. Şubat’ta
yatırım araçlarından külçe altın yüzde 0,82 ve mevduat faizi
yüzde 0,59 oranında yatırımcısına reel getiri sağladı.
· Bankacılık sektöründe mali kesime verilenler dahil krediler
toplamı 2 Mart itibariyle geçen yılın aynı dönemine göre 2
milyar 471 milyar TL artarak 690 milyar 626 milyon TL düzeyine çıktı.
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13 Mart
· Sanayi Ciro Endeksi, Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre
yüzde 15,7 artarak 197,1 değerine ulaştı. Sanayi Sipariş Endeksi, söz konusu dönemde yüzde 17,4 artışla 194,1 değerini
aldı.
· Hazine Müsteşarlığı bugün gerçekleştirdiği 5 yıl vadeli, TL
Cinsi Sabit Kuponlu Devlet Tahvili ihalesinde 877,9 milyon
TL’si rekabetçi, olmayan teklif (ROT) olmak üzere toplam 2
milyar 67,7 milyon TL düzeyinde iç borçlanma gerçekleştirdi.

14 Mart
· IMF ve OECD ilk kez ortak G-20 Üç Aylık Toplu GSYH
verilerini yayınladı. Raporda Türkiye ve Japonya, G-20 ülkeleri arasında 2011 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe
göre yüzde 1,7 büyüme kaydederek, Çin’den sonra ikinci sırayı
paylaştı.
· Uluslararası doğrudan yatırım girişleri 2012 yılının ilk ayında
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72,5 artarak 517 milyon dolardan 892 milyon dolara yükseldi.

15 Mart
· İşsizlik oranı 2011 yılı Aralık döneminde bir önceki yılın aynı
dönemine göre 1,6 puan azalışla yüzde11,4’den yüzde 9,8’e
geriledi. İşsizlik oranı bir önceki aya göre 0,7 puan artış gösterdi.
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· Merkezi yönetim bütçesi, 2012 yılı Şubat ayında 2,6 milyar
TL açık verdi. 2011 yılı Şubat ayında bütçede 7,2 milyar TL
faiz dışı fazla verilirken, bu yıl Şubat ayında yüzde 6 milyar TL
faiz dışı fazla gerçekleşti.
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· Hazine Müsteşarlığı, yen piyasasında JBIC garantili tahvil ihracını tamamladı. 10 yıl vadeli, 90 milyar yen tutarındaki tahvil ihracının yatırımcıya getirisi yüzde 1,47 oldu.
· Merkez Bankası’nın toplam döviz rezervi 2-9 Mart haftasında
78 milyar 521 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

16 Mart
· Tüketici Güven Endeksi, 2012 Şubat’ta bir önceki aya göre
yüzde 1,1 oranında artarak 93,2 değerine yükseldi.
· Özel sektörün yurtdışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 2012 yılı Ocak ayında, 2011 yıl sonuna göre yüzde 0,5
oranında, 583 milyon dolar tutarında artışla 127 milyar 796
milyon dolar oldu.
· Kurulan şirket sayısı bu yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı
dönemine göre yüzde 16,7 azalarak 9 bin 66’ya geriledi.
· En geniş tanımlı para arzı M3, 24 Şubat - 2 Mart haftasında 2
milyar 209,6 milyon TL azalarak 688 milyar 702,5 milyon TL
düzeyinde gerçekleşti.

19 Mart
· Kısa vadeli dış borç stokundaki artış sürüyor. 2012 yılı Ocak
ayı itibariyle kısa vadeli dış borç stoku, 2011 yıl sonuna göre
yüzde 3,9 oranında artışla 87 milyar 88 milyon dolara yükseldi.
· İhracat Birim Değer Endeksi, bu yılın Ocak ayında geçen yılın
aynı ayına göre yüzde 0,3 azalırken, İthalat Birim Değer Endeksi yüzde 3 oranında artış gösterdi. Ocak’ta geçen yılın aynı
ayına göre ihracat miktar endeksi yüzde 8,8 artarken, ithalat
miktar endeksi yüzde 0,2 azaldı.
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20 Mart
· Yabancıların Türkiye’deki yatırımları ve alınan dış krediler gibi
uluslararası yükümlülüklerin dış varlıklarla karşılanamayan
kısmını ifade eden “uluslararası yatırım pozisyonu açığı”, 2012
Ocak itibariyla 2011 sonuna göre yüzde 10,1 oranında artışla
356 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.
· Hazine alacakları 2012 yılı Şubat ayı sonu itibariyla 24,1 milyar TL olurken, bunun 8,9 milyar TL’sinin vadesinin geçtiği
belirlendi. Hazine alacak stoku içerisinde en yüksek pay 15,1
milyar TL ile mahalli idarelere ait olurken, KİT’lerin borcu
4,7 milyar TL düzeyinde gerçekleşti.
· Türkiye’nin merkezi yönetim brüt borç stoku, 29 Şubat 2012
itibariyle geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 artışla 518 milyar 517 milyon TL düzeyinde gerçekleşti.

21 Mart
· Türk özel sektörünü borç krizinin gölgesindeki Avrupa ülkeleri fonladı. Türk özel sektörünün 2012 yılı Ocak ayı itibariyla 127,8 milyar dolara ulaşan uzun vadeli kredilerinin yüzde
70,5’i Avrupa ülkelerinden temin edildi
· Merkez Bankası kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faiz
oranlarında değişikliğe gitmedi.

22 Mart

38

· Karşılıksız çek sayısındaki artış sürüyor. Merkez Bankası tarafından bankalara duyurulan birikimli karşılıksız çek sayısı
2012 yılı Şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde
48,1 oranında artarak 139 bin 698 adete yükseldi.
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· İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (İMKB) işlem gören
mevduat bankalarının net kârı 2011 yılında bir önceki yıla
göre yüzde 5 azalarak 15,4 milyar TL oldu. Aralık 2010’da
yüzde 17,6 olan yıllık bazda özkaynak kârlılığı, Aralık 2011’de
yüzde 15,5’e geriledi.
· Kamu sektörünün toplam çevresel harcamaları, 2010 yılında
bir önceki yıla göre yüzde 1,5 oranında artarak 9,86 milyar TL
olarak gerçekleşti.
· Merkez Bankası’nın toplam döviz rezervi 9-16 Mart haftasında 79 milyar 115 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

23 Mart
· İhracatın yüzde 10,03 artışla 21 milyar 695 milyon dolara
ulaştığı 2012 yılının ilk 2 ayında, ihracatın yüzde 68,3’ü 20
ülkeye gerçekleştirildi. Türkiye’nin en büyük ihracat partnerinin 2,1 milyar dolar ihracat ve yüzde 9,75 payla Almanya
olduğu Ocak-Şubat döneminde, Irak ise 1 milyar 547 milyon
dolar ihracat ve yüzde 7,1 payla ikinci sıraya yerleşti.
· Türkiye’yi 2012 yılı Şubat ayında ziyaret eden yabancı turist
sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,59 azalışla 997 bin
571 kişiye geriledi.
· En geniş tanımlı para arzı M3, 2-9 Mart haftasında 5 milyar
300 milyon TL artarak 688,7 milyar TL’den 694 milyar TL’ye
ulaştı.

26 Mart
· İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, Mart ayında
geçen yılın aynı ayına göre 0,1 puan azalarak yüzde 73,1 seviyesinde gerçekleşti.
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· Reel sektörün güveni 2012 yılının Mart ayında, bir önceki aya
göre 5,6 puan artarak 112,9 seviyesine yükseldi.
· Hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endeksleri
Mart ayında arttı. Mart ayında, Hizmet Sektörü Güven Endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,1, Perakende Ticaret Sektörü
Güven Endeksi yüzde 6,8 ve İnşaat Sektörü Güven Endeksi
yüzde 7 oranında arttı.
· Mevduat, 1 haftada 8 milyar 293 milyon TL artışla 733 milyar
199 milyon TL oldu.
· Hazine Müsteşarlığı, 26 Haziran 2013 itfa tarihli 91 gün
kupon dönemli senedin 27 Haziran 2012 tarihli kupon oranını yüzde 3,02 olarak belirledi.

27 Mart
· Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, dün gerçekleştirdiği
Mart ayı toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo
ihale faiz oranını yüzde 5,75’te, gecelik borçlanma faiz oranını
yüzde 5’te sabit tuttu.
· Merkez Bankası, altın rezervlerinin güçlendirilmesi ve bankacılık sisteminin maliyet ve likidite kanallarının olumlu etkilenmesi amacıyla Türk lirası yükümlülükler için tesis edilmesi
gereken zorunlu karşılıkların altın olarak tesis edilebilecek kısmını yüzde 10’dan yüzde 20’ye yükseltti.

28 Mart
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· Tahıllar, sebze ürünleri ve meyve ürünleri üretimi 2011 yılında bir önceki yıla göre arttı. 2011 yılında bir önceki yıla göre
tahıl ürünleri üretimi yüzde 7,4 artışla 35,2 milyon tona, sebze
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üretimi yüzde 6 artışla 27,5 milyon tona ve meyve üretimi
yüzde 3,5 artışla 17,2 milyon tona yükseldi.
· Merkez Bankası’nın, Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğde
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’i 30 Mart 2012 tarihinden
itibaren geçerli olmak üzere Resmî Gazete’de yayımlandı.

29 Mart
· Merkez Bankası’nın toplam döviz rezervi 16-23 Mart haftasında 79 milyar 564 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.
· Yurtiçi yerleşiklerin bankalardaki TL ve yabancı para toplam
mevduatı, 9-16 Mart haftasında 6 milyar 658 milyon TL artışla 596 milyar 819,4 milyon TL’ye çıktı.
· Mevduat ve kalkınma yatırım bankalarının yurtiçi kredileri,
9-16 Mart haftasında 3 milyar 674,4 milyon TL artarak 593
milyar 463,5 milyon TL düzeyine yükseldi.
· Tüketici kredilerinin 624,7 milyon TL artarak 164 milyar 370
milyon TL’ye yükseldiği 16-23 Mart haftasında kredi kartı
harcamaları 211,7 milyon TL artışla 55 milyar 87 milyon TL
oldu.

30 Mart
· Türkiye’nin dış ticaret açığı 2012 yılının Ocak-Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine yüzde 12,6 oranında gerileyerek 12 milyar 950 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.
· Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2012 yılı Ocak - Şubat
döneminde tarım ürünleri ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 oranında artışla 2 milyar 605 milyon dolara yükseldiğini açıkladı.
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· Türkiye genelinde 2011 yılında yayımlanan kitap sayısı bir
önceki yıla göre yüzde 15,7 oranında artışla 39 bin 247 adete
ulaştı. 2011’de özel sektör tarafından yayımlanan materyaller
2010 yılına göre yüzde 17,5 artış gösterdi.
· Türkiye’nin brüt dış borç stoku, 2011 yılı sonu itibariyla bir
önceki yıla göre yüzde 4,9 oranında artışla 306,6 milyar dolara
yükseldi.
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NİSAN
2 Nisan
· Türkiye ekonomisi kesintisiz olarak 9 çeyrek boyunca büyüdü.
2011 yılı gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) değeri cari fiyatlarla
yüzde 17,8’lik artışla 1 trilyon 294 milyar 893 milyon TL’ye
yükselirken, sabit fiyatlarla GSYH yüzde 8,5’lik artışla 114
milyar 874 milyon TL oldu.
· Kişi başına düşen Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) değeri
2011 yılında arttı. 2011 yılında kişi başına GSYH değeri bir
önceki yıla göre cari fiyatlarla bin 831 TL artışla 17 bin 510
TL’ye yükseldi.
· Özel sektör yatırımları cari fiyatlarla 2011 yılında bir önceki yıla
göre 42,7 artışla 234 milyar 582 milyon TL’ye yükselirken, kamu
yatırımları yüzde 11,9 artışla 48 milyar 581 milyon TL oldu.

3 Nisan
· Enflasyon, 2012 yılı Mart ayında tüketici fiyatlarında bir önceki aya göre yüzde 0,41 oranında, üretici fiyatlarında yüzde
0,36 oranında artış gösterdi.
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· Çekirdek enflasyon Mart ayında yıllık bazda gerilemeyi sürdürdü. Özel tanımlı enflasyon göstergelerinden I Endeksi,
Mart itibariyla yıllık bazda bir önceki aya göre yüzde 0,21
puan azalışla yüzde 7,91’e geriledi.

4 Nisan
· Taşıt araçları dış ticareti son 6 yıllık dönemde yüzde 116,2
artışla 12 milyar 43 milyon dolar dış ticaret fazlası verdi. Son
6 yılda otomobil dış ticaretinin verdiği fazla ise yüzde 116,9
artışla 5 milyar 612 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

5 Nisan
· İnşaat sektöründe ciro 2011 yılında bir önceki yıla göre yüzde
9,5 artışla 145,3’e yükselirken, inşaat sektöründe üretim yüzde 11,3 artışla 127,6’ya ulaştı.
· Yabancıların İMKB’de yaptıkları işlemlerin hacmi Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,2 oranında azalarak 13
milyar 88 milyon dolar oldu.
· Merkez Bankası’nın toplam döviz rezervi 23-30 Mart haftasında 80 milyar 94 milyon dolar oldu.
· Bankacılık sektörünün kârı Şubat 2012 itibariyla geçen yılın
aynı dönemine göre yüzde 11,3 oranında artışla 3 milyar 445
milyon TL’ye ulaştı.

6 Nisan
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· 1 milyar dolarlık işlem hacminin yüzde 86,1’i, 20 şirketin hissesinde gerçekleşti.Yabancıların İMKB’de en fazla işlem ger-
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çekleştirdikleri 20 şirketin hisse senetlerindeki toplam 11,3
milyar dolarlık işlem, 1 milyar 811,2 milyon dolar net alımla
sonuçlandı.
· En geniş tanımlı para arzı M3, 16-23 Mart haftasında 29 milyon TL azalışla 699 milyar 855 milyon TL düzeyine indi.

9 Nisan
· Büyümenin öncü göstergelerinden sanayi üretiminde yıllık
bazda “kesintisiz artış” süreci 2012 yılı Şubat ayında da devam
etti. 2012 yılı Şubat ayında sanayi üretimi geçen yılın aynı
ayına göre yüzde 4,4 artışla 118,5 değerinde gerçekleşti.
· Hazine nakit dengesi 2012 yılının Ocak-Mart döneminde 8
milyar 213 milyon TL açık verdi.
· Merkez Bankası’nın Türkiye Konut Fiyat Endeksi’ne (TKFE)
göre 2012 yılı Ocak ayında Türkiye genelinde konut fiyatları
bir önceki aya göre yüzde 0,82 oranında artış gösterdi.
· İhracatı 1 milyar doların üzerinde olan 7 il Ocak-Mart dönemindeki 34 milyar 275 milyon dolarlık ihracatın yüzde 81’ini
oluşturdu.

10 Nisan
· İhracat birim değer endeksi, 2012 yılının Şubat ayında geçen
yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 azalırken, ithalat birim değer
endeksi yüzde 2 oranında artış gösterdi.

11 Nisan
· Cari açık 2012 yılının Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre
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yüzde 30 azalışla 4 milyar 217 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.
· Merkez Bankası’nın açıkladığı ödemeler dengesi verilerine
göre 2012 yılı Şubat ayında “net hata noksan” kaleminde 1
milyar 364 milyon dolarlık kaynağı belirsiz para girişi yaşandı.
Yılın ilk iki ayında gizemli para girişi 2 milyar 48 milyon dolara ulaştı.

12 Nisan
· Dolar, Mart ayında en yüksek reel getiri sağlayan finansal yatırım aracı oldu. Mart ayında dolar bir önceki aya göre ÜFE
ile indirgendiğinde yüzde 1,41, TÜFE ile indirgendiğinde ise
yüzde 1,36 oranında reel getiri sağladı.
· Merkez Bankası’nın toplam döviz rezervi 30 Mart - 6 Nisan
haftasında 79 milyar 266 milyon dolara geriledi.
· Yurtiçi yerleşiklerin bankalardaki TL ve yabancı para toplam
mevduatı, 23-30 Mart haftasında 2 milyar 444,5 milyon TL
azalışla 593 milyar 275,2 milyon TL’ye geriledi.

