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Ekonomik Göstergeler
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İHRACAT MAYIS’TA YÜZDE 21,7 ARTTI 11,08 MİLYAR DOLAR
TİM verilerine göre Mayıs ayı ihracatı yüzde 21,73’lük artışla 11 milyar 82 milyon dolar oldu. İhracat bu yılın ilk 5 aylık döneminde ise
yüzde 20,38 yükselerek 54 milyar 419 milyon dolara ulaştı. TİM Başkanı Büyükekşi, mayıs ayında AB ülkelerinin yanısıra komşu ve çevre
ülkelere gerçekleştirilen ihracatın olumlu seyrinin devam ettiğini, Mısır ve Irak’a olan ihracatın yüzde 39 arttığını bildirdi. Türkiye
İhracatçılar Meclisi kayıtlarına göre ihracat mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,73 artarak 11 milyar 82 milyon dolar
oldu. Son 12 aylık ihracat yüzde 14,1 artışla 123,2 milyar dolara ulaşırken ilk 5 aylık ihracat 54,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. TİM
Başkanı Mehmet Büyükekşi, ihracatta mayıs ayı gerçekleşmelerini Mersin'de Devlet Bakanı Zafer Çağlayan ile birlikte gerçekleştirdiği
basın toplantısıyla açıkladı. Konuşmasına "ihracatın başkomutanı” olarak tanımladığı Bakan Çağlayan'a desteğinden ötürü teşekkür
ederek başlayan Büyükekşi, mayıs ayında en fazla ihracatı, 1 milyar 677 milyon dolar ile Otomotiv Endüstrisi sektörünün yaptığını
açıkladı. İkinci sırada 1 milyar 462 milyon dolar ile Kimyevi Maddeler ve Mamulleri sektörü yer alırken, çelik sektörü ise 1 milyar 337
milyon dolar ile üçüncü sırada yer buldu. Tarım sektörü Mayıs ayında 1 milyar 384 milyon dolar ihracatla toplam içinde yüzde 12,49 pay
alırken, sanayinin payı 9 milyar 375 milyon dolar ihracat ile yüzde 84,59, madencilik ürünlerinin payı ise 323 milyon dolar ile yüzde 2,92
oldu. Mayıs ayında sektörler içinde en fazla ihracat artışını yüzde 72,43 ile Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller sektörü, yüzde 70,98 ile
Süs Bitkileri sektörü ve yüzde 41,23 ile Halı sektörü yakaladı.
GÜMRÜK VERGİLERİNİN TAHSİLİ KOLAYLAŞIYOR.
Gümrük Müsteşarlığı gümrük vergilerinin bankalar aracılığıyla tahsilinin yaygınlaştırılması amacıyla 3 bankayla daha protokol imzaladı:
Gümrük Müsteşarlığı, gümrük vergilerinin bankalar aracılığıyla tahsilinin yaygınlaştırılması amacıyla Türk Ekonomi Bankası, Turkland
Bank ve Deutsche Bank ile protokol imzaladı. Gümrük Müsteşarlığından yapılan açıklamaya göre, gümrük vergilerinin bankalar kanalıyla
tahsili için bugüne kadar 24 banka ile protokol imzalandı. Uygulama sayesinde, ithalatçılar vergi ödemelerini, işlem yaptırdıkları gümrük
idareleri nerede olursa olsun anlaşmalı bankaların tüm şubelerinden yapabilirken, bankalar sözkonusu tahsilatları, internet, telefon,
ATM'ler ya da müşterilerden alacakları talimata istinaden gerçekleştirebiliyor. Vergilerin anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödendiğine ilişkin
bilginin, ödeme sistemleri ile entegre olan Gümrük Müsteşarlığı Bilgi Sistemine ulaşması sonrasında da gümrük işlemleri tamamlanıyor.
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ÖZEL SEKTÖRÜN KREDİSİ AVRUPA'DAN
ÖZEL sektörün yurtdışından sağladığı uzun vadeli kredilerin yüzde 71.5'i Avrupa ülkeleri kaynaklı. 2011 yılı Ocak ayı itibariyle özel
sektörün yurtdışından sağladığı uzun vadeli kredileri 119 milyar 141 milyon dolara ulaşırken, bunun 85 milyar 154 milyon dolarlık
bölümünü Avrupa ülkelerinden temin edilen krediler oluşturdu. Özel sektör 23 milyar 10 milyon dolarla en çok uzun vadeli krediyi
Birleşik Krallık'tan temin ederken, ikinci sırada 14 milyar 970 milyon dolarlık krediyle ABD yer aldı. Bankalar hariç özel sektörün
yurtdışından temin ettiği, ticari olmayan kısa vadeli krediler 2011 yılı Şubat itibariyle 20 milyar 392 milyon dolara ulaşırken, bu kredilerin
yüzde 32,6'sının İngiltere, yüzde 10,3'ünün Lüksemburg, yüzde 8,4'ünün Hollanda, yüzde 7,1'inin Fransa kaynaklı olduğu belirlendi.
EN ÇOK KREDİ BİRLEŞİK KRALLIK'TAN
Birleşik Krallık (İngiltere, Galler, İskoçya, Kuzey İrlanda) 23 milyar 10.2 milyon dolarlık uzun vadeli krediyle, uzun vadeli kredilerin yüzde
19,3'ünü oluştururken, bunu 14 milyar 970 milyon dolar ve yüzde 12.6 payla ABD izledi. Özel sektörün en çok uzun vadeli kredi temin
ettiği ülkeler arasında 3'üncü sırada yüzde 10,8 pay ve 12 milyar 869 milyon dolarla Bahreyn, 4'üncü sırada yüzde 10,1 pay ve 12 milyar
10 milyon dolar krediyle Hollanda oldu. Lüksemburg 11 milyar 660 milyon dolar kredi ve yüzde 9,8 payla 5'inci sırada yer alırken, bunu
10 milyar 497 milyon dolar uzun vadeli kredi ve yüzde 8,8 payla Almanya izledi.
