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DÜNYA EKONOMİSİ 
 
Küresel Gelişmeler… 
 
IMF’nin Dünya Ekonomik Görünümü Nisan 2013 Raporu’nda; 
küresel büyümenin 2013 yılında yüzde 3,3 olacağı; 2014 yılında 
büyümenin yüzde 4 oranına yükseleceği öngörülmektedir.  
 
ABD başta olmak üzere gelişmiş ekonomiler 2013 yılına zayıf 
başlamış olsa da ekonomik aktivitelerin aşamalı olarak hızlanması 
beklenmektedir. Yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ekonomiler 
önceden kazandığı ivmesini sürdürmektedir.  
 
Avro Bölgesi’ndeki kırılganlık tehdidi atlatılmış olsa da Avrupa daki 
ekonomik görünüm ve İtalya’daki politikalar nedeniyle kısa 
dönemde riskler devam etmektedir. Orta vadeli riskler Avro 
Bölgesi’nde uyum yorgunluğu, yetersiz geleneksel reformlar, 
süregelen durgunluk, ABD’de ve Japonya’da yüksek mali açık ve 
borçlardan kaynaklanmaktadır.  
 
Avro Bölgesi’nin Ekonomik ve Parasal Birlik’i kuvvetlendirmesi 
gerekirken; ABD ve Japonya’da hala güçlü orta vadeli mali 
pekiştirme planlarına ihtiyaç vardır. 
 
Gelişmiş ekonomilerde büyümedeki yavaşlama ve küresel talepteki 
gevşeme Asya ekonomilerindeki toparlanmayı sınırlandırmaktadır.  
 
Çin ekonomisinde yılın ilk çeyreğinde büyüme yüzde 7,7 olarak 
gerçekleşerek beklentilerin altında kalmıştır. Yükselen piyasalarda 
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ve gelişmekte olan ülkelerde orta vadede sıkı para politikaları ve 
finansal piyasalarda tedbir alınması gereklidir. Ayrıca mali 
dengelerin korunması da önemini korumaktadır. 
 
BM Küresel Makro Monitor Raporu’na göre; 2013 yılının ilk birkaç 
ayında büyüme ılımlı seyretmiş, Avro Bölgesi küresel zayıflığın en 
büyük kaynağı olmaya devam etmiştir. 
 
Rapora göre, küresel büyümenin 2013 yılında yüzde 2,8; 2014 
yılında yüzde 3,3 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Gevşek para 
politikalarının sürmesi, ABD’nin giderek güçlenmesi ve Avro 
Bölgesi’ndeki krizin kritik durumdan çıkıp kronikleşmesi ile 2013 
yılında küresel talepte artış beklenmektedir. Yükselen piyasaların 
güçlü performansını sürdürmesi öngörülürken, endüstriyel 
metallerdeki düşüş nedeniyle Çin ekonomisinde bu yıl zayıflama 
beklenmektedir. 
 
IMF’nin Emtia Piyasaları Nisan 2013 Raporuna göre, emtia fiyatları 
çoğu ülkede doların değerlenmesiyle Mart ayında 4 aydır ilk defa 
azalarak yüzde 3,8’e gerilemiştir.  
 
2013 yılının ilk çeyreğinde emtia fiyatları sadece yüzde 0,5 oranında 
artmıştır. Mart ayında varil başına 102,6 dolar olan ham petrol 
fiyatları yüzde 4,7 oranında düşerek Nisan ayının başında varil 
başına 100 dolarlara gerilemiştir. Düşüşler azalan talep ve Kuzey 
Denizi kaynaklı arz artışları ile en çok Brent petrolde hissedilmiştir. 
Doğal gaz fiyatları normalden daha soğuk geçen hava koşulları 
nedeniyle dalgalı bir seyir izlemiştir. 
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Avro/Dolar Paritesi…. 
 
İtalya’daki siyasi belirsizlikler ve Güney Kıbrıs’ta yaşanan sorunlar 
nedeniyle Mart ayı sonunda 1,2818 düzeyinde gerçekleşen 
EUR/USD paritesi, Güney Kıbrıs sorununda çözüm sürecine 
girilmesiyle Nisan ayının ilk haftasında 1,30 civarına yükselmiş ve 
ayın geri kalan bölümünde yatay bir seyir izlemiştir. 30 Nisan 
itibarıyla EUR/USD paritesi 1,3166 düzeyinde gerçekleşmiştir 
 
 
Petrol ve Altın Fiyatı… 
 
Nisan ayında açıklanan verilerin genel olarak zayıf bir ekonomik 
görünüme işaret etmesi petrol fiyatlarında düşüşe neden olmuştur. 
Nisan ayının ilk yarısında 96 USD/varil düzeyine kadar gerileyen 
petrol fiyatları ayın geri kalan bölümünde bir miktar yükselerek 30 
Nisan itibarıyla 101 USD/varil seviyesinde gerçekleşmiştir. Güney 
Kıbrıs’ın elindeki 400 milyon Euro değerindeki altın rezervlerini 
satabileceğine yönelik haberlerin gündeme gelmesi altın fiyatlarının 
15 Nisan’da son 30 yılın en sert günlük düşüşünü kaydetmesine 
neden olmuştur. 12 ve 15 Nisan’da toplamda 208 USD/ons 
gerileyen altın fiyatlarının sert düşüşünde uluslararası fonların altın 
pozisyonlarını kapatmalarının da etkili olduğu düşünülmektedir. 
Ayın kalan kısmında ise düşük seviyeden gelen alımlarla toparlanan 
altın fiyatları 30 Nisan itibarıyla 1.477 USD/ons düzeyinde 
gerçekleşmiştir. 
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NİSAN 2013 Brent Petrol Fiyatı 
 

 
 

 
 

NİSAN 2013 Altın Fiyatları 
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ABD… 
 
Geçtiğimiz birkaç ayda ABD ekonomisi ılımlı bir performans 
sergilemiştir. 

İstihdam piyasası son aylarda olumlu gelişme göstermiş, hane halkı 
harcamaları ve sabit yatırımlarda artış gözlenmiştir. Konut sektörü 
güç kazanmaya devam etmektedir. Ancak mali sıkılaşma ekonomik 
büyümeyi bir miktar kısıtlamaktadır. 

26 Nisan tarihinde yayınlanan 2013 yılı birinci çeyrek büyüme 
rakamlarına göre, ekonomi yıllıklandırılmış bazda yüzde 2,5 
oranında büyüme kaydetmiştir.  