13 Nisan
· Sanayi Ciro Endeksi, 2012 yılı Şubat ayında geçen yılın aynı
ayına göre yüzde 17,3, bir önceki aya göre yüzde 3,8 oranında
arttı. Endeks 206,8 değerine ulaştı.
· En geniş tanımlı para arzı M3, 23-30 Mart haftasında 2 milyar 672,1 milyon TL azalarak 697 milyar 183,3 milyon TL’ye
geriledi.
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16 Nisan
· Türkiye genelinde işsizlik oranı, 9 ayın ardından 2012 yılı
Ocak döneminde tekrar çift haneyi gördü. Aralık 2011 döneminde yüzde 9,8 olan işsizlik oranı, 2012 yılı Ocak döneminde 0,4 puan artışla yüzde 10,2 düzeyine yükseldi.
· Merkezi yönetim bütçesi, 2012 yılı Mart ayında 5,5 milyar TL
açık verdi. 2011 yılı Mart ayında bütçede 2,1 milyar TL faiz
dışı açık verilirken, bu yıl Mart ayında 2,2 milyar TL faiz dışı
açık gerçekleşti.
· Tüketici Güven Endeksi, 2012 Mart ayında bir önceki aya
göre yüzde 0,7 oranında arttı. Şubat ayında 93,2 olan endeks
Mart ayında 93,9 değerine yükseldi.

17 Nisan
· Hazine Müsteşarlığı bugün gerçekleştirdiği iki devlet tahvili
ihalesinde 1 milyar 999 milyon TL’si ROT’a satış olmak üzere
toplam 5 milyar 533,2 milyon TL’lik iç borçlanma gerçekleştirdi.
· Özel sektörün yurtdışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu
2012 yılı Şubat ayında 129,4 milyar dolar, kısa vadeli kredi
borcu ise 28,8 milyar dolara ulaştı.

18 Nisan
· Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, dün gerçekleştirdiği
Nisan ayı toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo
ihale faiz oranını yüzde 5,75’te, gecelik borçlanma faiz oranını
yüzde 5’te sabit tuttu.
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· Kısa vadeli dış borç stoku, 2012 yılı Şubat itibariyla 2011 yıl
sonuna göre yüzde 5,9 oranında artışla 88 milyar 783 milyon
dolara yükseldi.

19 Nisan
· Yabancıların Türkiye’deki yatırımları ve alınan dış krediler
gibi uluslararası yükümlülüklerin dış varlıklarla karşılanamayan kısmını ifade eden “uluslararası yatırım pozisyonu açığı”,
2012 Şubat itibariyla 2011 sonuna göre yüzde 15,2 oranında,
49 milyar dolar tutarında artışla 372 milyar 923 milyon dolar
düzeyinde gerçekleşti.
· Merkez Bankası’nın toplam döviz rezervi 6-13 Nisan haftasında 81 milyar 33 milyon dolara çıktı.
· Yurtiçi yerleşiklerin bankalardaki TL ve yabancı para toplam
mevduatı, 30 Mart - 6 Nisan haftasında 3 milyar 95,6 milyon
TL azalışla 590 milyar 179,6 milyon TL’ye geriledi.

20 Nisan
· Türkiye’nin merkezi yönetim brüt borç stoku, 31 Mart 2012
itibariyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artışla 519
milyar 905 milyon TL düzeyinde gerçekleşti.
· En geniş tanımlı para arzı M3, 30 Mart - 6 Nisan haftasında
537,8 milyon TL azalarak 696 milyar 645,5 milyon TL’ye geriledi.

24 Nisan
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· İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, 2012 yılı Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre 0,2 puan azalarak yüzde
74,7 seviyesinde gerçekleşti.
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· Reel sektörün güveni Nisan ayında, bir önceki aya göre 3,1
puan artarak 116 seviyesine yükseldi.
· Hazine Müsteşarlığı dün gerçekleştirdiği bir bono ve 2 devlet
tahvilinin ihalesinde 3 milyar 523,2 milyon TL’si ROT’a satış
olmak üzere toplam 6 milyar 80,9 milyon TL net satış gerçekleştirdi.

25 Nisan
· Türkiye’yi bu yılın Mart ayında 1 milyon 460 bin 563 yabancı
turist ziyaret etti. Mart ayında Türkiye’ye gelen ziyaretçiler geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,7 azalış gösterdi.

26 Nisan
· Hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endeksleri
Nisan ayında arttı. 2012 Nisan ayında, Hizmet Sektörü Güven Endeksi bir önceki aya göre yüzde 7, Perakende Ticaret
Sektörü Güven Endeksi yüzde 4,7 ve İnşaat Sektörü Güven
Endeksi yüzde 3,7 oranında arttı.
· Merkez Bankası’nın toplam döviz rezervi 13-20 Nisan haftasında 80 milyar 154 milyon dolara geriledi. Altın rezervinin
12 milyar 790 milyon dolara gerilediği anılan bir haftalık dönemde, altın ve döviz rezervlerinden oluşan brüt rezerv 960
milyon dolar azalışla 92 milyar 944 milyon dolara düştü.

27 Nisan
· Türkiye genelinde 2011 vergilendirme dönemi için yıllık gelir
vergisi beyannamesi ile beyan edilen matrah toplamında bir
önceki döneme göre yüzde 11,37, tahakkuk eden gelir vergisi
toplamında ise yüzde 15,8 oranında artış meydana geldi.
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· Türkiye’nin turizm geliri 2012 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,7 oranında azalarak 2 milyar
799 milyon 744 bin 250 dolar oldu.
· En geniş tanımlı para arzı M3, 6-13 Nisan haftasında 5 milyar
436,5 milyon TL artarak 702 milyar 82 milyon TL’ye yükseldi.

30 Nisan
· Türkiye’nin dış ticaret açığı 2012 yılının Mart ayında geçen
yılın aynı ayına göre yüzde 25,3 oranında azalışla 9 milyar 832
milyon dolardan 7 milyar 346 milyon dolara geriledi.
· Buğday fiyatı 2011 yılında bir önceki yıla göre yüzde 12,6,
mısır fiyatı yüzde 34,8, arpa çeşidi fiyatı ise yüzde 19,5 oranında arttı. Çeltik fiyatı bir önceki yıla göre yüzde 17,1, kırmızı
mercimek fiyatı ise yüzde 7,4 oranında azaldı.
· Bankacılık sektöründe krediler toplamı (mali kesime verilenler dahil) 13 Nisan itibariyla geçen yılın aynı dönemine göre
135,1 milyar TL artarak 574 milyar 946 milyon TL’den 710
milyar 48 milyon TL’ye yükseldi.
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MAYIS
2 Mayıs
· İnternet bankacılığını kullanan aktif müşteri son bir yılda 2,1
milyon kişi arttı. İnternet bankacılığı yapmak üzere sistemde
kayıtlı olan ve en az bir kez giriş işlemi yapmış toplam bireysel
müşteri sayısı, Mart 2012 itibariyla 19,3 milyon oldu.
· İstanbul’da Nisan ayında fiyatı en çok artan ürün “etek” oldu.
Yaz sezonu fiyatlarının devreye girmesi nedeni ile kadın giyimi
grubunda yer alan “etek”in fiyatı yüzde 73,8 oranında artarken, bunu yüzde 68,05 ile elbise, yüzde 67,01 ile tayyör ve
yüzde 59,67 ile eşofman izledi.

3 Mayıs
· Enflasyon, 2012 yılı Nisan ayında tüketici fiyatlarında bir önceki aya göre yüzde 1,52 oranında, üretici fiyatlarında yüzde
0,08 oranında artış gösterdi.
· Çekirdek enflasyon Nisan ayında arttı. Özel tanımlı enflasyon
göstergelerinden I Endeksi, Nisan itibariyla yıllık bazda bir
önceki aya göre yüzde 0,33 puan artışla yüzde 7,91’den yüzde
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8,24’e yükseldi. H Endeksi ise yıllık bazda bir önceki aya göre
0,34 puan artarak yüzde 8,28’den yüzde 8,62 düzeyine çıktı.
· Merkez Bankası’nın toplam döviz rezervi 20 - 27 Nisan haftasında 80 milyar 361 milyon dolara çıktı.

4 Mayıs
· En geniş tanımlı para arzı M3, 13-20 Nisan haftasında 1 milyar 781,5 milyon TL artarak 703 milyar 863,4 milyon TL’ye
ulaştı.

7 Mayıs
· Yabancıların 2012 yılı Nisan’da İMKB’de yarattıkları 8,3 milyar dolarlık işlem hacminin yüzde 82’si, 20 şirketin hissesinde
gerçekleşti.
· Türkiye’nin hammadde ithalatı 2012 yılı Ocak - Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 oranında artışla 41 milyar doları aştı.

8 Mayıs
· Büyümenin öncü göstergelerinden sanayi üretiminde yıllık
bazda “kesintisiz artış” süreci 2012 yılı Mart ayında da devam
etti. 2012 yılı Mart ayında sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 artışla 131,2 değerinde gerçekleşti.
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· Hazine Müsteşarlığı dün gerçekleştirdiği 2 yıl vadeli TL cinsi sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı ihalesinde
353,2 milyon TL’si ROT’a satış olmak üzere 1 milyar 170,2
milyon TL düzeyinde net iç borçlanma gerçekleştirdi.
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9 Mayıs
· Hazine nakit dengesi 2012 yılının Ocak-Nisan döneminde
12 milyar 781 milyon TL açık verdi. İlk 4 ayda nakit bazda
toplam 99 milyar 80 milyon TL gelir elde eden Hazine, 113
milyar 30 milyon TL faiz dışı harcama yaptı. Hazine nakit
dengesi, Nisan ayında ise 4,6 milyar TL açık verdi.
· Bankacılık sektörü dönem net kârı 2012 yılının ilk çeyreğinde
geçen yılın aynı dönemine göre 653 milyon TL tutarında, yüzde 11,9 oranında artarak 6 milyar 124 milyon TL’ye yükseldi.

10 Mayıs
· 2012 yılı Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat miktar endeksi yüzde 16 artarken, ithalat miktar endeksi yüzde
5 azaldı. Bu dönemde ihracat birim değer endeksi yüzde 3,3
azalırken, ithalat birim değer endeksi yüzde 0,1 oranında arttı.
· Merkez Bankası’nın toplam döviz rezervi 27 Nisan - 4 Mayıs
haftasında 80 milyar 114 milyon dolara geriledi.

11 Mayıs
· Cari açık 2012 yılının Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre
yüzde 35,9 oranında azalışla 6 milyar 121 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.
· Merkez Bankası’nın açıkladığı ödemeler dengesi verilerine
göre 2012 yılı Mart ayında “net hata noksan” kaleminde 2
milyar 230 milyon dolarlık kaynağı belirsiz para girişi yaşandı.
· Finansal Yatırım Araçlarında Nisan ayında en yüksek reel getiriyi, ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,41 oranıyla mevduat
faizinde gerçekleşti.
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· En geniş tanımlı para arzı M3, 20-27 Nisan haftasında 207,9
milyon TL artarak 704 milyar 71,3 milyon TL’ye ulaştı.

14 Mayıs
· Sanayi Ciro Endeksi 2012 yılı Mart ayında geçen yılın aynı
ayına göre yüzde 13,6 artışla 234,1 düzeyine yükselirken, Sanayi Sipariş Endeksi bu dönemde yüzde 16 artışla 234,5 düzeyine ulaştı.

15 Mayıs
· Türkiye genelinde işsizlik oranı, 2012 yılı Şubat döneminde
geçen yılın aynı dönemine göre 1,1 puan azalışla yüzde 10,4
düzeyine geriledi. İşsizlik oranı bir önceki aya göre 0,2 puan
artış gösterdi.
· Merkezi yönetim bütçesi 2012 yılı Nisan ayında geçen yılın
aynı ayına göre yüzde 33,7 oranında artışla 1 milyar 412 milyon TL fazla verdi. 2011 yılı Nisan ayında 3,9 milyar TL düzeyinde olan faiz dışı fazla, 2012 yılı Nisan ayında 6,1 milyar
TL düzeyinde gerçekleşti.
· Ziraat Bankası’nın 2012 yılının birinci çeyreğinde geçen yılın
aynı dönemine göre net kârı yüzde 15 artışla 658 milyon TL
oldu.

16 Mayıs
· Tüketici Güven Endeksi, 2012 Nisan ayında bir önceki aya
göre yüzde 2,9 oranında azaldı. Mart ayında 93,9 olan endeks
Nisan ayında 91,1 değerine geriledi.
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17 Mayıs
· Özel sektörün yurtdışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu
2012 yılı Mart ayında, bir önceki aya göre yüzde 0,3 oranında
ve 340,4 milyon dolar tutarında artışla 129 milyar 725,9 milyon dolar oldu.
· Merkez Bankası’nın toplam döviz rezervi 4-11 Mayıs haftasında 81 milyar 173 milyon dolara çıktı.

18 Mayıs
· Kurumlar vergisi rekortmenleri listesinde ilk 20’de 10 banka
yer alırken, ilk 100’de yer alan banka sayısı 19 oldu. 2011 yılı
vergilendirme döneminde 1 milyar 448,5 milyon TL kurumlar vergisi tahakkuku ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
kurumlar vergisi rekortmenleri listesinde ilk sıraya yerleşti.
· Kısa vadeli dış borç stoku, 2012 yılı Mart ayı itibariyla,2011
yıl sonuna göre yüzde 7,7 oranında, 6 milyar 414 milyon dolar tutarında artışla 90,2 milyar dolara yükseldi.
· En geniş tanımlı para arzı M3, 27 Nisan - 4 Mayıs haftasında
1 milyar 676 milyon TL azalarak 702 milyar 395,3 milyon
TL’ye geriledi.

21 Mayıs
· Yabancıların Türkiye’deki yatırımları ve alınan dış krediler gibi
uluslararası yükümlülüklerin dış varlıklarla karşılanamayan
kısmını ifade eden “uluslararası yatırım pozisyonu açığı”, 2012
yılı ilk çeyreği itibariyla 2011 sonuna göre yüzde 16,9 oranında, 55 milyar dolar tutarında artışla 380 milyar 884 milyon
dolara yükseldi.
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· Türkiye’nin merkezi yönetim brüt borç stoku, 30 Nisan 2012
itibariyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,2 artışla
517,9 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. Borç stokunun 374,7
milyar TL tutarındaki kısmı Türk Lirası cinsinden ve 142,5
milyar TL tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlardan oluştu.
· Türkiye’nin 2012 yılının ilk çeyreğinde 20 milyar 324 milyon
dolara ulaşan dış ticaret açığının, yüzde 45’i Rusya’ya ve Çin’e
verilen açıktan kaynaklandı.

22 Mayıs
· İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (İMKB) işlem gören
mevduat bankalarının net dönem kârı 2012 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 oranında artışla
4,4 milyar TL oldu.

23 Mayıs
· JCR-Eurasia Rating, Aktif Yatırım Bankası A.Ş.’nin Uzun Vadeli Ulusal Notunu “A(Trk)”dan “A+(Trk)”ya yükseltti. Görünümünü ise ‘Pozitif ’ olarak teyit etti.

24 Mayıs
· İmalat sanayi genelinde kapasite kullanımı 2012 yılı Mayıs
ayında geçen yılın aynı ayına göre 0,5 puan azalarak yüzde
74,7 seviyesinde gerçekleşti.
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· Reel sektörün güveni Mayıs ayında, bir önceki aya göre 2,2
puan azalarak 113,8 seviyesine geriledi. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 1,9 puan
azalarak 107,9 seviyesinde gerçekleşti.
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· Merkez Bankası’nın toplam döviz rezervi 11-18 Mayıs haftasında 79 milyar 656 milyon dolara geriledi.