UZUN VADELİ KREDİLERİN YÜZDE 39.4'Ü HİZMETLER SEKTÖRÜNE GİTTİ
Şubat itibariyle özel sektörün yurtdışından temin ettiği uzun vadeli kredilerin 35 milyar 704 milyon doları finansal sektörlere yönelik
gerçekleşirken, 83 milyar 437 milyon dolarlık bölümü finansal olmayan sektörlere yöneldi. Finansal olmayan sektörlere yönelik uzun
vadeli kredilerin toplam içindeki payı yüzde 70,5 düzeyinde gerçekleşti. Finansal olmayan sektörler içinde tarım sektörüne yönelik
krediler 612,8 milyon dolarla ve yüzde 0.5 payla sınırlıyken, sanayi sektörüne yönelik krediler 35,9 milyar doları, hizmetler sektörüne
yönelik kredileri 46 milyar 997 milyon dolara ulaştı. Böylece özel sektörün yurtdışından temin ettiği uzun vadeli krediler içinde sanayinin
payı yüzde 30,1, hizmetlerin payı 39,4 oldu.
KISA VADELİ KREDİLERİN YÜZDE 32.5'İ İNGİLTERE'DEN
Şubat itibariyle bankalar hariç, ticari kredilerin dahil edilmediği özel sektörün yurtdışından sağladığı 20 milyar 34 milyon doları aşan kısa
vadeli kredilerin 6 milyar 527 milyon doları, yani yüzde 32,5‘i İngiltere, yüzde 10,3'ü (2 milyar 67 milyon dolar) Lüksemburg, yüzde 8,4'ü
(1 milyar 676 milyon dolar) Hollanda, yüzde 7,1'i (1 milyar 420 milyon dolar) Fransa kaynaklı.
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DEV EKONOMİLER ÇIKIŞ ARIYOR
Küresel krizin etkileri azaldı, artçı sarsıntıların büyüklüğü düştü. Ancak beklenen toparlanma da bir türlü gelmiyor. Dahası kötümser
yorumlar artıyor. İkinci dip tartışmasına yol açan en önemli sorun, 4 büyük ekonominin durumu. ABD’de ekonomik faaliyetler
beklenenden daha zayıf bir performans gösteriyor. AB, Yunanistan krizini hala aşamadı. Çin, enflasyon kıskacında, ekonomiyi
soğutmaya çalışıyor. Japonya ekonomisi durgunluktan çıkamıyor.
AB Ekonomisi: Bölge ülkelerinin hemen hepsi yüksek borçluluk sorunlarıyla karşı karşıya. Bu Yunanistan’da krize dönüşmüş durumda.
Yunanistan’ın temerrüde düşmesi durumunun tetikleyici olabileceği, Portekiz, İspanya, İrlanda, İtalya ve Belçika gibi ülkelerin de krize
girebileceği konuşuluyor. AB Komisyonu’nun Parasal İşelrden Sorumlu Üyesi Olli Rehn, Yunanistan’daki durum için “Avrupa’nın 2.
Dünya Savaşı’ndan bu yana karşılaştığı en kötü kriz” değerlendirmesinde bulundu.
ABD Ekonomisi: Ekonomik faaliyetler beklenenden zayıf bir performans gösteriyor. Hükümet yüksek borçlar ve bütçe açığını
düşürmek için plan ortaya koymaya çalışıyor. Borçlanma tavanı ve gelir arttırıcı reformu dahil azaltıcı planı başlatmanın kritik önem
taşıdığına inanan uzmanlar, Kongre’nin yönetime daha fazla borçlanma yetkisi vermemesi durumunda temerrüt riskine dikkat çekiyor.
İkinci dibine doğru ilerleyen konut krizi, son verilere göre Büyük Buhran dönemindekine kıyasla daha kötü bir noktaya geldi.
Çin Ekonomisi: Çin’in bu yıl da yüzde 9,6’lık GSYİH artışıyla büyüme şampiyonu olması bekleniyor. Ancak hızlı büyüme enflasyonu
kontrolden çıkmaya başladı. Önlemlere rağmen, enflasyon son 34 ayın en yüksek seviyesinde. Mayıs’ta tüketici fiyatlarındaki artış
yıllık yüzde 5,5’e ulaştı. Ekonomiyi kontrol etme çabalarının işe yaramadığını ve enflasyon baskısının giderek arttığına dikkat çeken
ekonomistlere göre, “Çin, enflasyonu kontrol etme şansını kaçırdı ve sert iniş riski var.”
Japonya Ekonomisi: 11 Mart’ta meydana gelen ve Tsunami felaketinin yaralarını sarmakta zorlanıyor. Ülke ekonomisinin motoru
sayılan ihracat, mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,3 ile beklentilerin üzerinde geriledi. Bu gelişme ülke
ekonomisinin canlanmasına darbe vuruyor. Bir diğer sorun ise cari açık. Otomotiv sektörü deprem ve tsunami felaketleriyle sarsıldı.
Kredi derecelendirme kuruluşları daha güvenilir ve güçlü bir mali konsolidasyon ihtiyacına dikkat çekiyor.
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ULUSLARARASI YATIRIMDA REKOR
Uluslararası doğrudan yatırım girişi (net) 2011 yılının ilk 4 ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 126,5 artarak, 4 milyar 677 milyon
dolara çıktı. Aynı dönemde uluslararası doğrudan sermaye girişi yüzde 202,4 oranında artarak 3 milyr 916 milyon dolara yükseldi. Net
uluslararası doğrudan yatırım girişi Nisan ayında 684 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, uluslararası doğrudan sermaye 384
milyon dolar oldu.
Hazine Müsteşarlığı, Nisan ayı Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 2011 yılı Ocak-Nisan döneminde
uluslararası (net) doğrudan yatırımlar yüzde 126,5 artışla 2 milyar 65 milyon dolardan 4 milyar 677 milyon dolara çıktı. Anılan