2012 yılı dördüncü çeyreğinde yüzde 0,4 oranında büyüme 
kaydeden ekonomi tekrar ivme kazanmıştır. Bu performansta 
özellikle, 2012 yılı dördüncü çeyrekte bir önceki döneme göre yüzde 
1,8 artış kaydeden tüketim harcamalarının, 2013 çeyreğinde bu artış 
hızını yüzde 3,2 oranına yükseltmesi ve yatırımların ise söz konusu 
dönemlerde yüzde 1,3 oranından yüzde 2,3 oranına çıkması etkili 
olmuştur. Çeyreklik bazda görülen bu olumlu gelişmeye rağmen, 
IMF 2013 ve 2014 yılları büyüme rakamlarında aşağı yönlü revizyona 
gitmiştir. Bir önceki tahminlere göre 2013 yılı büyümesi 0,2 puan ve 
2014 yılı büyümesi 0,1 puan düşürülerek sırasıyla yüzde 1,9 ve 
yüzde 3 olarak tahmin edilmiştir.  

Bu aşağı yönlü revizyonun gerekçesi olarak mali uçurum konusunun 
çözülmüş gibi görünmesine rağmen, kısa dönemli mali risklere karşı 
köklü bir çözüm getirilememesi gösterilmiştir. Raporda ABD’nin mali 
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dengeyi sağlamak amacıyla güçlü bir orta dönem mali konsolidasyon 
planı uygulaması gerektiği ortaya konulmuş, ABD ekonomisindeki 
bütçe ve borç tavanı tartışmalarında kalıcı bir çözümün 
sağlanamaması ve ileriki dönem açısından belirsizliğin devam etmesi 
aşağı yönlü bir risk olarak değerlendirilmiştir. 

 
2013 Mart ayında enflasyon oranı Şubat ayına göre düşerek yüzde 
1,5 oranına gerilemiştir.  
 
Gıda ve enerji fiyatlarından arındırılmış çekirdek enflasyon ise yüzde 
1,9 oranıyla son birkaç aydır hemen hemen aynı seviyesini 
korumuştur. Dolayısıyla enflasyon oranındaki gerilemenin büyük 
ölçüde enerji fiyatlarındaki düşüşten kaynaklandığı söylenebilir.  
 
ABD’de Nisan ayında 165 bin kişilik tarım dışı istihdam yaratılarak 
yüzde 7,5 oranı ile geçtiğimiz yılın Mart ayından bu yana en düşük 
işsizlik rakamına ulaşılmıştır.  
 
İstihdam piyasasındaki gelişmeler, iyileşme olduğu yönünde 
sinyaller vermekle birlikte, ılımlı bir hızla ilerlemektedir.  
 
1 Mayıs 2013 tarihinde FED Açık Piyasa Komitesi toplantısı 
yapılmıştır.  

Toplantıda fiyat istikrarını ve maksimum istihdam amaçlarını 
gözeten FED’in orta vadeli enflasyon hedefinin yüzde 2 veya altında 
gerçekleşmesi beklenmektedir. FED, mevcut parasal genişleme 
politikasına devam edeceğini ve her ay 40 milyar dolar Mortgage 
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tahvilleri ve 45 milyar dolar uzun vadeli hazine tahvilleri satın 
alacağını yinelemiştir. 

 
Avro Bölgesi… 
 
IMF’nin Nisan 2013 Dünya Ekonomik Görünüm Raporuna göre, 
Avro Bölgesi çevre ülkelerindeki ekonomik aktivitedeki zayıflık 
merkez ülkeleri de olumsuz yönde etkilemektedir.  
 
Aşağı yönlü riskler hali hazırda varlığını korumaktadır. Finansal 
piyasalardaki istikrarın tam anlamı ile sağlanamaması durumunda 
resesyon riski tekrar gündeme gelebilecektir. Bu nedenle IMF, Avro 
Bölgesi için büyüme tahminlerinin aşağı yönlü revize etmiştir. Avro 
Bölgesinin 2013 yılında yüzde 0,3 oranında daralması, 2014 yılında 
yüzde 1,1 oranında büyümesi öngörülmektedir.  
 
Avro Bölgesi üretim ve tüketim verilerine göre yılın ilk çeyreğinde 
bölge genelinde durgunluk düzeyinde bir ekonomik aktivite 
gerçekleşmiştir.  

Mart ayında son dört ayın en düşük seviyesi 46,5’e gerileyen PMI 
endeksi, Nisan ayında 46,9 seviyesinde gerçekleşmiştir. Endeks son 
on altı aydır daralma sinyali vermektedir. Fransa, İtalya ve 
İspanya’da daralma şiddetlenirken, iyi sinyaller veren Almanya 
ekonomisinde yetersiz dış talep ve düşük iç talep nedeniyle PMI 
endeksi eşik seviyenin altına inmiştir. Düşük Nisan ayı PMI verisi ve 
bozulan güven göstergeleri nedeniyle ikinci çeyrekte umut edilen 
toparlanmanın ise gecikeceği düşünülmektedir. 
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Avro Bölgesinde toplam istihdamın yüzde 75’ini ve toplam 
hasılanın yüzde 60’ını oluşturan KOBİ’lerin krediye erişim zorluğu 
içinde olması, ekonomik aktiviteyi ve istihdamı olumsuz 
etkilemektedir.  
 
Avro Bölgesi işsizlik oranı Mart ayında yüzde 12,1 oranında 
gerçekleşmiştir. Eurostat tahminlerine göre işsizlerin sayısı Avro 
Bölgesinde 19,2 milyon kişiye ulaşmıştır. Uygulanan gevşek para 
politikalarına rağmen düşük istihdam ve düşük üretim seviyeleri 
enflasyonun Mart ayındaki yüzde 1,7 seviyesinden Nisan ayında 1,2 
seviyesine düşmesinde ana etken olmuştur.  
 
IMF’nin Nisan ayında yayınladığı Küresel Finansal istikrar ve Mali 
Görünüm raporlarında Avrupa ülkelerinde kamu ve özel sektörün 
ulaştığı yüksek borç seviyeleri nedeniyle bir konsolidasyon 
sürecine girilmesi gerektiği belirtilmiştir.  
 
Söz konusu gereklilik önümüzdeki dönemde gelişmiş ülkelerde 
ekonomik aktiviteyi etkileyen ana unsur olacak, gelişmekte olan 
Avrupa ülkeleri ise gelişmiş ülkelerdeki düşük talep nedeniyle 
olumsuz etkilenmeye devam edecektir.  
 
Avro Bölgesinin üçüncü büyük ülkesi olan İtalya’da bir yıldan uzun 
süren teknokrat hükümetinin ardından yeni koalisyon hükümeti 
kurulmuştur.  

Şubat ayında yapılan seçimlerin ardından siyasi belirsizlik Enrico 
Letta’nın eski başbakan Silvio Berlusconi’nin partisi olan Özgür Halk 
Partisi ile koalisyon hükümeti kurmasıyla ortadan kalkmıştır. 
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İtalya’da seçilmiş bir hükümetin iş başına gelmesiyle Avrupa 
Birliğinin yapısal dönüşümü açısından önemli kararların 
alınabilmesinin önü açılmış ve kararların meşruiyeti daha az 
sorgulanır hale gelmiştir. 