25 Mayıs
· Hizmet ve Perakende Ticaret Sektörü Güven Endeksleri Mayıs ayında artarken, İnşaat Sektörü Güven Endeksi azaldı.
· Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısında gerileme sürüyor.
Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısı 2012 yılının ilk 4 ayında
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,96 oranında azalışla 5
milyon 608 bin 460 kişiye geriledi.
· En geniş tanımlı para arzı M3, 4-11 Mayıs haftasında 5 milyar
514,6 milyon TL artarak 707 milyar 909,9 milyon TL düzeyine yükseldi.

28 Mayıs
· Tüketici, kredi kartında taksite ağırlık verdi. Tüketicinin 18
Mayıs itibariyla 59,5 milyar TL düzeyine ulaşan kredi kartı
borçlarının yüzde 48,5’ini taksitli, yüzde 51,5’ini ise taksitsiz
borçlar oluşturdu.

29 Mayıs
· Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, dün gerçekleştirdiği
Mayıs ayı toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo
ihale faiz oranını yüzde 5,75’te, gecelik borçlanma faiz oranını
yüzde 5’te sabit tuttu.
· Merkez Bankası, Türk Lirası yükümlülükler için tesis edilmesi
gereken zorunlu karşılıkların yabancı para olarak tutulabilecek
kısmına ilişkin üst sınırı yüzde 40’tan yüzde 45’e yükseltti.
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· Türkiye’de yaşayan vatandaşların ve yabancıların yurtiçinde
gerçekleştirdikleri seyahatlerde yaptığı harcamalar 2011 yılında bir önceki yıla göre yüzde 15 oranında artışla 15 milyar 641
milyon 262 bin TL düzeyinde gerçekleşti.

30 Mayıs
· Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği IATA, global yolcu trafiğinin Nisan ayında yüzde 6, kargo talebinin de yüzde 4,2
arttığını açıkladı.

31 Mayıs
· Türkiye’nin dış ticaret açığı 2012 yılının Nisan ayında geçen
yılın aynı ayına göre yüzde 27,3 oranında azalışla 6 milyar 598
milyon dolara geriledi.
· Merkez Bankası’nın toplam döviz rezervi 18-25 Mayıs haftasında 78 milyar 899 milyon dolara geriledi.
· Türk Lirası yükümlülükler için tesis edilmesi gereken zorunlu
karşılıkların yabancı para olarak tutulabilecek kısmına ilişkin
üst sınırı yüzde 40’tan yüzde 45’e çıkarıldı. Karar, 8 Haziran
itibariyla yürürlüğe girecek.
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HAZİRAN
1 Haziran
· İhracat 2012 yılının Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre
yüzde 7,3 artarak 11 milyar 816 milyon dolara çıktı. İhracat
2012 yılının Ocak-Mayıs döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,3 artışla 59 milyar 833 milyon 376 bin
dolara ulaştı.
· Sanayide istihdam endeksi 2012 yılının ilk çeyreğinde geçen
yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 artışla 107,9 düzeyinde
gerçekleşti.
· Ekonomi Bakanlığı 2012 yılı Nisan ayında 306 adet yatırım
teşvik belgesi düzenledi. Söz konusu belgelerde öngörülen sabit yatırım tutarı 2 milyar 903 milyon 605,5 bin TL, öngörülen istihdam 8 bin 293 kişi olarak belirlendi.

4 Haziran
· Enflasyon, 2012 yılı Mayıs ayında tüketici fiyatlarında bir önceki aya göre yüzde 0,21 oranında gerilerken, üretici fiyatlarında yüzde 0,53 oranında artış gösterdi.
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· Mayıs itibariyla yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında bir önceki aya göre 2,86 puan azalışla yüzde 8,28 seviyesinde gerçekleşirken, üretici fiyatlarında 0,41 puan artışla yüzde 8,06’ya
yükseldi.
· Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) Türkiye Bankacılık Sistemi Raporu’na göre sektörün kâr hacmi, yılın ilk çeyreğinde
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 5,7 milyar
TL’ye yükseldi.

5 Haziran
· Türkiye’nin CO2 eşdeğeri olarak toplam seragazı emisyonu
1990 yılına göre yüzde 115 artış göstererek 401,9 milyon ton
olduğu tahmin edildi.
· Yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü 2012 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,7 oranında
artışla 21 milyon 328 bin 705 metrekareden 25 milyon 535
bin 954 metrekareye yükseldi.
· Türkiye’nin çelik ihracatı, 2012’nin ilk beş ayında 3,4 artışla
6,6 milyar dolara ulaştı. Mayıs ayı ihracatı ise bir önceki aya
göre 1,4 artarak 1,35 milyar dolar oldu.

6 Haziran
· Bankacılık sektörünün dönem net karı 2012 yılının ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,7 oranında artışla
7 milyar 663 milyon TL’ye ulaştı.
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· Yabancıların İMKB’de yaptıkları işlemlerin hacmi 2012 yılının ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21
azalarak 53 milyar 107,9 milyon dolar oldu.
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7 Haziran
· Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Mart 2012 tüketici kredileri ve konut kredileri verilerini açıkladı. Buna göre 2012 yılı
Ocak-Mart döneminde 2 milyon 44 bin 99 kişiye, 22,1 milyar
TL tutarında tüketici kredisi ve konut kredisi kullandırıldı.
· Ticaret-Hizmette Ciro Endeksi, 2012 yılının 1. çeyreğinde
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 artarken, bir önceki
döneme göre yüzde 13,2 azalarak 177,3 olarak gerçekleşti.
· İnşaat sektöründe istihdam endeksi 2012 ilk çeyrekte geçen
yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9, çalışan saat endeksi yüzde
0,9 ve brüt ücret-maaş endeksi yüzde 19,3 artış gösterdi.

8 Haziran
· 2012 yılı Nisan ayında sanayi üretimi endeksi geçen yılın aynı
ayına göre yüzde 1,8 artışla 125,6 değerinde gerçekleşti.
· 2012 yılı Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat miktar endeksi yüzde 13,4 artarken, ithalat miktar endeksi yüzde
6,3 azaldı.
· Saatlik işgücü maliyeti endeksi 2012 yılının 1. döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,9 artışla 135 değerine
ulaştı.
· Hazine nakit dengesi 2012 yılının Ocak-Mayıs döneminde 2
milyar 24 milyon TL açık verdi.
· En geniş tanımlı para arzı M3, 18-25 Mayıs haftasında 2 milyar 89,2 milyon TL artarak 713 milyar 461,6 milyon TL düzeyine yükseldi.
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11 Haziran
· Cari açık 2012 yılının Nisan ayında geçen yılın aynı ayına
göre yüzde 35,3 oranında azalışla 4 milyar 956 milyon dolar
düzeyinde gerçekleşti.

12 Haziran
· Merkez Bankası tarafından bankalara duyurulan karşılıksız
çek sayısı Mayıs’ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 118 artışla
83 bin 80 adete yükseldi.
· Türk Hava Yolları (THY), Latin Amerika ve Karayipler Hava
Taşımacılığı Birliği’ne (Latin American and Caribbean Air
Transport Association) üye havayolu olarak katıldı.
· Tüketicinin 1 Haziran itibariyla 61,7 milyar TL düzeyine ulaşan kredi kartı borçlarının yüzde 48’ini taksitli, yüzde 52’sini
ise taksitsiz borçlar oluşturdu.

13 Haziran
· Sanayi Ciro Endeksi, 2012 yılı Nisan ayında geçen yılın aynı
ayına göre yüzde 12,8 artışla 224,4’e yükselirken, Sanayi Sipariş Endeksi yüzde 13,6 artarak 217,8 düzeyinde gerçekleşti.
· 2012 yılının ilk dört ayında, yurtdışına yatırıma giden yerli
sermaye yüzde 128,2 artışla 2 milyar 528 milyon dolara ulaştı.

14 Haziran
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142 oldu.
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· Merkez Bankası’nın toplam döviz rezervi 1-8 Haziran haftasında 79 milyar 658 milyon dolara çıktı. Altın rezervinin 12
milyar 352 milyon dolara indiği anılan bir haftalık dönemde,
altın ve döviz rezervlerinden oluşan brüt rezerv 2 milyar 66
milyon dolar artışla 92 milyar 10 milyon dolar oldu.
· Yurtiçi yerleşiklerin bankalardaki TL ve yabancı para toplam
mevduatı, 25 Mayıs - 1 Haziran haftasında 1 milyar 376 milyon TL artışla 602 milyar 429,3 milyon TL’ye yükseldi.
· Tüketici kredilerinin 983 milyon TL artışla 171 milyar 67
milyon TL’ye çıktığı 1-8 Haziran haftasında kredi kartı harcamaları 252 milyon TL azalışla 59 milyar 993 milyon TL oldu.

15 Haziran
· Türkiye genelinde işsizlik oranı Mart 2012 döneminde geçen
yılın aynı dönemine göre 0,9 puan azalarak yüzde 10,8’den
yüzde 9,9’a geriledi.
· Merkezi yönetim bütçesi 2012 yılı Mayıs ayında geçen yılın
aynı ayına göre yüzde 61,8 oranında artışla 4 milyar 587 milyon TL fazla verdi.
· Özel sektörün yurtdışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu,
2011 yıl sonuna göre 2,2 milyar dolar artarak 129,2 milyar
dolar düzeyinde gerçekleşti.

18 Haziran
· Tüketici Güven Endeksi, 2012 Mayıs ayında bir önceki aya
göre yüzde 1,1 oranında arttı. Nisan ayında 91,1 olan endeks
Mayıs ayında 92,1 değerine yükseldi.
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· Türkiye’nin toplam kısa vadeli dış borç stoku Nisan sonu itibariyla 2011 yıl sonuna göre yüzde 13,6 oranında artışla 95,2
milyar dolar olarak gerçekleşti.

19 Haziran
· G-20 Meksika toplantısında, G-20 grubunun dünya nüfusunun yüzde 64’ünü, GSYİH’sinin yaklaşık yüzde 90’ını ve ticaretinin yüzde 80’ini oluşturduğuna işaret edilirken Türkiye,
G-20 üyeleri arasında geçen yıl Çin ve Arjantin’den sonra en
yüksek ekonomik büyümeyi sağlayan ülke olarak gösterildi.
· Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), IMF kaynaklarının güçlendirilmesi yoluyla küresel finansal istikrara katkı
yapmak amacıyla Türkiye’nin uluslararası rezervleri arasında
sayılmak kaydıyla IMF’ye 5 milyar dolara kadar katkıda bulunacak.
· Türkiye yılın ilk 5 ayında ham çelik üretimini en fazla artıran
ülke oldu. Ocak-Mayıs döneminde, dünya ham çelik üretimi
yüzde 0,8 oranında artışla, 635,6 milyon tona ulaşırken, üretimini yüzde 10,4 oranında artışla, 15 milyon tona yükselten
Türkiye, en yüksek üretim artışı elde eden ülke oldu.

20 Haziran
· Hazine alacakları 2012 yılı Mayıs ayı sonu itibariyla 22 milyar
508,3 milyon TL olurken, bunun 8 milyar 113 milyon TL’sinin vadesinin geçtiği belirlendi.
· Türkiye’nin merkezi yönetim brüt borç stoku, 31 Mayıs 2012
itibariyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 artışla
520,8 milyar TL düzeyinde gerçekleşti.
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· Türkiye genelinde, 2011 yıl sonu itibariyle ortalama olarak kişi
başına 8 bin 714 TL mevduat ile 8 bin 108 TL kredi düştü.

21 Haziran
· Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, dün gerçekleştirdiği
Haziran ayı toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli
repo ihale faiz oranını yüzde 5,75’te, gecelik borçlanma faiz
oranını yüzde 5’te sabit tuttu.
· Merkez Bankası, Türk Lirası yükümlülükler için tesis edilmesi
gereken zorunlu karşılıkların yabancı para olarak tutulabilecek
kısmına ilişkin üst sınırı yüzde 45’ten yüzde 50’ye yükseltti.
· Merkez Bankası’nın toplam döviz rezervi 8-15 Haziran haftasında 631 milyon dolar artarak, 80 milyar 289 milyon dolara
çıktı.
· Yurtiçi yerleşiklerin bankalardaki TL ve yabancı para toplam
mevduatı, 1-8 Haziran haftasında 2 milyar 789 milyon TL
azalışla 599 milyar 640 milyon TL’ye geriledi.
· “Kalkınmada Yeni Eşik: Orta Gelir Tuzağı” başlıklı 2012 yılı
MÜSİAD Ekonomi Raporu kamuoyu ile paylaşıldı.

22 Haziran
· Ekonomi Bakanlığı; Ocak-Mayıs döneminde, öngörülen sabit
yatırım tutarı 18,42 milyar TL olan toplam 1603 adet yatırım teşvik belgesi düzenlendiğini belirtilerek söz konusu teşvik
belgelerine konu olan projeler kapsamında 44 bin 345 kişilik
istihdam sağlanmasının öngörüldüğünü açıkladı.
· En geniş tanımlı para arzı M3, 1-8 Haziran haftasında 54,9
milyon TL artarak 715 milyar 65 milyon TL düzeyine yükseldi.

65

Ekonomi Almanağı 2012

25 Haziran
· İmalat sanayi genelinde kapasite kullanımı 2012 yılı Haziran
ayında geçen yılın aynı ayına göre 2,1 puan azalarak yüzde
74,6 seviyesinde gerçekleşti.
· Hizmet Sektörü Güven Endeksi Haziran ayında bir önceki
aya göre yüzde 0,6 oranında artışla 114,4’e ulaşırken, Perakende Ticaret Sektörü Güven Endeksi yüzde 3,4 azalışla 110,2,
İnşaat Sektörü Güven Endeksi yüzde 4,8 azalışla 93,3 oldu.

26 Haziran
· Merkez Bankası, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami
faiz oranları 1 Temmuz - 1 Ekim döneminde Türk Lirası için
yüzde 2,34, dolar için yüzde 1,7 ve Euro için yüzde 1,64 olacak. Aylık azami gecikme faizi oranı ise Türk Lirası için yüzde
2,84, dolar için yüzde 2,2 ve Euro için ise yüzde 2,14 olarak
uygulanacak.

27 Haziran
· Yurtiçi yerleşiklerin bankalardaki TL ve yabancı para toplam
mevduatı, 8-15 Haziran haftasında 11 milyar 31,4 milyon TL
artışla 610 milyar 671,5 milyon TL’ye ulaştı.
· Tüketici kredilerinin 299,8 milyon TL artışla 171 milyar
349,4 milyon TL’ye yükseldiği 15-22 Haziran haftasında kredi kartı harcamaları 502,5 milyon TL azalışla 60 milyar 301
milyon TL oldu.
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28 Haziran
· Hazine Müsteşarlığı, Haziran 2012’de imzalanan kredi ve garanti anlaşmaları ile Avrupa Yatırım Bankası’ndan toplam 475
milyon Euro tutarında finansman sağlandığını bildirdi.
· Merkez Bankası’nın toplam döviz rezervi 15-22 Haziran haftasında 1 milyar 736 milyon dolar artışla 82 milyar 25 milyon
dolara çıktı.
· Mevduat ve kalkınma yatırım bankalarının yurtiçi kredileri,
8-15 Haziran haftasında 3 milyar 816,3 milyon TL artarak
632 milyar 310,5 milyon TL’ye ulaştı.