dönemde uluslararası doğrudan sermaye geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 202,4 artarak 1 milyar 295 milyon dolardan 3 milyar
916 milyon dolara yükseldi. Net sermaye bu dönemde yüzde 258,8 artışla 1 milyar 181 milyon dolardan 4 milyar 237 milyon dolar
düzeyine çıktı.
Uluslararası doğrudan yatırım girişleri kaleminde yer alan sermaye girişi yüzde 406,1 artışla 2011 yılı Ocak-Nisan döneminde 6 milyar
2 milyon dolar değerinde gerçekleşti. Anılan dönemde net gayrimenkul ise yüzde 1,2 azalışla 761 milyon dolar oldu.
Net uluslararası doğrudan yatırım girişi Nisan ayında 684 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, uluslararası doğrudan sermaye 384
milyon dolar oldu. Nisan ayında net sermaye 632 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, uluslararası doğrudan yatırım girişleri
kaleminde yer alan sermaye girişi de 632 milyon dolar oldu.
Ocak-Nisan döneminde 6 milyar 2 milyon dolar olan uluslararası doğrudan yatırım girişinin 4 milyar 342 milyon dolara mali aracı
kuruluşların faaliyetlerinden, 536 milyon doları elektrik, gaz ve su sektöründen, 296 milyon doları imalat sanayiinden kaynaklandı. Bu
dönemde, gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri 242 milyon dolarlık yatırım çekerken, inşaat sektörüne 123 milyon dolarlık
uluslararası doğrudan yatırım girişi oldu.
Ocak-Nisan döneminde nakit sermaye girişinin yüzde 88,6’sı AB kaynaklı olarak gerçekleşti. 5 milyar 318 milyon dolara ulaşan AB
ülkelerinden gelen doğrudan yatırımlar içinde 716 milyon dolarla Fransa ilk sırada yer aldı. Fransa’yı 260 milyon dolarla Hollanda ve
209 milyon dolarla İngiltere, 188 milyon dolarla Almanya izledi.
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ASB’DEN HABERLER
Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki Son Gelişmelerin Siyasi ve Ekonomik Etkileri-Sonuçları Konferansı
15 Nisan tarihinde Şahinler Holding ev sahipliğinde "Ortadoğu ve Kuzey
Afrika'daki Son Gelişmelerin Siyasi ve Ekonomik Etkileri-Sonuçları"
başlıklı konferans düzenlendi. Etkinlik boyunca Şahinler Holding Yönetim
Kurulu Başkanı Kemal Şahin, USAK Ortadoğu Uzmanı Bahadır Dinçer, TİM
Başkanı Mehmet Büyükekşi, İTKİB Başkanı Hikmet Tanrıverdi, emekli
Büyükelçi Uluç Özülker, İKÜ İktisat Bölüm Başkanı Emre Alkın konuşmacı
olarak yer aldılar. Panelin moderatörlüğünü ise Dünya Gazetesi ekonomi
yazarı Osman Arolat üstlendi. Konferansta açılış konuşmasını yapan
Şahin, krizden etkilendiklerini ama çabuk toparlandıklarını ifade ederek,
Avrupa’nın güney ülkelerinde küresel ekonomik krizin artçı
depremlerinin devam ettiğini belirtti. Krizin ardından büyük ölçekli
firmalara ve büyük müşterilere odaklandıklarını, hem hızlı hem de kaliteli
hizmet verme kapasitesini ve genel olarak verimliliği artırdıklarını
söyledi. Bazı sektörlerdeki firmaların, diğerlerine göre daha başarılı
olduklarını, örneğin Avrupa Serbest Bölgesinin, bu yılın ilk 3 ayında, arsa
satışlarında yüzde 65’lik bir artış kaydettiğini vurguladı.
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi de yaptığı konuşmada şu bilgileri verdi: “Irak’a 2000 yılında sıfır olan ihracatımız 2010 yılında 6 milyar
dolar olarak gerçekleşti. Irak Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında 5. oldu. 4. ülke ise Fransa. Fransa’ya ihracatımız geçen
yıl 6.1 milyar dolardı. Irak’a olan ihracatımız bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 40 arttı. Bu hızla giderse 7.5 milyar dolarla Irak 4. sıraya
yükselecektir. Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da yaşanan siyasi olumsuzluklar kısa vadede negatif bir tablo çizse de uzun vadede iyi sonuçları
olacaktır.”
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“İş Sözleşmelerinin İşveren Tarafından Feshi” Semineri
Avrupa Serbest Bölgesi, farklı firmalar ve kuruluşların işbirlikleri ile gerek ASB kullanıcılarına
gerek bölgedeki diğer firmalara yönelik bilgilendirici seminerler organize etmeye devam ediyor.
31 Mayıs 2011 Salı günü Avrupa Serbest Bölgesi Seminer Salonunda Akıncı Hukuk Bürosu
tarafından sunulan ve konusunda uzmanların konuşmacı olarak yer aldıkları “İş Sözleşmelerinin
İşveren Tarafından Feshi” konulu seminere katılım yüksek oldu. Avukat Sedef KOÇ ve Nazlı
KUMBARACI yürürlükte olan iş kanunu ve uygulamaları hakkında ve çalışanlar ile ilişkilerde
mevzuatın getirdiği hak ve yükümlülükler konusunda firma temsilcilerini bilgilendirdi. Seminer
soru-cevap bölümüyle son buldu.