 
Japonya… 
 
Japonya ekonomisinin zayıflama süreci yönünü çevirmiş ve 
ekonomiden olumlu sinyaller alınmaya başlanmıştır. 
 
2013 yılı ortalarına doğru ılımlı bir toparlanmaya geri dönülmesi 
beklenmektedir. Bu durum, deniz aşırı ülkelerdeki büyümenin 
yükselmesi, çeşitli ekonomik önlemler ve parasal genişlemenin 
etkileri sayesinde yurtiçi talebin direnç kazanmasıyla 
gerçekleşmektedir. Bu gelişmeler çerçevesinde IMF, Japonya 
ekonomisinin büyüme rakamlarını yukarı yönlü revize etmiştir. 
Japonya’nın 2013 yılı büyüme tahminini yüzde 1,2’den yüzde 1,6’ya, 
2014 yılı büyüme tahminini ise yüzde 0,7’den yüzde 1,4’e 
yükseltmiştir. Yapılan yukarı yönlü revizyonda gerekçe olarak yeni 
hükümetin uygulamaya koyduğu parasal genişleme, mali teşvik, 
yüzde 2’lik enflasyon hedefi ve yapısal reformlardan oluşan 
ekonomi politikaları gösterilmiştir. 
  
Japonya’da ihracattaki düşüş eğilimi hemen hemen durmuştur.  
 
Deniz aşırı ülkelerdeki büyüme gelişme gösterdikçe ihracatın olumlu 
yönde ilerlemeye devam edeceği beklenmektedir. Yendeki düşüşün 
desteğiyle Şubat ayında cari fazla veren Japonya ekonomisinde, 
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Mart ayında ise cari fazla artarak bir yılın zirvesine çıkmıştır. Cari 
denge Mart ayında 1,25 trilyon yen fazla vermiştir. Zayıf yen 
politikasının Japon ihracatçılara yardımcı olmaya devam etmesi 
beklenmektedir.  

Japonya'da tüketici fiyatları son 2 yılın en sert düşüşünü 
kaydetmiştir.  

Bu durum, 15 yıldır devam eden deflasyondan çıkıp yüzde 2 
enflasyona ulaşmayı hedefleyen Japonya Merkez Bankası’nın işinin 
beklenildiğinden daha da zor olduğunu göstermiştir. Enflasyon oranı 
Mart ayında yüzde 0,9 oranında düşüş kaydederken, gıda hariç 
enflasyon yüzde 0,5 oranında düşmüştür. Deflasyonun devam 
etmesi önümüzdeki dönemlerde BOJ’un daha fazla parasal 
genişlemeye gitmesine neden olabilecektir. Başbakan Shinzo 
Abe’nin, talebi artırmak için şirket liderleriyle ücretlerin artırılması 
yönünde görüştüğü kaydedilmiştir.  
 

Yaşanan felaketlerden sonra kamu yatırımları artış eğilimini 
sürdürmektedir.  

İş alemi duyarlılığında iyileşme kaydedilse de, küresel 
konjonktürdeki düşük büyüme performansı nedeniyle azalan 
ihracatın etkisiyle, imalat sanayi sektöründeki yatırımların zayıf 
görünümü devam etmektedir. İmalat sektörü dışındaki sektörlerde 
ise daha güçlü bir yapı gözlenmektedir. 
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Çin… 

Çin'de yılın ilk çeyreğinde toparlanma beklentiler ölçüsünde 
gerçekleşmemiştir. 

 Çin ekonomisi, fabrika siparişlerindeki kazançların zayıflaması ve dış 
talepte canlanmanın sınırlı kalması nedeniyle yılın ilk çeyreğinde 
yüzde 7,7 büyüme kaydederek, son 20 yılda ilk kez 4 çeyrek arka 
arkaya yüzde 8’in altında büyüme gerçekleştirmiştir. Çin’de artan 
krediler, aşırı kapasite kullanımı ve emlak piyasasındaki ısınma 
hükümetin büyümeyi destekleme imkânını sınırlayabilecektir.  

Buna karşın ekonominin sert iniş yapacağına ilişkin korkuların 
azaldığı, ancak son verilerin, dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin 
beklenenin altında büyümesine yönelik riskleri güçlendirdiği 
görülmektedir. Yuandaki değerlenmeden ötürü ihracat büyümesinin 
önümüzdeki aylarda yavaşlayacağı, ekonominin ise genel olarak 
hükümetin yerel yatırım ve tüketimi desteklemesiyle toparlanacağı 
düşünülmektedir. 

İlk çeyrek büyüme verilerinin açıklanmasının ardından Merkez 
Bankası tarafından yapılan açıklamalarda yapısal reformlar uğruna 
büyümeden ödün verilmesi nedeniyle ilk çeyrekteki yavaş 
büyümenin normal olduğu belirtilmiştir. 

 Ayrıca, küresel ekonomideki ılımlı yavaşlamanın Çin üzerinde 
etkisinin olduğu, ancak hükümetin 2013 yılına ait yüzde 7,5 büyüme 
hedefi göz önünde bulundurulduğunda yüzde 7,7 büyümenin 
normal görülmesi gerektiği ve Çin'in yeni bir ekonomik yapılanma 
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aşamasında olduğu belirtilmiştir. Çin'de küresel belirsizliklere 
rağmen, makroekonomik kontrol ve yapısal değişikliklere büyük 
önem verildiği, ülkenin öncelikli hedefi olan büyümeyi sürdürmek ve 
fiyatları istikrarlı tutmak için proaktif maliye ve ihtiyatlı para 
politikalarını arttıracağı öngörülmektedir. 

Çin’de tüketici fiyatları enflasyonu, gıda fiyatlarında yaşanan artış 
nedeniyle Nisan ayında yüzde 2,1’den yüzde 2,4 seviyesine 
yükselmiştir.  

Aynı dönemde gıda fiyatları artış oranı yüzde 2,7’den yüzde 4’e 
yükselmiştir. Enflasyonun, hükümetin belirlediği yüzde 3,5 hedefinin 
altında seyretmesi, politika yapıcılara; parasal genişleme kamu 
hizmet fiyatlarını artırması için hareket alanı sağlamaktadır.  
 

Ekonomik toparlanmanın hız kaybetmesiyle sanayi şirketlerinin 
kar artışı yavaşlamaya başlamıştır.  

Sanayi şirketlerinin net karı Mart ayında yıllık bazda yüzde 5,3 
artarak 464,9 milyar yuana yükselmiştir. Çin’de ağır sanayi 
sektörlerinin hâlen yüksek maliyetlerle karşılaştığı; ancak tekstil, 
gıda ve içecek sektörlerinin daha iyi konumda olduğu belirtilmiştir. 
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TÜRKİYE EKONOMİSİ 
 
Sanayi Üretim Endeksi, Şubat 2013 

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi 
bir önceki aya göre %0,9 azalmıştır. 

Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2013 
yılı Mart ayında bir önceki aya göre madencilik ve taşocakçılığı 
sektörü endeksi %1,0 artmıştır, imalat sanayi sektörü endeksi %1,4 
azalmıştır. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı 
sektörü endeksi ise %1,9 artmıştır. 

 
Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi bir önceki 
yılın aynı ayına göre %1,4 arttı 

Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2013 
yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre madencilik ve 
taşocakçılığı sektörü endeksi %2,6 azalırken, imalat sanayi sektörü 
endeksi %2,5 artmıştır. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi 
ve dağıtımı sektörü endeksi ise %4,0 azalmıştır.  
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Sanayi Üretim Endeksi, MART-2013 (2010=100) 

 
 
Kapasite Kullanım Oranı Düştü 
 
İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, Mayıs ayında 
geçen yılın aynı ayına göre 0,1 puan artarak yüzde 74,8 
seviyesinde gerçekleşmiştir. 

Merkez Bankası tarafından düzenlenen ve mayıs ayında imalat 
sanayinde faaliyet gösteren 2067 iş yerinin katılımıyla 
gerçekleştirilen imalat sanayinde kapasite kullanım oranı 
sonuçlarına göre, 2012 yılı mayıs ayında yüzde 74,7 olan kapasite 
kullanım oranı, 2013 yılı mayıs ayında yüzde 74,8 olarak 
gerçekleşmiştir. 
 
Kapasite kullanım oranı geçen yılın aynı dönemine göre 0,1 puan 
artmıştır. Kapasite kullanım oranı geçen aya göre ise 1,2 puan 
artarak 73,6'dan 74,8'e yükselmiştir. 
 

http://www.milliyet.com.tr/index/Merkez~Bankas%C4%B1/default.htm
http://www.milliyet.com.tr/index/2012/default.htm
http://www.milliyet.com.tr/index/2013/default.htm
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İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite 
kullanım oranı bir önceki aya göre 0,3 puan artarak 74,6 seviyesine 
yükselmiştir.  
 

                    KAPASİTE KULLANIM ORANLARI 
 

Aylar 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 77,9 61,6 68,6 
 

76,4 
 

74,7 
 

72,4 

2 78,0 60,9 67,8 
 

73,0 
 

72,9 
 

72,2 

3 76,9 58,7 67,3 
 

73,2 
 

73,1 
 

72,7 

4 78,6 59,7 72,7 
 

74,9 
 

74,7 
 

73,6 

5 79,2 64,0 73,3 
 

75,2 
 

74,7 
 

74,8 

6 80,3 67,5 73,3 
 

76,7 
 

74,6 
 

7 79,8 67,9 74,4 
 

75,4 
 

74,8 
 

8 80,0 68,9 73,0 
 

76,1 
 

74,3 
 

9 77,3 68,0 73,5 
 

76,2 
 

74,0 
 

10 75,8 68,2 75,3 
 

77,0 
 

74,9 
 

11 71,8 69,8 75,9 
 

76,9 
 

74,0 
 

12 64,9 67,7 75,6 75,5 73,6  

http://www.milliyet.com.tr/index/imalat~sanayi/default.htm


MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 
ARAŞTIRMA, STRATEJİ GELİŞTİRME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ (ARGE) 

 

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

önceki ayın ekonomik gelişmeleri ile değerlendirmeleri içermektedir.  
16 

 

İstihdam… 

Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, Şubat 2013 

İşsizlik oranı %10,5 seviyesinde gerçekleşmiştir.  

Türkiye genelinde işsiz sayısı 2013 yılı Şubat  döneminde geçen yılın 
aynı dönemine göre 163 bin kişi artarak 2 milyon 884 bin kişiye 
yükselmiştir. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık artış ile %10,5 seviyesine 
ulaşmıştır. Tarım dışı işsizlik oranı 0,2 puanlık artış ile %12,9, 15-24 
yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı ise 2,1 puanlık artış ile %20,4 
olmuştur.  
 
İstihdam edilenler 1 milyon 208 bin kişi artmıştır. 

İstihdam edilenlerin sayısı 2013 yılı Şubat döneminde, bir önceki 
yılın aynı dönemine göre 1 milyon 208 bin kişi artarak 24 milyon 546 
bin kişiye yükselmiştir. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 
104 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 1 milyon 104 bin kişi 
artış göstermiştir. 

İstihdam edilenlerin %22,5'i tarım, %19,9’u sanayi, %6,2’si inşaat, 
%51,3'ü ise hizmetler sektöründe çalışmaktadır. Önceki yılın aynı 
dönemi ile karşılaştırıldığında inşaat sektörünün istihdam edilenler 
içindeki payı 0,6 puan, hizmetler sektörünün payı 0,2 puan artarken, 
tarım sektörünün payı 0,8 puan, sanayi sektörünün payı ise 0,2 puan 
azalmıştır. 
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İstihdam oranı %44,4 olarak gerçekleşmiştir. 

İstihdam edilenlerin oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,5 
puanlık artış göstererek %42,9’dan %44,4’e yükseldi. 

İşgücüne katılma oranı %49,6 olarak gerçekleşti 

Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı, 2013 yılı Şubat 
döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,7 puan artarak 
%49,6 oldu. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; 
erkeklerde işgücüne katılma oranı 1,2 puanlık artışla %70,3, 
kadınlarda ise 2,2 puanlık artışla %29,6 olarak gerçekleşmiştir.  
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Mevsim Etkilerinden Arındırılmamış Temel İşgücü Göstergeleri, 
ŞUBAT 2013 

 
 

Kamu istihdamı  

Maliye Bakanlığı tarafından derlenen verilere göre, 2013 yılı I. 
döneminde toplam kamu istihdamı 2012 yılının aynı dönemine göre 
%3,6 oranında artarak 3 milyon 223 bin kişi olarak gerçekleşti.  
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Dış Ticaret İstatistikleri, Nisan 2013 

Nisan ayında ihracat %0,9 azalırken, ithalat %18,4 artmıitır. 

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle 
oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2013 yılı Nisan 
ayında, 2012 yılının aynı ayına göre %0,9 azalarak 12 520 milyon 
dolar, ithalat %18,4 artarak 22 824 milyon dolar olarak 
gerçekleşmiştir.  
 
İhracatın ithalatı karşılama oranı 2012 Nisan ayında %65,5 iken, 
2013 Nisan ayında %54,9’a geriledi. 
 

Dış ticaret açığı %55,1 artmıştır. 

Nisan ayında dış ticaret açığı %55,1 artarak 6 643 milyon dolardan 
10 304 milyon dolara yükselmiştir. 
Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2013 yılı Nisan ayında 
önceki yılın aynı ayına göre ihracat %3,8 azaırken, ithalat %14,3 
artmıştır. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 
2013 Nisan ayında bir önceki aya göre ihracat %1,6 azaldı, ithalat 
%10,7 arttı. 
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Avrupa Birliği’ne ihracat %2,8 arttı 

Avrupa Birliği’nin (AB) ihracattaki payı 2012 Nisan ayında %38 iken, 
2013 Nisan ayında %39,4’e yükseldi. AB’ye yapılan ihracat, 2012 
yılının aynı ayına göre %2,8 artarak 4 936 milyon dolar olarak 
gerçekleşmiştir. 
 