29 Haziran
· Türkiye’nin dış ticaret açığı 2012 yılının Mayıs ayında geçen
yılın aynı ayına göre yüzde 15,5 oranında azalışla 8 milyar 584
milyon dolara geriledi.
· Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2012 yılı Ocak-Mayıs
döneminde, 2011 yılının aynı dönemine göre tarım ürünleri
ihracatının yüzde 9,6 oranında artarak 6 milyar 498 milyon
dolara yükseldiğini bildirdi.
· Türkiye’nin brüt dış borç stoku, 2012 yılı birinci çeyreği sonu
itibariyla 318,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Özel sektör borçlarının toplam dış borç stoku içerisindeki payı 207,6
milyar dolar ile yüzde 65,2 ve kamu kesimi borçlarının payı
100,9 milyar dolar ile yüzde 31,7 oldu.
· Türkiye’nin net dış borç stoku, 2012 Mart sonu itibariyla
2011 yılı sonuna göre yüzde 7 oranında artışla 197,2 milyar
dolar düzeyinde gerçekleşti.
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· Kamu net borç stoku 2012 yılının ilk çeyreğinde, 2011 yılı
sonuna göre yüzde 0,3 gerileyerek 289,9 milyar TL, AB tanımlı genel yönetim borç stoku ise 0,7 oranında gerileyerek
506,3 milyar TL olarak gerçekleşti.
· Bireysel emeklilik sisteminde vergi indirimi sistemi yerine
devlet katkısı getiren Kanun Resmî Gazete’de yayımlandı.
Buna göre bireysel emeklilik sisteminde katılımcı adına ödenen devlet katkı payı yüzde 25 olacak.
· En geniş tanımlı para arzı M3, 8-15 Haziran haftasında 6 milyar TL artarak 721 milyar 68 milyon TL düzeyine ulaştı.
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TEMMUZ
2 Temmuz
· Türkiye ekonomisi kesintisiz büyüme sürecine, 2012 yılının
ilk çeyreğinde de devam etti. 2012 yılının birinci üç aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre sabit fiyatlarla gayri
safi yurtiçi hasıla yüzde 3,2 büyüdü.
· İhracat 2012 yılının Haziran ayında geçen yılın aynı ayına
göre yüzde 3,6 artarak 11 milyar 840 milyon 649 bin dolara
çıktı.

3 Temmuz
· 2012 yılı Haziran ayında tüketici fiyatlarında bir önceki aya
göre yüzde 0,9, üretici fiyatlarında yüzde 1,49 oranında gerileme yaşandı.
· Uluslararası Yönetim Geliştirme Enstitüsü’nün (IMD) yayınladığı 2012 Dünya Rekabet Gücü Raporu’na göre rekabet
gücünde Türkiye ekonomisi, araştırma kapsamındaki 59 ülke
arasında geçen yıla göre bir basamak yükselerek 39. sıradan
38. sıraya geçti.
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4 Temmuz
· Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), devlet iç borçlanma araçlarının Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde müşteri ismine saklanmasına ve izlenmesine başlandığını bildirdi.
· Türkiye genelinde, 2012 yılının ilk çeyreğinde en fazla katı
yakıt üretimi ve teslimatı linyitte gerçekleşti. 2012 yılının ilk
çeyreğinde üç aylık toplam satılabilir taşkömürü üretimi miktarı 569 bin 480 ton, taşkömürü koku üretimi 997 bin 383
ton düzeyinde iken linyit üretimi 16 milyon 846 bin 190 ton
oldu.
· Ekonomi Bakanlığı 2012 yılı Mayıs ayında 359 adet yatırım
teşvik belgesi düzenledi. Sözkonusu belgelerde öngörülen sabit yatırım tutarı 3 milyar 756 milyon 85 bin TL, öngörülen
istihdam 9 bin 134 kişi olarak belirlendi.

5 Temmuz
· İnşaat Sektörü Ciro Endeksi 2012 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 artışla 82,7 düzeyinde
gerçekleşti.
· Yabancıların İMKB’de yaptıkları işlemlerin hacmi 2012 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,7
oranında azalarak 62 milyar 505 milyon dolar oldu.
· 2012 Dünya Yatırım Raporu’na göre, dünyada uluslararası
doğrudan yatırımlar (UDY) 2011 yılında yüzde 16,5’lik bir
artışla 1,5 trilyon doları aşarken, Türkiye, 2011 yılında global
UDY artış oranının çok üstüne çıkarak, yüzde 76’lık bir artışla 15,9 milyar dolarlık doğrudan yatırım çekti.
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6 Temmuz
· Bankacılık sektörünün Mayıs 2012 itibariyla bu yılın ilk beş
aylık dönem net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde
14,1 oranında arttı ve 1 milyar 189 milyon TL tutarında artışla 9 milyar 617 milyon TL’ye ulaştı.
· En geniş tanımlı para arzı M3, 15-22 Haziran haftasında 2
milyar 73,6 milyon TL azalarak 718 milyar 994,7 milyon TL
düzeyine indi.

9 Temmuz
· 2012 yılı Mayıs ayında sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına
göre yüzde 5,9 artışla 134,7 değerinde gerçekleşti.
· Hazine nakit dengesi 2012 yılının Ocak - Haziran döneminde 9 milyar 236 milyon TL açık verdi.
· Konut Fiyat Endeksi, 2012 yılı Nisan ayında bir önceki aya
göre yüzde 1,34 oranında artarak 120,6 olarak gerçekleşti.

10 Temmuz
· İhracat birim değer endeksi 2012 yılı Mayıs ayında geçen yılın
aynı ayına göre yüzde 6,8 azalırken, ithalat birim değer endeksi yüzde 3,9 oranında azaldı.
· Merkez Bankası’nın Uluslararası Yatırım Pozisyonu Raporu’na göre 2011 yılı sonunda Türkiye’nin yurtdışı varlıkları
177,9 milyar dolar, yükümlülükleri ise 499 milyar dolar oldu.

11 Temmuz
· Cari işlemler hesabı 2012 yılı Mayıs’ta geçen yılın aynı ayına
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göre yüzde 25,6 oranında azalışla 5 milyar 828 milyon dolar
açık verdi.
· 2012 Küresel Gıda Güvenliği Endeksi’nde Türkiye, 105 ülke
arasında 36. sırada yer aldı.

12 Temmuz
· Serbest bölgelerde istihdam Ocak-Mayıs dönemi itibariyle
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,49 artarak 52 bin
250’ye çıktı.
· Merkez Bankası’nın toplam döviz rezervi 29 Haziran - 6 Haziran haftasında 936 milyon dolar artışla 84 milyar 390 milyon dolara çıktı.
· Yurtiçi yerleşiklerin bankalardaki TL ve yabancı para toplam
mevduatı, 22-29 Haziran haftasında 6 milyar 492 milyon TL
artışla 610 milyar 312 milyon TL’ye çıktı.
· Tüketici kredilerinin 130,1 milyon TL artışla 172 milyar 394
milyon TL’ye yükseldiği 29 Haziran - 6 Temmuz haftasında
kredi kartı harcamaları 145 milyon TL azalışla 61 milyar 496
milyon TL oldu.
· Mevduat ve kalkınma yatırım bankalarının yurtiçi kredileri,
22-29 Haziran haftasında 9 milyar 796 milyon TL artarak
638 milyar 773 milyon TL düzeyine çıktı.

13 Temmuz
· Sanayi Ciro Endeksi, 2012 yılı Mayıs ayında geçen yılın aynı
ayına göre 17,8 artışla 242,1’e yükselirken, Sanayi Sipariş Endeksi yüzde 19,1 artarak 239,9 düzeyinde gerçekleşti.
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· En geniş tanımlı para arzı M3, 22-29 Haziran haftasında 5
milyar 701,5 milyon TL artarak 724 milyar 696,2 milyon TL
düzeyine ulaştı.

16 Temmuz
· İşsizlik oranı gerilemeyi sürdürdü. Türkiye genelinde işsizlik
oranı Nisan 2012 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre
0,9 puan azalarak yüzde 9,9’dan yüzde 9’a geriledi.
· Merkezi yönetim bütçesi 2012 yılı Haziran ayında 6,3 milyar
TL açık verdi.

17 Temmuz
· Özel sektörün Mayıs sonu itibarıyla yurtdışından sağladığı
uzun vadeli kredi borcu, 2011 yılı sonuna göre 0,1 oranında
azalışla 126,9 milyar dolar oldu.

18 Temmuz
· Kısa vadeli dış borç stoku 2012 Mayıs sonu itibarıyla 2011
yıl sonuna göre yüzde 16,5 oranında artışla 97,7 milyar dolar
olarak gerçekleşti. Kısa vadeli dış borç stoku bir önceki aya
göre yüzde 2,6 oranında artış gösterdi.

19 Temmuz
· Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Temmuz ayı toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını
yüzde 5,75’te, gecelik borçlanma faiz oranını yüzde 5’te sabit
tuttu.
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· Merkez Bankası, Türk Lirası yükümlülükler için tesis edilmesi
gereken zorunlu karşılıkların yabancı para olarak tutulabilecek
kısmına ilişkin üst sınırı yüzde 50’den yüzde 55’e yükseltti.
· Uluslararası yatırım pozisyonu açığı, Mayıs itibariyle 352 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
· Merkez Bankası’nın toplam döviz rezervi 6-13 Haziran haftasında 481 milyon dolar azalışla 83 milyar 909 milyon dolara
geriledi.

20 Temmuz
· Bina İnşaatı Maliyet Endeksi, Nisan-Mayıs-Haziran aylarını
kapsayan 2012 yılı ikinci döneminde, toplamda bir önceki
döneme göre yüzde 0,57 arttı.
· Hazine alacakları 2012 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla 22
milyar 380 milyon TL olurken, bunun 8 milyar 104 milyon
TL’sinin vadesinin geçtiği belirlendi.
· Türkiye’nin merkezi yönetim brüt borç stoku, 29 Haziran
2012 itibariyle 523,6 milyar TL düzeyinde gerçekleşti.
· En geniş tanımlı para arzı M3, 29 Haziran - 6 Temmuz haftasında 4 milyar 319 milyon TL azalarak 720 milyar 376 milyon TL düzeyine geriledi.

23 Temmuz
· Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısı, 2012 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 azalışla 12 milyon 723 bin 978 kişi düzeyine geriledi.
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24 Temmuz
· İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) hazırladığı, “Türkiye’nin
500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2011 Raporu”na göre, kâr eden
kuruluş sayısı 380, zarar eden kuruluş sayısı 120 oldu.

25 Temmuz
· İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı Temmuz
ayında geçen yılın aynı ayına göre 0,6 puan azalarak yüzde
74,8 seviyesinde gerçekleşti.
· Hizmet Sektörü Güven Endeksi Temmuz ayında bir önceki
aya göre yüzde 0,4, Perakende Ticaret Sektörü Güven Endeksi
yüzde 0,8 ve İnşaat Sektörü Güven Endeksi yüzde 3,7 oranında azaldı.
· Reel sektörün güveni Temmuz ayında, bir önceki aya göre 0,8
puan azalarak 107,3 seviyesine geriledi.

26 Temmuz
· Merkez Bankası’nın toplam döviz rezervi 13-20 Haziran haftasında 474 milyon dolar artışla 84 milyar 383 milyon dolara
çıktı.
· Yurtiçi yerleşiklerin bankalardaki TL ve yabancı para toplam
mevduatı, 6-13 Temmuz haftasında 11 milyar 679 milyon TL
artışla 612 milyar 791 milyon TL’ye çıktı.
· Mevduat ve kalkınma yatırım bankalarının yurtiçi kredileri,
6-13 Temmuz haftasında 310 milyon TL artarak 636 milyar
556,7 milyon TL düzeyine çıktı.
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27 Temmuz
· En geniş tanımlı para arzı M3, 6-13 Temmuz haftasında 5
milyar 245 milyon TL artarak 725 milyar 622 milyon TL düzeyine çıktı.

30 Temmuz
· Türkiye’nin turizm geliri 2012 yılının 2. döneminde, geçen
yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 artarak 5 milyar 576 milyon 155 bin 275 dolar oldu.
· Organize perakende sektöründe cirolar, 2012 yılı Haziran
ayında aylık yüzde 13, yıllık yüzde 7 artarken, istihdamda ise
aylık yüzde 2, yıllık yüzde 8 artış sağlandı.

31 Temmuz
· 2012 yılı Haziran ayında, 2011 yılının aynı ayına göre ihracat
yüzde16,9 artarak 13 milyar 266 milyon dolar, ithalat yüzde
5,4 azalarak 20 milyar 441 milyon dolar olarak gerçekleşti.
· Hazine Müsteşarlığı, 21 Temmuz 2021 vadeli TÜFE’ye Endeksli Devlet Tahvillerinin, 1 Ağustos tarihli kupon ödemelerine ilişkin kupon oranı yüzde 1,63 olarak belirledi.
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AĞUSTOS
1 Ağustos
· İhracat, 2012 yılı Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre
yüzde 5,5 oranında azalışla 10 milyar 849 milyon dolara geriledi.

2 Ağustos
· İstanbul Ticaret Odası 2012’nin Temmuz ayında geçinme indeksinde 65 maddenin fiyatında artış görüldüğünü, 57 maddenin fiyatında ise azalış tespit edildiğini açıkladı. Gıda harcamaları yaş, kuru sebze ve meyve grubunda yer alan limon arz
eksikliğine bağlı olarak Temmuz ayında yüzde 16,53 oran ile
fiyatı en fazla artan madde oldu.
· Merkez Bankası’nın toplam döviz rezervi 20-27 Temmuz haftasında 136 milyon dolar artışla 84 milyar 519 milyon dolara
çıktı.
· Yurtiçi yerleşiklerin bankalardaki TL ve yabancı para toplam
mevduatı, 13-20 Temmuz haftasında 4 milyar 369 milyon TL
azalışla 608 milyar 422 milyon TL’ye indi.
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· Mevduat ve kalkınma yatırım bankalarının yurtiçi kredileri,
13-20 Temmuz haftasında 2 milyar 168 milyon TL azalarak
634 milyar 388 milyon TL düzeyine indi.

3 Ağustos
· Temmuz ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde
0,23 oranında, ÜFE yüzde 0,31 oranında geriledi.
· Ocak-Temmuz dönemi Türkiye otomobil ve hafif ticari araç
toplam pazarı, yüzde 16,91 azalarak 402 bin 936 adet düzeyine geriledi. Satışlar, geçen yılın aynı döneminde 484 bin 916
adet olmuştu.
· Merkez Bankası, banka nezdinde ABD doları olarak tesis edilen Türk Lirası zorunlu karşılıkların tesis edilen toplam dövizlerin yüzde 50’sinden az olmaması ve dönemler arasında taşınabilme limitinin yüzde 5 olarak belirlenmesini içeren bazı
teknik değişiklikler yapıldığını bildirdi.
· En geniş tanımlı para arzı M3, 13-20 Temmuz haftasında 2
milyar 93 milyon TL azalarak 723 milyar 529 milyon TL düzeyine indi.

6 Ağustos
· Bankacılık sektörünün net kârı 2012 yılının ilk 6 ayında geçen
yılın aynı dönemine göre yüzde 11,4 oranında, 1 milyar 181 milyon TL tutarında artışla 11 milyar 552 milyon TL’ye yükseldi.
· Hazine Müsteşarlığı gerçekleştirdiği ihalelerde 4 milyar 192,9
milyon TL’si ROT’a satış olmak üzere, 7 milyar 600 milyon
TL düzeyinde iç borçlanma gerçekleştirdi.
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7 Ağustos
· Hazine Müsteşarlığı gerçekleştirdiği ihalelerde 2 milyar 317,3
milyon TL’si ROT’a satış olmak üzere, toplam 5 milyar 343,2
milyon TL düzeyinde iç borçlanma gerçekleştirdi.
· Alışveriş Merkezleri (AVM) ciroları, 2012 yılının ilk yarısında
23 milyar TL olurken, en büyük ciro artışı giyim ve ayakkabıda görüldü.
· Merkez Bankası tarafından bankalara duyurulan karşılıksız
çek sayısı 2012 Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre
yüzde 89,5 artışla 74 bin adete yükseldi.
· Beyaz eşya üretimi 2012 yılının Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,7 artışla 10 milyon 302
bin 177 adete yükseldi.
· Bankaların 2012 yılının ilk 6 ayında “hizmet geliri, komisyon
ve ücret” adı altında vatandaştan tahsil ettiği gelir geçen yılın
aynı dönemine göre yüzde 12,5 artışla 9 milyar 276 milyon
TL’ye ulaştı.