Foxconn Açılış Töreni
90 milyar$'a ulaşan yıllık cirosu, bir milyonu aşkın çalışan sayısıyla dünyanın en büyük OEM
bilgisayar ve elektronik üreticisi olan Foxconn'un, HP marka bilgisayar üretimi için yatırım yaptığı
fabrikanın resmi açılışı Ulaştırma Bakanımız Sn. Binali Yıldırım'ın da katılımlarıyla 25 Şubat 2011
tarihinde gerçekleştirildi. Açılış törenine Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, BTK Başkanı Tayfun
Acarer, Türkiye Yatırım Ajansı Başkan Yardımcısı Hüseyin Aslan, HP Kişisel Sistemler Grubu EMEA
Bölgesi Kıdemli Başkan Yardımcısı Eric Cador, HP Türkiye Genel Müdürü Serdar Urçar, HP Kişisel
Sistemler Grubu Ülke Müdürü Ertuğ Ayık, Foxconn Kıdemli Başkan Yardımcısı Jim Chang katıldı.
Halen Foxconn tesislerinde üretim ve istihdam artarak devam etmekte. Kısa zamanda çalışan
sayısı 300’ün üzerine ulaşan fabrikada yıl sonuna kadar bin çalışana ulaşılması hedefleniyor.
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ASB’DEN HABERLER
Avrupa Serbest Bölgesi - Basın Toplantısı ve Plaket Töreni