En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu 

Almanya, 2013 Nisan ayında en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Bu 
ülkeye yapılan ihracat 2012 yılı Nisan ayına göre %4,2 azalarak 1,1 
milyar dolar olurken; Almanya’yı sırasıyla Irak (919 milyon dolar), 
İngiltere (630 milyon dolar) ve İtalya (614 milyon dolar) takip etti. 
 

İthalatta ilk sırayı Almanya aldı 

Almanya ithalatta ilk sırada yer aldı. Bu ülkeden yapılan ithalat, 
geçen yılın aynı ayına göre %27,7 artarak 2,1 milyar dolar olarak 
gerçekleşti. Almanya’yı sırasıyla Çin (2,1 milyar dolar), Rusya 
Federasyonu (1,2 milyar dolar) ve İsviçre (1,6 milyar dolar) izledi. 
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İhracatta motorlu kara taşıtları ve aksam parçaları ilk sırada yer 
aldı 
 
Fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi “motorlu kara taşıtları ve 
bunların aksam parçaları” (1,4 milyar dolar) olurken, bu fasılı; 
“kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, bunların aksam ve 
parçaları” (1,1 milyar dolar), “demir ve çelik” (954 milyon dolar) ve 
“elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon 
görüntü-ses kaydetme-verme cihazları” (749 milyon dolar) izledi. 
 
İthalatta mineral yakıtlar ve yağlar ilk sırada yer aldı 
 
Aynı ayda; ithalatı en yüksek fasıl, “mineral yakıtlar ve yağlar” (4,5 
milyar dolar) oldu. Bu fasılı; “kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar 
ve aletler, bunların aksam ve parçaları” (2,8 milyar dolar), “kıymetli 
veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci 
eşyası” (2,6 milyar dolar) ve “demir ve çelik” (1,7 milyar dolar) izledi. 
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DIŞ TİCARET 

  ( Milyon Dolar ) (%) 

Yıllar İhracat İthalat 
Dış 

Ticaret 
Dengesi 

Dış 
Ticaret 
Hacmi 

Karşılama 
Oranı 

2002 36.059 51.554 -15.495 87.613 69,9 

2003 47.253 69.340 -22.087 116.593 68,1 

2004 63.167 97.540 -34.373 160.707 64,8 

2005 73.476 116.774 -43.298 190.251 62,9 

2006 85.535 139.576 -54.041 225.111 61,3 

2007 107.272 170.063 -62.791 277.334 63,1 

2008 132.003 201.823 -69.820 333.825 65,4 

2009 102.143 140.928 -38.786 243.071 72,8 

2010 113.930 185.493 -71.463 299.423 61,4 

2011 134,972 240,834 -
105,863 346,697       56.0 

2012 Nisan 12,630 19,273 -6,643 31,903 65,5 

2013 Nisan 12,520 22,824 -10,304 35,344 54,9 
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Mart ayında cari işlemler açığı 5.4 milyar dolar oldu. 

Merkez Bankası verilerine göre, Ocak-Mart döneminde cari işlemler 
açığı 15.9 milyar dolar oldu. Piyasa beklentisi 16.8 milyar dolar 
olması yönündeydi. Yıllıklandırılmış bazda cari işlemler açığı 47.1 
milyar dolar olarak gerçekleşmişti. 

Net hata noksanda ise 1.5 milyar dolarlık çıkış dikkat çekti. Dış 
ticaret açığının 264 milyon dolar artarak 17.047 milyon dolara 
yükselmesine karşın, hizmetler dengesinden kaynaklanan net 
gelirleri 823 milyon dolar artarak 2.873 milyon dolara yükseldi. 

Hizmetler dengesi kalemi altındaki turizm gelirleri, bir önceki yılın ilk 
çeyreğine göre 1.146 milyon dolar tutarında artarak 4.124 milyon 
dolara, turizm giderleri de 361 milyon dolar tutarında artarak 1.123 
milyon dolara ulaştı. Yatırım geliri dengesinin altında yer alan 
doğrudan yatırımlar, portföy yatırımları ve faizlerden oluşan diğer 
yatırımlarda gerçekleşen toplam net çıkış, bir önceki yılın aynı 
dönemine göre 34 milyon dolar tutarında artarak 1.912 milyon 
dolara yükseldi. 

 

 

 

http://ekonomi.haberturk.com/etiket/mart
http://ekonomi.haberturk.com/etiket/mart
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ÖDEMELER DENGESİ (OCAK) 

ÖDEMELER DENGESİ ANALİTİK SUNUM (*) 2012 2013 

(Milyon ABD Dolar) OCAK-MART OCAK-MART 

CARİ İŞLEMLER HESABI -16,300 -15,917 

Mal ve Hizmet Dengesi -14,733 -14,174 

Mal, Hizmet ve Gelir Dengesi -16,662 -16,149 

Cari Transferler 362 232 

SERMAYE HESABI -17 -11 

FİNANS HESABI 11,852 27,009 

Yurtdışında Doğrudan Yatırım -2,287 -688 

Yurtiçinde Doğrudan Yatırım 4,562 2,043 

Portföy Hesabı-Varlıklar 757 1,455 

Portföy Hesabı-Yükümlülükler 4,418 7,295 

Diğer Yatırımlar-Varlıklar -901 1,444 

Diğer Yatırımlar-Yükümlülükler 5,303 15,460 

Cari, Sermaye ve Finansal Hesaplar -4,465 11,081 

NET HATA VE NOKSAN 5,734 -3,626 

GENEL DENGE 1,269 7,455 

REZERV VARLIKLAR -1,269 -7,455 

Resmi Rezervler -690 -7,024 

Uluslararası Para Fonu Kredileri -579 -431 
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Tüketici Fiyatları Endeksi, Mayıs 2013 
 
Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) aylık %0,15 arttı 

TÜFE’de (2003=100) 2013 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 
%0,15, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,21, bir önceki yılın aynı 
ayına göre %6,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %7,51 artış 
gerçekleşti. 

 
Aylık en yüksek artış %8,85 ile giyim ve ayakkabı grubunda 
gerçekleşti 
 
Ana harcama grupları itibariyle 2013 yılı Mayıs ayında endekste yer 
alan gruplardan eğitimde %1,73, lokanta ve otellerde %0,75, 
eğlence ve kültürde %0,46, haberleşmede %0,40 artış gerçekleşti. 

 
Aylık en fazla düşüş gösteren grup %2,18 ile gıda ve alkolsüz 
içecekler oldu 

Ana harcama grupları itibariyle 2013 yılı Mayıs ayında endekste yer 
alan gruplardan çeşitli mal ve hizmetlerde %0,37, ev eşyasında 
%0,22, konutta %0,04 düşüş gerçekleşti. 
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Yıllık en yüksek artış %16,09 ile alkollü içecekler ve tütün 
grubunda gerçekleşti 

TÜFE’de, Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre lokanta ve 
oteller (%8,78), haberleşme (%7,49), gıda ve alkolsüz içecekler 
(%7,07) artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır. 