8 Ağustos
· 2012 Haziran’da sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre
yüzde 2,7 oranında artışla 132,1 değerinde gerçekleşti.
· Hazine nakit dengesi 2012 yılının Ocak-Temmuz döneminde
22 milyar 147 milyon TL açık verdi.
· Yabancıların İMKB’de yaptıkları işlemlerin hacmi 2012 yılının ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,3
oranında azalarak 71 milyar 57 milyon dolar oldu.
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9 Ağustos
· Konut Fiyat Endeksi, 2012 yılı Mayıs ayında bir önceki aya
göre yüzde 1,07 oranında artarak 121,85 olarak gerçekleşti.
· Merkez Bankası’nın toplam döviz rezervi 27 Temmuz - 3
Ağustos haftasında 3 milyar 735 milyon dolar artışla 88 milyar 254 milyon dolara çıktı.
· Yurtiçi yerleşiklerin bankalardaki TL ve yabancı para toplam
mevduatı, 20-27 Temmuz haftasında 10 milyar 696,2 milyon
TL artışla 619 milyar 119 milyon TL’ye ulaştı.
· Mevduat ve kalkınma yatırım bankalarının yurtiçi kredileri,
20-27 Temmuz haftasında 2 milyar 110 milyon TL artarak
636 milyar 498 milyon TL düzeyine yükseldi.

10 Ağustos
· İhracat birim değer endeksi 2012 yılı Haziran ayında yüzde
8,4 ve ithalat birim değer endeksi yüzde 4,8 oranında azaldı.
· En geniş tanımlı para arzı M3, 20-27 Temmuz haftasında 10
milyar 741,6 milyon TL artarak 734 milyar 271 milyon TL
düzeyine ulaştı.

13 Ağustos
· Cari işlemler hesabı 2012 yılı Haziran’da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45 oranında azalışla 4 milyar 247 milyon dolar
açık verdi.
· Türkiye genelinde 2011 yılında hane halklarının tüketim
amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı yüzde 25,8
oranıyla konut ve kira harcamaları aldı.
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14 Ağustos
· Sanayi Ciro Endeksi, 2012 yılı Haziran ayında geçen yılın
aynı ayına göre 10,5 artışla 238’e yükselirken, Sanayi Sipariş
Endeksi yüzde 11,1 artarak 234,1 düzeyinde gerçekleşti.
· Hazine Müsteşarlığı, 11 Eylül 2013 vadeli, TL cinsi, kuponsuz
devlet tahvili ihalesinde 745,7 milyon TL’si ROT’a satış olmak
üzere toplam 2 milyar 748,6 milyon TL’lik net iç borçlanma
gerçekleştirdi.

15 Ağustos
· Türkiye genelinde işsizlik oranı Mayıs 2012 döneminde geçen
yılın aynı dönemine göre 1,2 puan azalarak yüzde 9,4’ten yüzde 8,2’ye geriledi.
· Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2011 yılında 52 bin
495 girişim ihracat, 63 bin 351 girişim ithalat yaptı. İhracatın yüzde 59,6’sı 0-249 kişi çalışan ve KOBİ olarak değerlendirilen girişimler tarafından gerçekleştirildi. İthalatın yüzde
39,9’u ise KOBİ’ler tarafından gerçekleştirildi.

16 Ağustos
· Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Ağustos ayı toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını
yüzde 5,75’te, gecelik borçlanma faiz oranını yüzde 5’te sabit
tuttu.
· Merkez Bankası, Türk Lirası zorunlu karşılıkların döviz olarak
tesis edilmesine ilişkin üst sınırı yüzde 60’a yükseltti.
· 2012 yılı Haziran ayı itibariyla toplu baz bildirimlerde dahil
edilmek üzere 817,3 milyar TL düzeyinde belirlenen nakdi
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kredilerin yüzde 22,4’ünü veren kamu bankaları, daha çok
Doğu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz Bölgelerinde yoğunlaştı.
· Merkez Bankası’nın döviz rezervi 3-10 Ağustos haftasında 671
milyon dolar azalışla 87 milyar 583 milyon dolara geriledi.

21 Ağustos
· Özel sektörün Haziran sonu itibarıyla yurtdışından sağladığı
uzun vadeli kredi borcu, 2011 yılı sonuna göre 76,9 milyon
dolar artışla 127,2 milyar dolar oldu.
· En geniş tanımlı para arzı M3, 27 Temmuz - 3 Ağustos haftasında 10 milyar 160,7 milyon TL azalarak 724 milyar 110
milyon TL düzeyine geriledi.

22 Ağustos
· Kısa vadeli dış borç stoku, Haziran sonu itibarıyla, 2011 yıl
sonuna göre yüzde 19,2 oranında artışla 99,9 milyar dolar
oldu.
· Türkiye’nin merkezi yönetim brüt borç stoku, 31 Temmuz
2012 itibariyle 524,6 milyar TL düzeyinde gerçekleşti.

23 Ağustos
· Uluslararası yatırım pozisyonu açığı, 2012 Haziran itibariyle
370,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
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24 Ağustos
· Türkiye’de 2012 yılının ikinci döneminde, 106 bin 35 konut
satış sonucu el değiştirdi ve Türkiye genelinde bir önceki döneme göre yüzde 10,35 oranında artış gerçekleşti.
· Merkez Bankası, bugün düzenlediği bir haftalık repo ihalesiyle
piyasayı 6 milyar 499 milyon 989 bin TL, 28 gün vadeli ihaleyle de 4 milyar TL fonladı.
· Yurtiçi döviz hesapları 3-10 Ağustos haftasında 599 milyon
dolar artışla 112 milyar 58 milyon dolar düzeyine çıktı.
· En geniş tanımlı para arzı M3, 3-10 Ağustos haftasında 5 milyar 761 milyon TL artarak 729 milyar 872 milyon TL oldu.

27 Ağustos
· İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre 1,8 puan azalarak yüzde 74,3
seviyesinde gerçekleşti.
· Reel sektörün güven endeksi Ağustos ayında, bir önceki aya
göre 2,8 puan azalarak 104,5 seviyesine geriledi.

28 Ağustos
· Toprak Mahsulleri Ofisi, 2011 yılında, ton başına 540 TL
olarak açıklanmış olan mısır müdahale alım fiyatının; 2012
yılında ton başına 595 TL olarak belirlendiğini bildirdi.

29 Ağustos
· Türkiye’de yaşayan vatandaşların ve yabancıların yurtiçinde
gerçekleştirdikleri seyahatlerde yaptığı harcamalar 2012 yılı-
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nın ikinci döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde
1,5 oranında artışla 2 milyar 241 milyon 204 bin TL düzeyinde gerçekleşti.

31 Ağustos
· İhracat 2012 yılı Temmuz ayında, 2011 yılının aynı ayına göre
yüzde 8,5 artarak 12 milyar 866 milyon dolar, ithalat ise yüzde 1,5 azalarak 20 milyar 755 milyon dolar olarak gerçekleşti.
· Yurtiçi döviz hesapları 10-17 Ağustos haftasında 858 milyon
dolar azalışla 111 milyar 558 milyon dolar düzeyine indi.
· En geniş tanımlı para arzı M3, 10-17 Ağustos haftasında 7
milyar 561 milyon TL artarak 737 milyar 433 milyon TL oldu.
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EYLÜL
3 Eylül
· Enflasyon, Ağustos ayında yükselişe geçti. Ağustos ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,56 oranında, ÜFE
yüzde 0,26 oranında artış gösterdi.

4 Eylül
· İhracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,6 oranında artışla 87 milyar 212 milyon dolar düzeyinde gerçekleştiği
2012 yılının ilk 7 ayında, Türkiye’nin hammadde ithalatı yüzde 2,2 artışla 102 milyar 798 milyon dolar oldu.
· TÜİK raporuna göre yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü 2012 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre
yüzde 37 oranında artışla 72 milyon 176 bin 471 metrekareye
ulaştı.
· Ekonomi Bakanlığı 2012 yılı Temmuz ayında 401 adet yatırım teşvik belgesi düzenledi. Söz konusu belgelerde öngörülen
sabit yatırım tutarı 4 milyar 194,7 milyon TL, öngörülen istihdam 14 bin 626 kişi olarak belirlendi.
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· Tüketicilerin bankalara kredi borcu 24 Ağustos itibariyle
2011 yılı sonuna göre yüzde 8 oranında artışla 182 milyar
TL’ye ulaştı.

5 Eylül
· Sanayide istihdam 2012 yılının 2. çeyreğinde geçen yılın aynı
dönemine göre yüzde 4,2, bir önceki döneme göre yüzde 1,8
oranında arttı. Üç aylık sanayi istihdam endeksi 2. çeyrekte
109,8 oldu.
· Ocak-Ağustos dönemi otomobil ve hafif ticari araç toplam
pazarı, yüzde 15,14 azalarak 461 bin 84 adete geriledi. Bu
yılın ilk sekiz ayında, 85 kW altı 56 adet elektrikli otomobil
satışı gerçekleşti.

6 Eylül
· Yabancıların İMKB’de yaptıkları işlemlerin hacmi 2012 yılının ilk 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,8
oranında azalarak 78 milyar 985 milyon dolar oldu.
· Merkez Bankası’nın brüt döviz rezervi 24-31 Ağustos haftasında 3 milyar 914 milyon dolar artışla 92 milyar 996 milyon
dolara yükseldi.
· Yurtiçi yerleşiklerin bankalardaki TL ve yabancı para toplam
mevduatı, 17-24 Ağustos haftasında 4 milyar 189 milyon TL
azalarak 615 milyar 541 milyon TL’ye indi.

7 Eylül
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geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artarken, bir önceki
döneme göre yüzde 13,2 artarak 201,2 olarak gerçekleşti.
· TÜİK verilere göre 2012 yılı Temmuz ayında geçen yılın aynı
ayına göre, ihracat birim değer endeksi yüzde 7,6 oranında
azalışla 155,6, ithalat birim değer endeksi yüzde 5,2 oranında
azalışla 173,3 değerini aldı.
· Gelir vergisi faal mükellef sayısı Ağustos ayında 2011 yılı sonuna göre yüzde 3 oranında artışla 1 milyon 754 bin 972
kişiye ulaştı.
· Serbest bölgelerde istihdam Ocak-Temmuz dönemi itibariyle
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,66 artarak 52 bin
573’e çıktı.

10 Eylül
· 2012 yılı 2. döneme ilişkin hesaplanan gayri safi yurtiçi hasıla değeri geçen yıla göre sabit fiyatlarla yüzde 2,9 oranında
büyüdü.
· Sanayi üretimi, Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre
yüzde 3,4 oranında artışla 132,9 değerini aldı.
· Türk bankacılık sektörünün Temmuz 2012 itibariyla dönem
net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,1 oranında
artışla 13 milyar 402 milyon TL düzeyinde gerçekleşti.
· Saatlik işgücü maliyeti endeksi 2012 yılının 2. döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,3 artışla 139 değerine
ulaştı.
· Türkiye konut fiyat endeksi, 2012 yılı Haziran ayında bir
önceki aya göre yüzde 1,14 oranında artarak 123,22 olarak
gerçekleşti.
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· Hazine nakit dengesi yılın ilk 8 ayında 9 milyar 600 milyon
TL açık verirken, Ağustos ayında 12 milyar 547 milyon TL
fazla verdi.
· Kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) değeri Haziran
2012 itibarıyla son 1 yıllık dönemde, bir önceki dört çeyreklik
döneme göre 280 dolar azalışla 10 bin 223 dolara geriledi.

11 Eylül
· Cari işlemler açığı Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre
yüzde 28,8 oranında azalışla 3,9 milyar dolar düzeyine geriledi. Yılın ilk 7 aylık döneminde ise cari işlemler hesabı geçen
yılın aynı dönemine göre 15 milyar 724 milyon dolar tutarında, yüzde 31,3 oranında azalarak 34,5 milyar dolar açık verdi.

12 Eylül
· Finansal yatırım araçlarında 2012 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre en yüksek reel getiri ÜFE ile indirgendiğinde
yüzde 3,93 oranıyla İMKB 100 Endeksi’nde gerçekleşti.

13 Eylül
· Merkez Bankası tarafından bankalara duyurulan karşılıksız
çek sayısı 2012 yılı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre
yüzde 56,1 artışla 81 bin 857 adete yükseldi.
· Yurtiçi döviz hesapları 24-31 Ağustos haftasında 1 milyar 314 milyon dolar azalışla 110 milyar 849 milyon dolar düzeyine geriledi.
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14 Eylül
· Sanayi Ciro Endeksi, 2012 yılı Temmuz ayında geçen yılın
aynı ayına göre 6,6 artışla 223,4’e yükselirken, Sanayi Sipariş
Endeksi yüzde 5,2 artarak 208,9 oldu.

17 Eylül
· Merkezi yönetim bütçesi 2012 yılının ilk 8 ayında 8,5 milyar
TL açık verdi.
· 2012 yılı Ocak-Ağustos dönemi vergi gelirleri tahsilatı geçen
yılın aynı dönemine göre yüzde 7,5 oranında artarak 182 milyar 177 milyon TL oldu.
· TÜİK’in 2010 yılına ilişkin Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması’na göre, nüfusun yüzde 16,1’i yoksulluk riski altında.
· Türkiye genelinde işsizlik oranı Haziran 2012 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1,2 puan azalarak yüzde 9,2’den
yüzde 8’e geriledi.
· Haziran döneminde istihdam edilenlerin sayısı, geçen yılın
aynı dönemine göre 676 bin kişi artarak 25 milyon 577 bin
kişiye yükseldi.
· Bankacılık sektöründe krediler toplamı (mali kesime verilenler dahil) 7 Eylül itibariyla bir hafta önceye göre yüzde 0,6
oranında azalışla 757 milyar 415 milyon TL düzeyine indi.
· Özel sektörün Temmuz sonu itibariyla yurtdışından sağladığı
uzun vadeli kredi borcu, 2011 yılı sonuna göre 1,3 milyar dolar azalışla 125,9 milyar dolar oldu.
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18 Eylül
· Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Eylül ayı toplantısında borç verme faiz oranı yüzde 11,5’ten yüzde 10’a, açık
piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkânı faiz oranını yüzde
11’den yüzde 9,5’e çekti. Kurul politika faizi olan bir hafta
vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 5,75’te, gecelik borçlanma
faiz oranını yüzde 5’te sabit tuttu.
· Kısa vadeli dış borç stoku, 2012 yılı Temmuz ayında 2011
yılı sonuna göre yüzde 17,5 oranında artışla 98 milyar 543
milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.
· İnşaat sektöründe ciro 2012 yılının 2. çeyreğinde geçen yılın
aynı dönemine göre yüzde 1,2 oranında azalışla 132,2 düzeyinde gerçekleşti. İnşaat sektöründe üretim ise bu dönemde
yüzde 0,7 artışla 140,1 oldu.

19 Eylül
· Mal ve hizmetlerin dış dengesi 2011 yılında bir önceki yıla
göre yüzde 91,7 oranında artışla 117 milyar 182 milyon
TL’ye, cari dış denge ise yüzde 82,5 oranında artışla 127 milyar 115 milyon TL’ye yükseldi.

20 Eylül
· Mevduat ve kalkınma yatırım bankalarının yurtiçi kredileri,
31 Ağustos - 7 Eylül haftasında 3 milyar 559 milyon TL azalarak 647 milyar 504 milyon TL düzeyine indi.
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21 Eylül
· Protestolu senet sayısı 2012 yılının ilk 8 ayında geçen yılın
aynı dönemine göre yüzde 14,9 oranında artışla 674 bin 501
adete, protestolu senet tutarı yüzde 36 oranında artışla 4 milyar 86 milyon TL’ye yükseldi.
· En geniş tanımlı para arzı M3, 31 Ağustos - 7 Eylül haftasında
5 milyar 823 milyon TL artarak 741 milyar 45 milyon TL oldu.

24 Eylül
· İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı 2012 Eylül
ayında geçen yılın aynı ayına göre 2,2 puan azalarak yüzde 74
seviyesinde gerçekleşti.
· Reel sektör güven endeksi Eylül ayında, bir önceki aya göre
1,4 puan azalarak 103,1 seviyesine geriledi.
· Bankacılık sektörü kredi hacmi 14 Eylül itibarıyla bir önceki
haftaya göre 4,1 milyar TL tutarında, yüzde 0,5 oranında artışla 761 milyar 507 milyon TL düzeyine yükseldi.
· Hazine Müsteşarlığı, 10 yıl vadeli, TL cinsi, 6 ayda bir kupon
ödemeli tahvilin ilk ihracı ihalesinde, 1 milyar 967,6 milyon
TL’si ROT’a satış olmak üzere 2 milyar 931,5 milyon TL’lik iç
borçlanma gerçekleştirdi.