27 Nisan 2011 tarihinde ASB'deki yeni gelişmeleri paylaşmak, yeni
katılan yatırımcılara hoş geldin demek amacıyla bir basın toplantısı
ve plaket töreni düzenlendi. Toplantıya Şahinler Holding Yönetim
Kurulu Başkanı Kemal Şahin, DTM Serbest Bölgeler Genel Müdür
Yardımcısı Necmi Uğurlu, Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım
Ajansı Kıdemli Proje Müdürü Veyis Toprak, Avrupa Serbest Bölgesi
Kurucu ve İşleticisi A. Ş. Genel Müdürü Zafer Atbakan’ın yanı sıra
ASB’de faaliyet gösteren ve yeni yatırımcı olarak kazanılan
firmaların üst düzey yöneticileri katıldı.

Avrupa Serbest Bölgesinde Yatırımlar Hız Kesmeden Devam Ediyor
2011 yılında yatırımların artarak devam ettiği Avrupa Serbest
Bölgesinde çeşitli sektörlerin önemli oyuncuları yatırımlarına hız
kesmeden devam ediyorlar. 2011 yılının ilk yarısında Avrupa
Serbest Bölgesinde yatırım kararı alan firmalar:
- DTB Denizcilik (yat ve tekne imalatı)
- ACT Kozmetik (Kozmetik imalatı)
- Alumati (alüminyum profil imalatı)
- BBCA (Anahtar teslim öğütme ve depolama tesisleri imalatı)
- Amor’e Design (ev tekstili imalatı)
- İmanet (Tatlandırıcı imalatı)
- Reçber Kablo (Kablo imalatı)
- World Medicine (ilaç imalatı)
- Özköse (Geri Dönüşüm Tesisleri)
- Şanlı Bilişim (Elektronik)
- Enelflex (Enerji Türbini)
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ASB’DEN HABERLER
Avrupa Serbest Bölgesi Yabancı Sermayeli Yatırımları Ülkemize Kazandırmak için Yurtdışı Tanıtım Turlarını Sürdürüyor
Singapur

Danimarka

27-29 Mart 2011 Singapur
İsveç

7-8 Nisan 2011 Kopenhag
İngiltere

8-10 Şubat 2011 Stockholm

30-31 Mart 2011 Londra

Belçika

11-13 Mayıs 2011 Brüksel
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