 
Aylık en yüksek artış %0,63 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, 
Kırklareli)’de oldu 

İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) Düzey 2’de bulunan 26 
bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış TRC2 
(Şanlıurfa, Diyarbakır) (%3,75) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına 
göre en yüksek artış TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) (%8,19) 
bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış TR10 
(İstanbul) (%8,09) bölgesinde gerçekleşti. 

Mayıs 2013’te endekste kapsanan 437 maddeden; 77 maddenin 
ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 252 maddenin ortalama 
fiyatlarında artış, 108 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş 
gerçekleşti. 
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Üretici Fiyatları Endeksi, Mayıs 2013 
 
Üretici Fiyatları Endeksi aylık %1,00 arttı 
 
Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE), 2013 yılı Mayıs ayında bir önceki aya 
göre %1,00, bir önceki yılın Aralık ayına göre %0,99, bir önceki yılın 
aynı ayına göre %2,17 ve on iki aylık ortalamalara göre %3,27 artış 
gösterdi. 
 
Aylık değişim; tarımda %5,80, sanayide %0,09 olarak gerçekleşti 
 
Tarım sektörü endeksinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,39 
artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %5,30 düşüş ve on iki aylık 
ortalamalara göre %0,33 artış gerçekleşti. Sanayi sektörü 
endeksinde ise bir önceki yılın Aralık ayına göre %0,52, bir önceki 
yılın aynı ayına göre %3,78 ve on iki aylık ortalamalara göre %3,87 
artış gerçekleşti. 
 
Sanayide en yüksek aylık artış elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı 
sektöründedir  
 
Sanayinin üç sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik 
ve taşocakçılığı sektöründe %0,13 düşüş, imalat sanayi sektöründe 
%0,07 düşüş, elektrik, gaz ve su sektöründe %1,77 artış olarak 
gerçekleşmiştir.  
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Bir önceki aya göre endekslerin en fazla artış gösterdiği alt sektörler; 
elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı (%1,96), taşocakçılığı ve diğer 
madencilik ürünleri (%1,88), tekstil ürünleri imalatı (%0,77) alt 
sektörleridir. Buna karşılık ham petrol ve doğalgaz çıkarımı (%-7,56), 
kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri (%-2,11), mobilya ve 
b.y.s. diğer ürünlerin imalatı (%-1,84) ve iletişim teçhizatı imalatı (%-
1,80) bir ay önceye göre endekslerin en fazla gerilediği alt sektörler 
oldu.  
 
ÜFE’de kapsanan 788 maddeden; 193 maddenin ortalama 
fiyatlarında değişim olmazken, 374 maddenin ortalama fiyatlarında 
artış, 221 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti. 
 
 
 
31.03.2013 Tarihi İtibarıyla Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku 
 
Merkezi yönetim brüt borç stoku 31.03.2013 tarihi itibarıyla 537,2 
milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Borç stokunun 392,8 milyar TL 
tutarındaki kısmı Türk Lirası cinsi, 144,4 milyar TL tutarındaki kısmı 
döviz cinsi borçlardan oluşmaktadır. 

 
 
 
 
 
 
 



MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 
ARAŞTIRMA, STRATEJİ GELİŞTİRME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ (ARGE) 

 

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

önceki ayın ekonomik gelişmeleri ile değerlendirmeleri içermektedir.  
29 

 

Bütçe Nisan 2013 Gerçekleşmeleri 
 
Merkezi yönetim bütçesi 2012 yılı Nisan ayında 1 milyar 412 milyon 
TL fazla vermiş iken, 2013 yılı Nisan ayında 595 milyon TL fazla 
vermiştir.  

2012 yılı Nisan ayında 6 milyar 57 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş 
iken 2013 yılı Nisan ayında 3 milyar 671 milyon TL faiz dışı fazla 
verilmiştir.  

2012 yılı Nisan ayında bütçe giderleri 27 milyar 719 milyon TL olarak 
gerçekleşmiş iken 2013 yılının aynı ayında yüzde 7,8 oranında 
artarak 29 milyar 893 milyon TL olmuştur.  

2012 yılı Nisan ayında faiz hariç bütçe giderleri 23 milyar 74 milyon 
TL olarak gerçekleşmiş iken 2013 yılı Nisan ayında yüzde 16,2 
oranında artarak 26 milyar 818 milyon TL olmuştur. 

2012 yılı Nisan ayında 29 milyar 131 milyon TL olan bütçe gelirleri, 
2013 yılı Nisan ayında yüzde 4,7 oranında artarak 30 milyar 488 
milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirleri ise yüzde 20,9 
oranında artarak 24 milyar 122 milyon TL olmuştur. 

2013 yılı merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 404 milyar 
46 milyon TL ödenekten Nisan ayında 29 milyar 893 milyon TL gider 
gerçekleştirilmiştir. Geçen yılın aynı ayında ise 27 milyar 719 milyon 
TL harcama yapılmıştır.  

2013 yılı Nisan ayında, faiz hariç giderler için öngörülen 351 milyar 
46 milyon TL ödeneğin yüzde 7,6’sı kullanılarak 26 milyar 818 
milyon TL gider gerçekleştirilmiştir.  
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Personel giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,4 oranında 
artarak 8 milyar 80 milyon TL olmuştur. 2013 yılı Nisan ayında, 
personel giderleri için bütçede öngörülen 97 milyar 224 milyon TL 
ödeneğin yüzde 8,3’ü kullanılmıştır.  

 2013 yılı Nisan ayında sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi 
giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,9 oranında artarak 1 
milyar 278 milyon TL olmuş ve bütçede öngörülen 16 milyar 791 
milyon TL ödeneğin yüzde 7,6’sı bu ayda kullanılmıştır.  

2013 yılı Nisan ayında mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 6,2 oranında azalarak 2 milyar 754 milyon TL 
olarak gerçekleşmiş ve bütçede öngörülen 33 milyar 444 milyon TL 
ödeneğin yüzde 8,2’si bu ayda kullanılmıştır. 2013 yılı Nisan ayında 
cari transferler geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,5 oranında 
artarak 11 milyar 716 milyon TL olarak gerçekleşmiş ve bütçede 
öngörülen 151 milyar 287 milyon TL ödeneğin yüzde 7,7’si bu ayda 
kullanılmıştır.  