25 Eylül
· Hizmet Sektörü Güven Endeksi Eylül ayında bir önceki aya
göre yüzde 2,8 oranında azalışla 105,2 düzeyine gerilerken,
Perakende Ticaret Sektörü Güven Endeksi yüzde 0,2 azalışla
108,8, İnşaat Sektörü Güven Endeksi yüzde 2 oranında azalışla 85,1 oldu.
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· Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısı 2012 yılının ilk 8 ayında
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,29 oranında artışla 21
milyon 765 bin 569 kişiye ulaştı.

26 Eylül
· Türkiye’nin üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu, geleneksel ihraç ürünlerinden kuru incirde 2012-2013 ihracat
sezonu başladı. Kuru incir ihracatçıları, ilk gemiyle 4 bin 703
ton kuru incir karşılığı 18,4 milyon dolarlık döviz girdisini
Türkiye’ye kazandırdılar.

27 Eylül
· Merkez Bankası’nın döviz rezervi 14-21 Eylül haftasında 572
milyon dolar azalışla 93 milyar 753 milyon dolara geriledi.

28 Eylül
· İhracat 2012 yılının Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına
göre yüzde 14,5 artarak 12 milyar 874 milyon dolar olurken,
ithalat yüzde 4,8 azalarak 18 milyar 736 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.
· Türkiye’nin brüt dış borç stoku, 2012 yılı 2. çeyreği sonu itibarıyla 323,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.
· Hazine garantili dış borç stoku 2012 yılının ikinci çeyreği
itibarıyla 2011 yılı sonuna göre yüzde 2,8 oranında artışla 8
milyar 533 milyon dolara yükselirken, kamunun Hazine garantisiz dış borç stoku yüzde 15,8 oranında artışla 3 milyar
951 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.
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· Kamu net borç stoku 2012 yılının 2. çeyrek sonu itibarıyla 2011 yılı sonuna göre yüzde 5,2 oranında azalışla 275,8
milyar TL düzeyine geriledi. Bu dönemde AB tanımlı genel
yönetim borç stoku yüzde 0,3 oranında azalışla 508,1 milyar
TL oldu.
· Kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) ile özelleştirme programındaki işletmelerin 2012 yılı 2. çeyreği itibarıyla stok borçları
2011 yılı sonuna göre yüzde 8,2 oranında artışla 38 milyar
737,2 milyon TL’den 41 milyar 904,5 milyon TL düzeyine
yükseldi.
· Türkiye’nin Ar-Ge harcamaları son 10 yılda 1,75 kat arttı. ArGe harcamalarının GSYH içindeki payı 2000 yılında yüzde
0,48 düzeyindeyken, 2010 yılında yüzde 0,84’e çıktı.
· En geniş tanımlı para arzı M3, 7-14 Eylül haftasında 7 milyar
601 milyon TL artarak 748 milyar 647 milyon TL düzeyinde
gerçekleşti.
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EKİM
1 Ekim
· İhracat, 2012 yılı Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 oranında artışla 11 milyar 409 milyon dolara yükseldi.
· Türkiye genelinde çalışan kişi başına üretim endeksi, 2012
yılının 2. çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde
1,31 oranında azaldı.
· Bankacılık sektörü kredi hacmi 21 Eylül itibarıyla bir önceki
haftaya göre 1,4 milyar TL tutarında, yüzde 0,2 oranında azalışla 760 milyar 64 milyon TL düzeyine geriledi.

2 Ekim
· Eylül ayında da sıfırın altındaki seyrini sürdüren TEPE, -5,5
değerini aldı. Bir önceki aya göre 0,3 puan yükselen TEPE,
geçen yılın aynı dönemine göre ise 3,2 puan düştü.

3 Ekim
· Tüketici fiyatları 2012 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre
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yüzde 1,03 oranında artarken, üretici fiyatlarındaki artış da
yüzde 1,03 düzeyinde gerçekleşti.
· TÜFE’de ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre en
yüksek artış yüzde 2,26 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda
gerçekleşti.

4 Ekim
· Türkiye’nin 2012 yılının ilk 8 ayında enerji ithalatı faturası,
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,7 artışla 39 milyar
doları aştı.
· 2012 yılı Ocak-Ağustos döneminde dayanıklı tüketim malları
ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 azaldı.
· Otomotiv endüstrisi ihracatta geçen ay yüzde 8 daralmasına
rağmen gerçekleştirdiği 1 milyar 503 milyon dolarlık ihracatla
sektörel bazda liderliği yeniden ele geçirdi.
· Merkez Bankası’nın döviz rezervi 21-28 Eylül haftasında 903
milyon dolar artışla 94 milyar 656 milyon dolara yükseldi.
· Yurtiçi yerleşiklerin bankalardaki TL ve yabancı para toplam
mevduatı, 14-21 Eylül haftasında 4 milyar 60,5 milyon TL
azalarak 629 milyar 422 milyon TL düzeyine geriledi.
· Mevduat ve kalkınma yatırım bankalarının yurtiçi kredileri,
14-21 Eylül haftasında 1 milyar 561,3 milyon TL azalarak
649 milyar 373 milyon TL oldu.

5 Ekim
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· Ekonomi Bakanlığı 2012 yılı Ağustos ayında 362 adet yatırım
teşvik belgesi düzenledi.
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· En geniş tanımlı para arzı M3, 14-21 Eylül haftasında 791,3
milyon TL artarak 749 milyar 438 milyon TL’ye yükseldi.

8 Ekim
· Bankacılık sektörünün net kârı 2012 yılının ilk 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,4 oranında artışla 15
milyar 185 milyon TL düzeyinde gerçekleşti.
· Hazine nakit dengesi Eylül ayında 7 milyar 36 milyon TL,
Ocak-Eylül döneminde 16 milyar 636 milyon TL açık verdi.
· Eylül’de faiz dışı denge 4 milyar 252 milyon TL açık verirken,
yılın ilk 9 ayında 19 milyar 601 milyon TL faiz dışı fazla gerçekleşti.

9 Ekim
· 2013-2015 yıllarını kapsayan OVP döneminde, reel olarak
yıllık ortalamada, özel tüketim harcamalarının yüzde 4, özel
sabit sermaye yatırımlarının yüzde 7, kamu tüketim harcamalarının yüzde 3,4, kamu sabit sermaye yatırımlarının ise yüzde
4,3 artması öngörüldü.
· Orta Vadeli Mali Plana göre 2013 yılında bütçe giderlerinin
2012 yılı bütçe tahminine göre yüzde 11,3 artışla 403 milyar
988 milyon TL’ye çıkması öngörülürken, bütçe gelirlerinin
yüzde 12,4 oranında artışla 370 milyar 95 milyon TL’ye çıkması hedeflendi.
· Ağustos’ta sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,5
oranında azalışla 117,6 değerinde gerçekleşti.
· Türkiye konut fiyat endeksi, 2012 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,8 oranında artışla 124,14 oldu
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· Yabancıların İMKB’de yaptıkları işlemlerin hacmi 2012 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,2
oranında azalarak 87 milyar 999,7 milyon dolar oldu.

10 Ekim
· 2012 yılı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat
miktar endeksi yüzde 22,3 artışla 209,7, ithalat miktar endeksi yüzde 1,8 artışla 187,3 değerini aldı.

11 Ekim
· Cari işlemler açığı 2012 yılı Ağustos ayında geçen yılın aynı
ayına göre yüzde 70,7 oranında azalışla 4 milyar 25 milyon
dolardan 1 milyar 181 milyon dolara geriledi.
· Ekonomi Bakanlığı, 2012 yılı Eylül ayında düzenlediği 607
dahilde işleme izin belgesi kapsamında şirketlere 2 milyar 989
milyon dolarlık ithalat izni vererek, karşılığında 4 milyar 591
milyon dolarlık ihracat taahhüdü aldı.
· Merkez Bankası’nın döviz rezervi 28 Eylül - 5 Ekim haftasında 682 milyon dolar artışla 95 milyar 338 milyon dolara
yükseldi.
· Yurtiçi yerleşiklerin bankalardaki TL ve yabancı para toplam
mevduatı, 21-28 Eylül haftasında 1 milyar 941 milyon TL
azalarak 627 milyar 480 milyon TL’ye geriledi.
· Mevduat ve kalkınma yatırım bankalarının yurtiçi kredileri,
21-28 Eylül haftasında 7 milyar 649,7 milyon TL artarak 657
milyar 23 milyon TL düzeyine çıktı.
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12 Ekim
· Sanayi Ciro Endeksi, 2012 yılı Ağustos ayında geçen yılın
aynı ayına göre 0,8 artışla 211,1’e yükselirken, Sanayi Sipariş
Endeksi yüzde 0,5 artarak 195 oldu.
· En geniş tanımlı para arzı M3, 21-28 Eylül haftasında 2 milyar
609,3 milyon TL azalarak 746 milyar 829 milyon TL oldu.

15 Ekim
· Türkiye genelinde işsizlik oranı Temmuz 2012 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 0,7 puan azalarak yüzde 9,1’den
yüzde 8,4’e geriledi.
· Tarım dışı işsizlik oranı Temmuz’da geçen yılın aynı dönemine
göre 1,1 puan azalışla yüzde 11,8’den yüzde 10,7’ye geriledi.
· Genç nüfusta işsizlik oranı 2012 yılı Temmuz döneminde
geçen yılın aynı dönemine göre 2 puan azalışla yüzde 16,3
düzeyinde gerçekleşti.
· Bankacılık sektörü kredi hacmi, 5 Ekim itibarıyla 766 milyar
865 milyon TL oldu.

16 Ekim
· Merkezi yönetim bütçesi Eylül ayında 5,8 milyar TL, yılın ilk
9 ayında 14,4 milyar TL açık verdi.
· Tüketici Güven Endeksi 2012 Eylül ayında bir önceki aya
göre yüzde 2,5 oranında azaldı. Ağustos ayında 91,1 olan endeks Eylül ayında 88,8 değerine düştü.
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17 Ekim
· Özel sektörün yurtdışında sağladığı uzun vadeli kredi borcu
Ağustos sonu itibarıyla 2011 yılı sonuna göre yüzde 683,3
milyon dolar azalışla 126 milyar 476 milyon dolara geldi.
· 2012 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 6,05 olarak tespit edildi.

18 Ekim
· Ksa vadeli dış borç stoku, Ağustos sonu itibarıyla 2011 yılı
sonuna göre yüzde 21,8 oranında, 18,2 milyar dolar tutarında
artışla 101 milyar 602 milyon dolara yükseldi.
· Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, faiz koridorunun üst
bandığında 50 baz puanlık indirim yaptı.
· Merkez Bankası, bütün dilimlerde rezerv opsiyon katsayısını
24 Ekim 2012 tarihli yükümlülük cetvelinden itibaren geçerli
olmak üzere “0,1” puan artırdı.
· Merkez Bankası’nın döviz rezervi 5-12 Ekim haftasında 1
milyar 544 milyon dolar artışla 96 milyar 882 milyon dolara
yükseldi.
· Yurtiçi yerleşiklerin bankalardaki TL ve yabancı para toplam
mevduatı, 28 Eylül - 5 Ekim haftasında 2 milyar 251 milyon
TL azalarak 625 milyar 229 milyon TL’ye geriledi.
· Mevduat ve kalkınma yatırım bankalarının yurtiçi kredileri,
28 Eylül - 5 Ekim haftasında 99 milyon TL artarak 657 milyar 122 milyon TL düzeyine çıktı.
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19 Ekim
· Uluslararası yatırım pozisyonu açığı, Ağustos ayı sonu itibarıyla 379,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
· Bina İnşaatı Maliyet Endeksi, Temmuz-Ağustos-Eylül aylarını
kapsayan 2012 yılı üçüncü döneminde, toplamda bir önceki
döneme göre yüzde 0,1 arttı.
· En geniş tanımlı para arzı M3, 28 Eylül - 5 Ekim haftasında
1 milyar 579 milyon TL artarak 748 milyar 408 milyon TL’ye
yükseldi.

22 Ekim
· Türkiye’nin merkezi yönetim brüt borç stoku, 30 Eylül 2012
itibariyle 2011 yılı sonuna göre yüzde 2,9 oranında, 12 milyar
123 milyon TL tutarında artışla 530 milyar 474 milyon TL
düzeyinde gerçekleşti.
· Bankacılık sektörü kredi hacmi, 12 Ekim itibarıyla 771 milyar
TL’ye ulaştı.

23 Ekim
· İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, Ekim ayında
geçen yılın aynı ayına göre 2,1 puan azalarak yüzde 74,9 seviyesinde gerçekleşti.
· Reel Kesim Güven Endeksi, 2012 yılı Ekim ayında bir önceki
aya göre 0,7 puan azalarak 102,4 seviyesinde gerçekleşti.
· Asgari ücretin 2013 yılı Ocak ve Temmuz aylarında yüzde 3
oranında artırılması kararlaştırıldı.
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· Hizmet Sektörü Güven Endeksi 2012 yılı Ekim ayında bir
önceki aya göre yüzde 2,1 oranında azalışla 103 oldu.

24 Ekim
· Türk özel sektörünün 2012 yılı Ağustos ayı itibarıyla 126,5
milyar dolara ulaşan yurtdışından sağladığı uzun vadeli kredi
borcunun yüzde 70’i Avrupa ülkelerinden temin edildi.
· Merkez Bankası’nın döviz rezervi 12-19 Ekim haftasında 168
milyon dolar artışla 97 milyar 50 milyon dolara yükseldi.

30 Ekim
· Türkiye’nin turizm gelirleri Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarından oluşan yılın 3. döneminde, geçen yılın aynı dönemine
göre yüzde 4,1 azalarak 8 milyar 957 milyon 384 bin 30 dolar
oldu.

31 Ekim
· İhracat 2012 yılı Eylül ayında, 2011 yılının aynı ayına göre
yüzde 21 artarak 13 milyar 13 milyon dolar, ithalat yüzde 6,4
azalarak 19 milyar 838 milyon dolar olarak gerçekleşti.
· Yurtiçi yerleşiklerin bankalardaki TL ve yabancı para toplam
mevduatı, 5-12 Ekim haftasında 10 milyar 981 milyon TL
artarak 636 milyar 211 milyon TL’ye yükseldi.
· Mevduat ve kalkınma yatırım bankalarının yurtiçi kredileri,
5-12 Ekim haftasında 3 milyar 299 milyon TL artarak 660
milyar 421 milyon TL düzeyine çıktı.
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KASIM
1 Kasım
· İhracat, 2012 yılı Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,21 oranında azalışla 11 milyar 785 milyon dolara geriledi.
· Bankacılık sektörü kredi hacmi, 19 Ekim itibarıyla bir önceki
haftaya göre yüzde 0,1 oranında, 1 milyar 45 milyon TL tutarında artışla 772 milyar 83 milyon TL oldu.
· Ekim ayı sektör analizine göre inşaat sektörü bu yılın ilk yarısından geçen yılın dönemine göre yüzde 1,5 büyüdü.
· Merkez Bankası’nın döviz rezervi 19-24 Ekim haftasında 372
milyon dolar azalışla 96 milyar 678 milyon dolara geriledi.
· En geniş tanımlı para arzı M3, 5-12 Ekim haftasında 4 milyar
917 milyon TL artarak 753 milyar 325 milyon TL düzeyinde
gerçekleşti.