2013 yılı Nisan ayında sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için 
6 milyar 490 milyon TL transfer yapılmıştır. Sosyal güvenlik primi 
işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi 
amacıyla yapılan transfer tutarı ise 609 milyon TL’dir.  2013 yılı 
Nisan ayında cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme 
ödemeleri 920 milyon TL, mahalli idare payları ise 2 milyar 167 
milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 

2012 yılı Nisan ayında bütçe gelirleri 29 milyar 131 milyon TL iken 
2013 yılının aynı ayında yüzde 4,7 oranında artarak 30 milyar 488 
milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılı Nisan ayı vergi gelirleri 
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tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,9 oranında artarak 24 
milyar 122 milyon TL olmuştur.  

2013 yılı Nisan ayında genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri geçen 
yılın aynı ayına göre yüzde 36 oranında azalarak 5 milyar 295 milyon 
TL olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılı Nisan ayında özel bütçeli 
idarelerin öz gelirleri 813 milyon TL, düzenleyici ve denetleyici 
kurumların gelirleri ise 258 milyon TL olmuştur.  

Vergi türleri itibarıyla 2013 yılı Nisan ayı gerçekleşmelerine 
bakıldığında geçen yılın aynı ayına göre; harçlar yüzde 49.5, damga 
vergisi yüzde 32.3, özel tüketim vergisi yüzde 23.7, ithalde alınan 
katma değer vergisi yüzde 21.3, dahilde alınan katma değer vergisi 
yüzde 19.1, kurumlar vergisi yüzde 15.3, gelir vergisi yüzde 13.2, 
banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 7 ve diğer vergiler 
tahsilatı ise yüzde 30,1 oranında artmıştır. 
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MERKEZİ BÜTÇE 

  (MİLYAR 
TL) 

2012  
Bütçe 
Gerç.  

2012 
Bütçe 
Hedefi 

2013 
Bütçe 
Hedefi 

2013 
Nisan 
Gerç. 

2013 
Ocak-
Nisan  

2013 
Ocak-
Nisan 
Gerç./ 
Bütçe 
Hedefi 

Bütçe 
Giderleri 360,4 350,9 403,9 29,8 124,9 30,9 

Faiz Hariç 
Giderler 312,1 300,6 350,9 26,8 106,7 30,4 

Faiz 
Harcamaları 48,4 50,2 53 3,1 18,2 34,4 

Bütçe 
Gelirleri 331,7 329,8 370,9 30,4 124,6 33,7 

Vergi 
Gelirleri 278,7 277,6 317,9 24,1 101,4 31,9 

Bütçe Açığı -28,7 -21,1 -33,8 0,595 0,302 0,9 

Faiz Dışı 
Fazla 19,6 29,1 19,1 3,6 17,9 94,1 
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Merkez Bankası… 

MERKEZ BANKASI PARA POLİTİKASI KURULU 16.05.2013 
TARİHİNDE TOPLANMIŞTIR. 

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo 
ihale faiz oranı ile Bankamız bünyesindeki Bankalararası Para 
Piyasası ve Borsa İstanbul Repo–Ters Repo Pazarı’nda uygulanmakta 
olan faiz oranlarının indirilmesine karar vermiştir: 

Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 5’ten 
yüzde 4,5’e indirilmiştir. 

Gecelik faiz oranları: Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 
4’ten yüzde 3,5’e; borç verme faiz oranı yüzde 7’den yüzde 6,5’e, 
açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo 
işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkanı faiz oranı ise yüzde 
6,5’ten yüzde 6’yaindirilmiştir. 

Geç Likidite Penceresi Faiz Oranları: Geç Likidite Penceresi 
uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası’nda saat 
16.00–17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası 
borçlanma faiz oranı yüzde 0 düzeyinde sabit tutulmuş, borç verme 
faiz oranı yüzde 10’dan yüzde 9,5’e indirilmiştir. 
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Bankacılık Sektöründeki Gelişmeler… 

Mevduat 

BDDK tarafından hazırlanan Haftalık Bülten verilerine göre 19 Nisan 
2013 tarihi itibarıyla toplam mevduat hacmi yılsonuna göre %2,8 
oranında artış kaydederek 839,5 milyar TL düzeyine yükselmiştir. TP 
mevduat hacmi ilgili dönemde %1,8, YP mevduatın USD karşılığı ise 
%3,8 oranında artmıştır. Mevduat hacmindeki yıllık artış ise %13,5 
oranında gerçekleşmiştir. 

Krediler  

2013 yılında özel tüketim ve yatırım harcamalarının yeniden 
canlanmaya başlamasıyla birlikte kredi hacmi artışının da bir miktar 
ivme kazandığı görülmektedir. 19 Nisan 2013 itibarıyla kredi hacmi 
yılsonuna göre %5,7 oranında artarak 851,9 milyar TL seviyesine 
ulaşmıştır. İlgili dönemde TP krediler %6,5, YP kredilerin USD 
karşılığı da %2,6 oranında artmıştır. Kredi hacmindeki yıllık artış da 
%19,7 ile TCMB’nin referans değeri üzerindeki seyrini korumaktadır.  

Kredi türleri itibarıyla incelendiğinde, 19 Nisan 2013 itibarıyla 
tüketici kredileri yılsonuna kıyasla %6,9, ticari ve kurumsal krediler 
de %6,6 oranında artmıştır. Banka türlerine göre bakıldığında, özel 
ve yabancı bankaların yılsonuna göre kredi hacmi artışının 2007-
2012 ortalamasının bir miktar üzerinde seyrettiği, kamu 
bankalarında ise söz konusu ortalamaya paralel bir gelişim 
gösterdiği görülmektedir. 
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Menkul kıymetler portföyü  

19 Nisan 2013 itibarıyla bankacılık sektörü menkul kıymetler 
portföyü yılsonuna kıyasla %1,9 oranında azalarak 267,2 milyar TL 
seviyesine gerilemiştir. Bu dönemde, kamu bankalarının portföyleri 
%4 oranında, özel ve yabancı bankaların portföyleri de %1,4 
oranında daralmıştır.  

Emanet menkul kıymetler 

19 Nisan 2013 itibarıyla bankaların emanetindeki menkul kıymetler 
portföyü yılsonuna göre %10,8 oranında artış kaydederek 239,9 
milyar TL seviyesine ulaşmıştır. İlgili dönemde yurt içi yerleşiklerin 
portföyü %8,3, yurt dışı yerleşiklerin portföyü %13,3 oranında 
genişlemiştir. Böylece, yurt dışı yerleşiklerin bankalar emanetindeki 
menkul kıymetler portföyü içindeki payı geçtiğimiz yılın aynı 
dönemindeki %42,2 seviyesinden %51,9 düzeyine yükselmiştir.  

Yabancı para net genel pozisyonu 

19 Nisan 2013 itibarıyla bankacılık sektörünün yabancı para net 
genel pozisyonu (+) 2,9 milyar USD seviyesinde gerçekleşmiştir. 
Yabancı para net genel pozisyonu bilanço içi kalemlerde (-) 24,5 
milyar USD, bilanço dışında ise (+) 27,4 milyar USD düzeyindedir. 
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                                EN SON EKONOMİK GÖSTERGELER
2013 Yılı Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

Aylara Göre
BÜYÜME  (98 bazlı)

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

Enflasyon (%)

ÜFE (YILLIK) 1,88 1,84 2,3 1,7 2,1

TÜFE (YILLIK) 7,31 7,03 7,2 6,1 6,5
ÖDEMELER 
DENGESİ(MİLYAR $)

İhracat 11,5 12,4 13,1 12,5

İthalat 18,8 19,3 20,5 22,8

Dış Dengesi -7,2 -6,9 -7,3 -10,3

Cari Denge -5,6 5,1 -5,3

BORÇ STOKU

İç Borçlar(TL) 388,9 392,8 393,6

İç Borçlar(milyar$) 143,9 144,4 146,8

Dış Borçlar(milyar$) 304,4 298,4 300,2

BÜTÇE GERÇEKLEŞMESİ

(MİLYAR TL)

Harcamalar 30,9 33,9 30,1 29,8

Faiz Harcamaları 5,22 4,9 4,9 3,1
Faiz Dışı 
Harcamalar

25,7 28,9 25,2 26,8

Gelirler 36,9 32,5 24,7 30,4

Vergi Gelirleri 28,4 27,5 21,3 24,1

Vergi Dışı Gelirler 7,6 3,4 2,3 5,2

Bütçe Dengesi 5,9 -1,4 5,3 0,6

Faiz Dışı Fazla 11,2 3,5 -0,46 3,6

DÖVİZ KURLARI

TÜFE Bazlı Reel Kur 120,1 119,7 119,9 121,1

$/TL 1,79 1,8 1,79 1,89

Avro/TL 2,36 2,36 2,35 2,46

Avro/$ 1,31 1,28 1,32 1,3

DİĞER
Protesto 
Ed.Sen(Bin Ad)

93,4 82,7 84,1 85,1

Karşılıksız Çek 82,1 81,9 64,4 62,5
(Bin Ad.)
Top Mevduat 751,3 771,9 773,4 786,1
(milyar TL)
YP Mevduat 246,2 251,6 258,1 256,9
(Milyar $)

Krediler(Milyon TL) 794,7 799,1 815,2 833,5

Bireysel Krediler 157,1 161,4 162,1 163,6
(Milyon TL )
Tüketici Kredi 193,3 197,4 200,3 205,6
(Milyon TL)
Kredi Kartı 77,5 78,6 78,8 80,9
(Milyon TL)
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                YILLARA GÖRE EKONOMİK GÖSTERGELER
2002 2003 2004 2007 2008 2009 2010 2011 2012

BÜYÜME (98 bazlı)  

GSYH (Milyar $) 180.9 239.2 390,4 658,8 741,8 616,7 735,8 772,6 786,2

GSYH (Milyar TL) 275.0 356.7 559 856,4 950,5 952,6 1.105 1.158 1.416

Büyüme Oranı 7,9 6,9 9,4 4,5 0,7 -4,8 8,9 8,5 2,2

ENFLASYON (%)

ÜFE (yıllık) 30,8 13,9 13,8 5,94 8,11 5,93 8,87 11,9 2,4

TÜFE (yıllık) 29,7 18,4 9,35 8,39 10,06 6,53 6,4 6,47 6,1

ÖDEMELER DENGESİ 
(Milyar $)

İhracat 36,1 47,3 63,2 107,5 132 102,3 113,9 134,9 152,5

İthalat 51,5 69,3 97,5 170 201,8 140,8 185,5 240,9 236,5
Dış Ticaret Dengesi 15,5 22,1 -34,4 -62,9 -69,8 -38,6 -71,6 -106 -83,9
Cari Denge (Revize) 1,5 8.0 -14,4 -37,4 -41,4 -13,9 -48,6 77,1 -48,8

BORÇ STOKU

İç Borçlar (Milyar TL) 149,9 194,4 224,5 255,3 274,8 330 352,8 383,2 386,5

İç Borçlar    (Milyar $) 91,7 139,3 167,3 219,2 181,7 219,2 228,2 247,3 231,6
Dış Borçlar (Milyar $) 130,1 144,9 161 249,4 280,4 268,8 290,3 304,6 295,5
   Kamu Sek. Ve TCMB 85,6 93,9 97 89,3 92,3 96,8 100,7 100,8 110,8
   Özel sektör (FK dahil) 44,5 51.0 64 160,1 188,1 172 189,6 203,8 226,1

Top. Borç (Milyar $) 221,8 284,2 328,3 468,6 462,1 488 518,5 540,2 526.1

BÜTÇE GERÇEKLEŞ (Milyar 
TL)

Harcamalar 115,7 140,4 141 203,5 225,9 267,3 293,6 294,4 360,4

Faiz harcamaları 51,8 58,6 56,5 48,7 50,7 53,2 48,3 48,3 48,4
Faiz dışı harcamalar 63,6 81,8 84,5 154,8 175,3 214,1 245,3 246,1 312,1
Gelirler 75,6 100,3 110,7 189,6 208,9 213,1 254 254,3 331,7
Vergi gelirleri 59,6 84,3 99,1 152,8 168,1 172,4 210,5 210,6 278,7
Vergi dışı gelirler 16.0 15,9 17,5 36,4 34,7 42,6 43,5 35,5 41,6
Bütçe Dengesi -40,1 -40,2 -30,3 -13,9 -17,1 -52,2 -39,6 40,8 -28,7
Faiz Dışı Fazla 11,8 18,4 26,2 34,8 33,6 0,98 8,7 8,21 19,6

TÜFE bazlı Reel Kur 125,4 140,8 103,5 130,9 114,7 116,6 126,2 109,2 118,8

$/TL 1,63 1,39 1,34 1,16 1,52 1,49 1,53 1,89 1,77
Avro/TL 1,7 1,74 1,82 1,71 2,13 2,14 2,05 2,45 2,37
Avro/$ 1,04 1,25 1,35 1,46 1,4 1,44 1,34 1,29 1,34

DİĞER

Protesto Ed. Sen.(Bin Ad) 589 1.471 1.574,00 1.599,90 1.216,17 918,9 1074,6

Karşılıksız Çek (Bin Ad) 965 1.325 1.537,20 1.910,70 900,3 594,9 905,7

Top. Mevduat  (Milyr TL) 191,4 340,4 433,4 531,5 644,6 728,2 749,7

YP Mevduat  (Milyar $) 63,5 102,6 101,6 123,2 126,6 140,7 244,3

Krediler (Milyar TL)** 97,3 261,7 343,2 400,7 535,4 687,1 773,5

Bireysel Kr.  (Milyar TL) 34,9 124,6 152,6 168,7 226,1 297,4 156,8

Tüketici Kredi (Mlyr TL) 12,7 67,6 83,2 93,3 129,1 167,4 191,2

Kredi Kartı (Milyar TL) 13,9 27,8 34,8 37,5 45,3 56,4 75,4
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