2 Kasım
· Yurtiçi yerleşiklerin bankalardaki TL ve yabancı para toplam
mevduatı, 12-19 Ekim haftasında 1 milyar 592 milyon TL
azalarak 634 milyar 619 milyon TL’ye geriledi.
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· Tüketici kredilerinin 558 milyon TL artışla 179 milyar 528
milyon TL’ye yükseldiği 19-21 Ekim tarihleri arasında bireysel kredi kartı harcamaları 609 milyon TL artışla 66 milyar
384 milyon TL oldu.
· Mevduat ve kalkınma yatırım bankalarının yurtiçi kredileri,
12-19 Ekim haftasında 956 milyon TL artarak 661 milyar
378 milyon TL düzeyine çıktı.
· Banka ve aracı kurumların müşterileriyle gerçekleştirdiği repo
işlemlerinin bakiyesi 19-24 Ekim tarihleri arasında 147,2 milyon TL artarak 1 milyar 715,3 milyon TL’ye ulaştı.
· Yurtiçi döviz hesapları 12-19 Ekim haftasında 47 milyon dolar azalışla 112 milyar 43 milyon dolar düzeyine geriledi.
· En geniş tanımlı para arzı M3, 12-19 Ekim haftasında 4 milyar 860,5 milyon TL artarak 758 milyar 186 milyon TL düzeyinde gerçekleşti.

5 Kasım
· Tüketici fiyatları 2012 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre
yüzde 1,96 oranında artarken, üretici fiyatlarındaki artış yüzde 0,17 düzeyinde gerçekleşti.

6 Kasım
· Hazine Müsteşarlığı, gerçekleştirdiği iki devlet tahvili ihalesinde 5 milyar 624,6 milyon TL düzeyinde iç borçlanmaya
gitti.
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· Bankacılık sektörü kredi hacmi, 24 Ekim itibarıyla bir önceki
haftaya göre yüzde 0,04 oranında gerileyerek 771 milyar 808
milyon TL olurken, mali kesim hariç, katılım bankalarının
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dahil edildiği tüketici kredileri 0,3 oranında artışla 187 milyar
14 milyon TL oldu.

7 Kasım
· Yabancıların İMKB’de yaptıkları işlemlerin hacmi 2012 yılının ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,8
oranında azalarak 97 milyar 658 milyon dolar oldu.

8 Kasım
· Sanayi Üretim Endeksi Eylül ayında geçen yılın aynı ayına
göre yüzde 6,2 oranında artışla 135,5 değerini aldı.
· Bankacılık sektörünün 9 aylık net kârı geçen yılın aynı dönemine göre 2 milyar 484 milyon tutarından, yüzde 17 oranında artışla 17 milyar 104 milyon TL’ye yükseldi.
· Hazine nakit dengesi 2012 yılı Ekim ayında 11 milyar 205
milyon TL, Ocak-Ekim döneminde 27 milyar 823 milyon TL
açık verdi.
· Merkez Bankası’nın döviz rezervi 24 Ekim - 2 Kasım haftasında 2 milyar 719 milyon dolar artışla 99 milyar 397 milyon
dolara çıktı.
· Yurtiçi yerleşiklerin bankalardaki TL ve yabancı para toplam
mevduatı, 19-24 tarihleri arasında 866 milyon TL azalarak
633 milyar 753 milyon TL’ye geriledi.
· Tüketici kredilerinin 276 milyon TL artışla 179 milyar 804
milyon TL’ye yükseldiği 21-24 Ekim tarihleri arasında bireysel kredi kartı harcamaları 572 milyon TL artışla 66 milyar
957 milyon TL oldu.
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· Mevduat ve kalkınma yatırım bankalarının yurtiçi kredileri,
19-24 Ekim tarihleri arasında 806 milyon TL azalarak 660
milyar 571 milyon TL düzeyine indi.
· Banka ve aracı kurumların müşterileriyle gerçekleştirdiği repo
işlemlerinin bakiyesi 24 Ekim - 2 Kasım haftasında 241,2 milyon TL azalarak 1 milyar 474,2 milyon TL’ye geriledi.
· Yurtiçi döviz hesapları 19-24 Ekim haftasında 323 milyon
dolar artışla 112 milyar 366 milyon dolar düzeyine yükseldi.

9 Kasım
· İhracat birim değer endeksi 2012 yılı Eylül ayında geçen yılın
aynı ayına göre yüzde 2,8 oranında, ithalat birim değer endeksi yüzde 2,6 oranında azaldı.
· Türkiye’de gayri safi yurtiçi Ar-Ge harcaması 2011 yılında bir
önceki yıla göre yüzde 20,4 artarak 11 milyar 154 milyon TL
olarak hesaplanırken, Tam Zaman Eşdeğeri (TZE) cinsinden
toplam 92 bin 801 kişinin Ar-Ge personeli olarak çalıştığı belirlendi.
· Türkiye Konut Fiyat Endeksi, 2012 yılı Ağustos ayında bir
önceki aya göre yüzde 0,97 oranında artarak 125,34 olarak
gerçekleşti.
· Faal vergi mükellefi sayısı 2012 yılı Ekim ayında bir önceki
aya göre yüzde 0,1 oranında artışla 9 milyon 269 bin 31 kişi
düzeyinde gerçekleşti.
· Merkez Bankası, 2,5 milyar TL’lik bir haftalık, 4 milyar TL’lik
bir aylık repo ihalesi açtı.
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· Merkez Bankası tarafından bankalara duyurulan karşılıksız
çek sayısı 2012 yılı Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre
yüzde 43,6 artışla 78 bin 433 adete yükseldi.
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· En geniş tanımlı para arzı M3, 19-24 Ekim haftasında 3 milyar 256,4 milyon TL artarak 761 milyar 442 milyon TL düzeyinde gerçekleşti.

12 Kasım
· Finansal yatırım araçlarında 2012 yılı Ekim ayında bir önceki
aya göre en yüksek reel getiri ÜFE ile indirgendiğinde İMKB
100 Endeksi’nde gerçekleşti.

13 Kasım
· Sanayi Ciro Endeksi Eylül’de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 oranında artışla 234,4 düzeyine ulaşırken, Sanayi Sipariş Endeksi yüzde 4,9 oranında artışla 223,2 değerini aldı.

14 Kasım
· Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaz sezonunda son 4 ayda eğlence merkezlerine ve diğer işletmelere toplamda 331 bin 697
TL ceza kesti.
· Merkez Bankası’nın döviz rezervi 2-9 Kasım haftasında 435
milyon dolar azalışla 98 milyar 962 milyon dolara indi.

15 Kasım
· Türkiye genelinde işsizlik oranı Ağustos 2012 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 0,4 puan azalarak yüzde 9,2’den
yüzde 8,8’e geriledi.
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· Cari işlemler hesabı 2012 yılı Eylül ayında geçen yılın aynı
ayına göre yüzde 57,6 oranında azalışla 2 milyar 697 milyon
dolar açık verdi.
· Merkezi yönetim bütçesi 2012 yılı Ekim ayında 4,4 milyar
TL açık verdi.
· Yurtiçi yerleşiklerin bankalardaki TL ve yabancı para toplam
mevduatı, 24 Ekim - 2 Kasım haftasında 4 milyar 514 milyon
TL azalarak 629 milyar 238 milyon TL’ye geriledi.
· Tüketici kredilerinin 693 milyon TL artışla 180 milyar 497
milyon TL’ye yükseldiği 24 Ekim - 2 Kasım tarihleri arasında bireysel kredi kartı harcamaları 251 milyon TL azalışla 66
milyar 705 milyon TL oldu.
· Mevduat ve kalkınma yatırım bankalarının yurtiçi kredileri,
24 Ekim - 2 Kasım tarihleri arasında 302 milyon TL azalarak
660 milyar 268 milyon TL düzeyine indi.
· Kamu, 1-14 Kasım tarihleri arasında 646 milyon dolar düzeyinde dış borç ödemesi gerçekleştirdi.
· Yurtiçi döviz hesapları 24 Ekim - 2 Kasım haftasında 188
milyon dolar azalışla 112 milyar 178 milyon dolar düzeyine
geriledi.
· En geniş tanımlı para arzı M3, 24 Ekim - 2 Kasım haftasında
10 milyar 491,3 milyon TL azalarak 749 milyar 922 milyon
TL düzeyinde gerçekleşti.

16 Kasım
· Tüketici Güven Endeksi 2012 Ekim ayında bir önceki aya
göre yüzde 3,5 oranında azaldı.
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· Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre,
Ekim ayında kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde
14,25 artışla 4 bin 354’e ulaştı.

19 Kasım
· Bankacılık sektöründe krediler toplamı 9 Kasım itibarıyla 772
milyar 510 milyon TL oldu.

20 Kasım
· Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, borç verme faiz oranını yüzde 9,5’ten yüzde 9’a, açık piyasa işlemleri çerçevesinde
piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkânı faiz oranını yüzde 9’dan yüzde 8,5’e düşürdü.
· Merkez Bankası, rezerv opsiyonu katsayılarını (ROK) Türk
Lirası yükümlülüklerin döviz olarak tutulabileceği yüzde
40’lık ilk dilimden sonra gelen dilimlerde “0,1” puan, altın
olarak tutulabileceği bütün dilimlerde “0,2” puan arttırdı.
· Türkiye’nin merkezi yönetim brüt borç stoku, 31 Ekim 2012
itibarıyla 2011 yılı sonuna göre yüzde 3,6 oranında, 18 milyar
430 milyon TL tutarında artışla 536 milyar 780 milyon TL
düzeyinde gerçekleşti.

21 Kasım
· Özel sektörün yurtdışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu
Eylül 2012 itibarıyla 2011 yılı sonuna göre 2,5 milyar dolar
tutarında artışla 129 milyar 695 milyon dolara yükseldi.
109

Ekonomi Almanağı 2012

· İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (İMKB) faaliyet gösteren mevduat bankalarının net dönem kârı Eylül 2012 itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 oranında artışla
12,7 milyar TL oldu.
· Rezerv opsiyonu katsayıları, Türk Lirası yükümlülüklerin döviz olarak tutulabileceği yüzde 40’lık ilk dilimden sonra gelen
dilimlerde “0,1” puan, altın olarak tutulabileceği bütün dilimlerde “0,2” puan arttırıldı.

22 Kasım
· Kısa vadeli dış borç stoku, Eylül sonu itibariyle 2011 yıl sonuna göre yüzde 19,4 oranında artışla 99,4 milyar dolara yükseldi.
· Merkez Bankası’nın döviz rezervi 9-16 Kasım haftasında 99
milyon dolar artışla 99 milyar 61 milyon dolara çıktı.
· Yurtiçi yerleşiklerin bankalardaki TL ve yabancı para toplam
mevduatı, 2-9 Kasım haftasında 2 milyar 186 milyon TL artarak 631 milyar 425 milyon TL’ye çıktı.
· Tüketici kredilerinin 451 milyon TL artışla 180 milyar 949
milyon TL’ye yükseldiği 2-9 Kasım tarihleri arasında bireysel
kredi kartı harcamaları 105,8 milyon TL azalışla 66 milyar
599 milyon TL oldu.
· Mevduat ve kalkınma yatırım bankalarının yurtiçi kredileri,
2-9 Kasım tarihleri arasında 2 milyar 308 milyon TL artarak
662 milyar 577 milyon TL düzeyine çıktı.
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· Banka ve aracı kurumların müşterileriyle gerçekleştirdiği repo
işlemlerinin bakiyesi 9-16 Kasım haftasında 1 milyar 359 milyon TL azalarak 1 milyar 490,8 milyon TL düzeyinde gerçekleşti.
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· Yurtiçi döviz hesapları 2-9 Kasım haftasında 286 milyon dolar
artışla 112 milyar 464 milyon dolar düzeyine yükseldi.
· En geniş tanımlı para arzı M3, 2-9 Kasım haftasında 2 milyar
858,6 milyon TL artarak 752 milyar 780 milyon TL düzeyine
ulaştı.
· MÜSİAD, “Küresel Kriz ve İstihdam” alt başlıklı yıllık ekonomi raporunu kamuoyu ile paylaştı.

23 Kasım
· Türkiye’nin uluslararası yatırım pozisyonu açığı, 2011 yıl sonunda 322,2 milyar dolar iken 2012 Eylül sonunda 383,9
milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

26 Kasım
· İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre 2,9 puan azalarak yüzde 74
seviyesinde gerçekleşti.
· Hizmet Sektörü Güven Endeksi 2012 yılı Kasım ayında bir
önceki aya göre yüzde 7,2 oranında azalışla 95,6 oldu.

27 Kasım
· Reel Kesim Güven Endeksi 2012 yılı Kasım ayında, bir önceki aya göre 1,4 puan azalarak 101 seviyesinde gerçekleşti.

28 Kasım
· Türkiye’de 2012’nin ilk 9 ayında 113 milyar dolar ihracat,
290 milyar dolar dış ticaret hacmi gerçekleşti.
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29 Kasım
· Temmuz - Eylül döneminde tüketici kredisi ve konut kredisi
kullanan toplam kişi sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine
göre yüzde 5 azalışla 13 milyon 219 bin 916 kişiye, kredi miktarı ise yüzde 12 artışla 173,6 milyar TL büyüklüğe ulaştı.
· Merkez Bankası’nın döviz rezervi 16-23 Kasım haftasında 540
milyon dolar artışla 99 milyar 601 milyon dolara çıktı.
· Yurtiçi yerleşiklerin bankalardaki TL ve yabancı para toplam
mevduatı, 9-16 Kasım haftasında 8 milyar 20 milyon TL artarak 639 milyar 445 milyon TL’ye çıktı.
· Tüketici kredilerinin 437 milyon TL artışla 181 milyar 386
milyon TL’ye yükseldiği 9-16 Kasım tarihleri arasında bireysel
kredi kartı harcamaları 204,9 milyon TL azalışla 66 milyar
394 milyon TL oldu.
· Mevduat ve kalkınma yatırım bankalarının yurtiçi kredileri,
9-16 Kasım tarihleri arasında 4 milyar 969 milyon TL artarak
667 milyar 546 milyon TL düzeyine çıktı.
· Banka ve aracı kurumların müşterileriyle gerçekleştirdiği repo
işlemlerinin bakiyesi 16-23 Kasım haftasında 1 milyar 27 milyon TL artarak 2 milyar 518 milyon TL’ye çıktı.
· Yurtiçi döviz hesapları 9-16 Kasım haftasında 1 milyar 345
milyon dolar azalışla 111 milyar 119 milyon dolar düzeyine
geriledi.
· En geniş tanımlı para arzı M3, 9-16 Kasım haftasında 4 milyar 687 milyon TL artarak 757 milyar 467 milyon TL düzeyinde gerçekleşti.
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30 Kasım
· İhracat 2012 yılının Ekim ayında, 2011 yılının aynı ayına
göre yüzde 11,6 artarak 13 milyar 292 milyon dolara yükselirken, ithalat yüzde 5,6 azalarak 18 milyar 803 milyon dolara
geriledi.
· Tarım ürünleri ihracatı Ocak-Ekim döneminde, 2011 yılının
aynı dönemine göre yüzde 4,9 artarak 12 milyar 784 milyon
dolara yükseldi.
· Sanayide istihdam 2012 yılının 3. çeyreğinde geçen yılın aynı
dönemine göre yüzde 3,6, bir önceki döneme göre yüzde 1
oranında arttı.
· Türkiye’de 2012 yılı 2. döneminde seyahate çıkanların seyahat
harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,8 artarak 3 milyar 703 milyon 31 bin TL’ye yükseldi.
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ARALIK
3 Aralık
· Tüketici fiyatları 2012 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre
yüzde 0,38 oranında artarken, üretici fiyatlarındaki artış yüzde
1,66 düzeyinde gerçekleşti.
· Bankacılık sektöründe bankalar arası dahil mevduat 23 Kasım’da bir hafta önceye göre 1 milyar 402 milyon TL tutarında, yüzde 0,2 oranında azalışla 793 milyar 213 milyon TL’ye
geriledi.

4 Aralık
· Satın alma gücü paritesine göre kişi başı dolar cinsinden yoksulluk sınırlarına göre yoksulluk oranları 2011 yılında geriledi.

5 Aralık
· 2012 yılı Kasım ayında verilen geçiş belgesi sayısı geçen yılın
aynı ayına göre yüzde 6,03 oranında artışla 77 bin 877’ye, TIR
Karnesi sayısı yüzde 5,52 oranında artışla 60 bin 971’e yükseldi.
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6 Aralık
· Bankacılık sektörünün Ekim 2012 itibarıyla dönem net kârı,
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,5 oranında, 2 milyar
900 milyon TL tutarında artışla 19 milyar 438 milyon TL
düzeyine ulaştı.
· Rekabet Kurumu, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun
çerçevesinde öngörülen “idari para cezalarında” alt sınırı yüzde 7,8 oranında artırarak 14 bin 651 TL’ye çıkardı.
· Merkez Bankası’nın döviz rezervi 23-30 Kasım haftasında 694
milyon dolar artışla 100 milyar 295 milyon dolara çıktı.
· Yurtiçi yerleşiklerin bankalardaki TL ve yabancı para toplam
mevduatı, 16-23 Kasım haftasında 1 milyar 666 milyon TL
azalarak 637 milyar 779 milyon TL’ye indi.
· Tüketici kredilerinin 937 milyon TL artışla 182 milyar 323
milyon TL’ye yükseldiği 16-23 Kasım tarihleri arasında bireysel kredi kartı harcamaları 1 milyar 343 milyon TL artışla 67
milyar 738 milyon TL oldu.
· Mevduat ve kalkınma yatırım bankalarının yurtiçi kredileri,
16-23 Kasım tarihleri arasında 212,2 milyon TL artarak 667
milyar 758 milyon TL düzeyine çıktı.
· Banka ve aracı kurumların müşterileriyle gerçekleştirdiği repo
işlemlerinin bakiyesi 23-30 Kasım haftasında 1 milyar 123
milyon TL azalarak 1 milyar 395 milyon TL’ye geriledi.
· Yurtiçi döviz hesapları 16-23 Kasım haftasında 741 milyon
dolar artışla 111 milyar 861 milyon dolar düzeyine yükseldi.
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7 Aralık
· Ticaret ve hizmet sektörlerinde ciro 2012 yılının 3. çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 oranında artışla
208,3 değerini aldı.
· İnşaat sektöründe istihdam 2012 yılının 3. çeyreğinde geçen
yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 oranında artışla 98,5 düzeyinde gerçekleşti.
· Türkiye’nin hammadde ithalatı 2012 yılı Ocak-Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 oranında
artışla 145 milyar 733 milyon dolara ulaştı.
· Merkez Bankası tarafından bankalara duyurulan karşılıksız
çek sayısı 2012 yılı Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre
yüzde 46,2 artışla 102 bin 217 adete yükseldi.
· Yabancıların İMKB’de yaptıkları işlemlerin hacmi 2012 yılının 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 oranında azalarak 111 milyar 646 milyon dolar oldu.
· Faal vergi mükellefi sayısı 2012 yılı Kasım ayında 2011 yılı
sonuna göre yüzde 5,3 oranında artışla 9 milyon 273 bin 627
kişi düzeyinde gerçekleşti.
· Merkez Bankası, Perakende Ödeme Sistemi’ni (PÖS) hizmete aldı.

10 Aralık
· 2012 yılının 3. çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre
sabit fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) yüzde 1,6 oranında artış gösterdi.
· Kişi başına gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) değeri Eylül 2012
itibarıyla son 1 yıllık dönemde, bir önceki dört çeyreklik döneme göre 269 dolar azalışla 10 bin 327 dolara geriledi.
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· Sanayi üretim endeksi Ekim ayında geçen yılın aynı ayına
göre yüzde 5,7 oranında azalışla 130,7 değerini aldı.
· Türkiye Konut Fiyat Endeksi, 2012 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,53 oranında artışla 125,98 değerini
alırken, Yeni Konut Fiyat Endeksi 2012 yılı Eylül ayında bir
önceki aya göre yüzde 0,97 oranında artarak 126,57 düzeyinde gerçekleşti.
· Saatlik işgücü maliyeti endeksi 2012 yılının 3. döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,9 artışla 145,8 değerine
ulaştı.
· Hazine nakit dengesi 2012 yılı Kasım ayında 13 milyar 465
milyon TL fazla verirken, Ocak-Kasım döneminde 14 milyar
358 milyon TL açık verdi.
· Bankacılık sektöründe krediler toplamı (mali kesime verilenler dahil) 30 Kasım itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde
1,2 oranında, 9 milyar 650 milyon TL tutarında artışla 788
milyar 481 milyon TL oldu.

11 Aralık
· Cari işlemler hesabı, Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre
yüzde 56,5 oranında azalışla 1 milyar 960 milyon dolar açık
verdi.
· İhracat birim değer endeksi 2012 yılı Ekim ayında geçen yılın
aynı ayına göre yüzde 1,8 oranında, ithalat birim değer endeksi yüzde 3,3 oranında azaldı.
· Madencilik sektörünün Kasım ayı ihracatı yüzde 32 artışla
429 milyon dolar oldu.
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12 Aralık
· 2012 Kasım’da en yüksek reel getiri, bir önceki aya göre ÜFE
ile indirgendiğinde yüzde 1,79, TÜFE ile indirgendiğinde ise
yüzde 3,09 oranlarıyla İMKB 100 Endeksi’nde gerçekleşti.

13 Aralık
· Merkez Bankası’nın döviz rezervi 30 Kasım - 7 Aralık haftasında 464 milyon dolar artışla 100 milyar 759 milyon dolara
çıktı.
· Yurtiçi yerleşiklerin bankalardaki TL ve yabancı para toplam
mevduatı, 23-30 Kasım haftasında 1 milyar 676 milyon TL
azalarak 636 milyar 103 milyon TL’ye geriledi.
· Tüketici kredilerinin 555,2 milyon TL artışla 182 milyar 879
milyon TL’ye yükseldiği 23-30 Kasım tarihleri arasında bireysel kredi kartı harcamaları 53,2 milyon TL azalışla 67 milyar
685,7 milyon TL oldu. Tüketicilerin bankalara toplam borcu
502 milyon TL artışla 250 milyar 565 milyon TL oldu.
· Mevduat ve kalkınma yatırım bankalarının yurtiçi kredileri,
23-30 Kasım tarihleri arasında 7 milyar 383 milyon TL artarak 675 milyar 142 milyon TL düzeyine yükseldi.
· Banka ve aracı kurumların müşterileriyle gerçekleştirdiği repo
işlemlerinin bakiyesi 30 Kasım - 7 Aralık haftasında 2 milyar
962 milyon TL artarak 4 milyar 357,4 milyon TL’ye ulaştı.
· Kamu, 1-12 Aralık tarihleri arasında 222,5 milyon dolar düzeyinde dış borç ödemesi gerçekleştirdi.
· Yurtiçi döviz hesapları 23-30 Kasım haftasında 632 milyon
dolar artışla 112 milyar 493 milyon dolar düzeyine ulaştı.
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· En geniş tanımlı para arzı M3, 23-30 Kasım haftasında 5
milyar 193 milyon TL azalarak 751 milyar 52,6 milyon TL
düzeyinde gerçekleşti.

14 Aralık
· Sanayi Ciro Endeksi, 2012 yılı Ekim ayında yüzde 5,2 oranında azalışla 224,1 değerini alırken, Sanayi Sipariş Endeksi
yüzde 4,7 oranında azalışla 213,2 düzeyinde gerçekleşti.

17 Aralık
· İşsizlik oranı Eylül 2012 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 0,3 puan artarak yüzde 8,8 düzeyinden yüzde 9,1’e
yükseldi.
· Merkezi yönetim bütçesi 2012 yılı Kasım ayında 5,4 milyar
TL fazla verdi.
· Tüketici Güven Endeksi 2012 Kasım ayında bir önceki aya
göre yüzde 4 oranında arttı.
· Bankacılık sektöründe mali kesim dahil krediler toplamı 7
Aralık itibarıyla 787,2 milyar TL düzeyinde gerçekleşti.
· Özel sektörün yurtdışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu,
Ekim sonu itibariyle 2011 yıl sonuna göre 4,4 milyar dolar,
bir önceki ay sonuna göre ise 2,1 milyar dolar artışla 130,9
milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

18 Aralık
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· Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), Aralık ayı toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz
oranını yüzde 5,75’ten yüzde 5,5’e düşürdü.
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· Kısa vadeli dış borç stoku, Ekim sonu itibariyle 2011 yılı sonuna göre yüzde 20,1 oranında artışla 99 milyar 698 milyon
dolara yükseldi.
· Türkiye genelinde üç aylık İnşaat Sektörü Ciro Endeksi 2012
yılının 3. çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde
7,7 oranında artışla 157,8 değerini aldı.

19 Aralık
· Uluslararası yatırım pozisyonu açığı, Ekim sonu itibariyle
390,2 milyar dolar oldu.
· Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) petrol, elektrik,
doğalgaz ve sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasında uygulanan idari para cezalarını 1 Ocak 2013’ten itibaren geçerli
olmak üzere yüzde 7,8 oranında artırdı.

20 Aralık
· Türkiye’nin merkezi yönetim brüt borç stoku, 30 Kasım 2012
itibarıyla 2011 yılı sonuna göre yüzde 2,4 oranında, 12 milyar
574,5 milyon TL tutarında artışla 530 milyar 924,6 milyon
TL düzeyinde gerçekleşti.
· Merkez Bankası’nın döviz rezervi 7-14 Aralık haftasında 1
milyar 371 milyon dolar artışla 102 milyar 130 milyon dolara
çıktı.
· Yurtiçi yerleşiklerin bankalardaki TL ve yabancı para Toplam
mevduatı, 30 Kasım - 7 Aralık haftasında 14 milyar 556 milyon TL artarak 650 milyar 659 milyon TL’ye çıktı.
· Tüketici kredilerinin 1 milyar 130,7 milyon TL artışla 184
milyar 9 milyon TL’ye yükseldiği 30 Kasım - 7 Aralık tarihleri
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arasında bireysel kredi kartı harcamaları 510,7 milyon TL artışla 68 milyar 196 milyon TL oldu.
· Mevduat ve kalkınma yatırım bankalarının yurtiçi kredileri,
30 Kasım - 7 Aralık tarihleri arasında 4 milyar 105 milyon TL
artarak 679 milyar 247 milyon TL düzeyine çıktı.
· Banka ve aracı kurumların müşterileriyle gerçekleştirdiği repo
işlemlerinin bakiyesi 7-14 Aralık haftasında 1 milyar 888,3
milyon TL azalarak 2 milyar 469,1 milyon TL düzeyine geriledi.
· Yurtiçi döviz hesapları 7-14 Aralık haftasında 1 milyar 418
milyon dolar artışla 113 milyar 362 milyon dolar düzeyine
yükseldi.
· En geniş tanımlı para arzı M3, 30 Kasım - 7 Aralık haftasında
9 milyar 544,7 milyon TL artarak 760 milyar 597,3 milyon
TL düzeyine ulaştı.

21 Aralık
· Kurulan şirket sayısı Kasım ayında, bir önceki aya göre yüzde
11,61 artışla 3 bin 356 oldu.

24 Aralık
· Bankacılık sektöründe mali kesim dahil krediler toplamı 14
Aralık itibarıyla bir önceki haftaya göre 3 milyar 835 milyon
TL artışla 791 milyar TL düzeyine yükseldi.
· Hazine Müsteşarlığı, 26 Haziran 2013 itfa tarihli senedin 27
Mart 2013 tarihli kupon oranını yüzde 2,1 olarak belirledi.
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25 Aralık
· İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre 1,9 puan azalarak yüzde 73,6
seviyesinde gerçekleşti.
· Reel Kesim Güven Endeksi 2012 yılı Aralık ayında, bir önceki
aya göre 3,1 puan azalarak 97,9 seviyesinde gerçekleşti.
· Hizmet Sektörü Güven Endeksi 2012 yılı Aralık ayında bir
önceki aya göre yüzde 2,9 oranında azalışla 92,9 oldu.
· İMKB Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nın ilk işlem gününde 2 milyon 498 bin 455 TL nominal değerli işlem hacmi
gerçekleşti.

26 Aralık
· Düzenlenen yatırım teşvik belgelerinde toplam sabit yatırım
tutarı 5 milyar 767 milyon 884 bin 868 TL oldu.

27 Aralık
· Aylık brüt asgari ücretin 2013 ilk 6 ay için 940 TL’den 978,75
TL’ye yükseltildi, ikinci 6 ay için ise bin 21,50 TL’ye çıkarıldı.
· Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri araştırması geçici sonuçlarına göre 2010 yılında 2 milyon 321 bin 979 girişim faaliyet
gösterdi.
· Merkez Bankası’nın döviz rezervi 14-21Aralık haftasında 2
milyar 52 milyon dolar azalışla 100 milyar 78 milyon dolara
geriledi.
· Yurtiçi yerleşiklerin bankalardaki TL ve yabancı para toplam
mevduatı, 7-14 Aralık haftasında 50 milyon TL artarak 650
milyar 709 milyon TL’ye çıktı.
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· Tüketici kredilerinin 300 milyon TL artışla 184 milyar 310
milyon TL’ye yükseldiği 7-14 Aralık tarihleri arasında bireysel
kredi kartı harcamaları 878 milyon TL azalışla 67 milyar 318
milyon TL oldu.
· Mevduat ve kalkınma yatırım bankalarının yurtiçi kredileri,
7-14 Aralık tarihleri arasında 2 milyar 826 milyon TL artarak
682 milyar 74 milyon TL düzeyine çıktı.
· Banka ve aracı kurumların müşterileriyle gerçekleştirdiği repo
işlemlerinin bakiyesi 14-21 Aralık haftasında 162,7 milyon
TL artarak 2 milyar 631,8 milyon TL’ye ulaştı.
· Yurtiçi döviz hesapları 14-21 Aralık haftasında 762 milyon
dolar artışla 114 milyar 123 milyon dolara ulaştı.
· En geniş tanımlı para arzı M3, 14-21 Aralık haftasında 3 milyar 189,6 milyon TL artarak 763 milyar 787 milyon TL oldu.

28 Aralık
· İhracat, 2012 yılı Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre
yüzde 24,8 oranında artışla 13 milyar 829 milyon dolara, ithalat yüzde 12,5 oranında artışla 20 milyar 986 milyon dolar
düzeyinde gerçekleşti.
· İhracat, 2012 yılı Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı
dönemine göre yüzde 5,8 artarak 14 milyar 463 milyon dolara
yükseldi.
· 16 yaşını doldurmuş işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretlerinin; 1 Ocak 2013 - 30 Haziran 2013 tarihleri arasında 32,62 TL olarak, 1 Temmuz 2013 - 31 Aralık
2013 tarihleri arasında ise 34,05 TL olarak tespit edildi.
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31 Aralık
· Türkiye’nin brüt dış borç stoku 326,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.
· Türkiye’nin net dış borç stoku, 30 Eylül 2012 itibarıyla 2011
yılı sonuna göre yüzde 4,6 oranında artışla 191,9 milyar dolar
düzeyinde gerçekleşti.
· Hazine garantili dış borç stoku 2012 yılının üçüncü çeyreği
sonu itibarıyla 2011 yılı sonuna göre yüzde 6,5 oranında artışla 8,9 milyar dolara yükseldi.
· Kamu net borç stoku 30 Eylül 2012 itibarıyla 2011 yılı sonuna göre yüzde 13,3 oranında azalışla 251,6 milyar TL, AB
tanımlı genel yönetim borç stoku ise 513,8 milyar TL olarak
gerçekleşti.
· Kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) ve özelleştirme programındaki kamu kuruluşlarının 30 Eylül 2012 itibarıyla stok borçları 2011 yılı sonuna göre yüzde 17 oranında artışla 45 milyar
385 milyon TL oldu.
· 2012 yılında geçen yıla göre üretim miktarları tahıl ürünlerinde yüzde 5,2 oranında azalış, sebzelerde yüzde 0,7 ve meyvelerde yüzde 4,8 oranında artış gösterdi.
· Bankacılık sektöründe mali kesim dahil krediler toplamı 21
Aralık itibarıyla bir önceki haftaya göre 3 milyar 222 milyon
TL artışla 794 milyar 246 milyon TL düzeyine yükseldi.
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