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Ekonomik Göstergeler

“

TL 31.12.2011 29.06.2011

TL /EUR                                         2,4556 2.2886

TL/USD                                         1,8980 1.8179

Ulusal 100 Endeksi 51.266 62.543

EKONOMİK BÜYÜME ORANLARI

2012            3.2                                                                                               

1.Çeyrek 2.Çeyrek 3.Çeyrek 4.Çeyrek Yıllık

2003            7.4                      3.6                    5.6                      7.2                5.9

2004            13.9                   15.7                   5.7                      6.6               9.9

2005            7.5                      4.7                     8.0                    10.0              7.6

2006            6.3                      9.3                     4.3                      4.6              6.1

2007            6.7                      3.9                     2.0                     3.4               4.5

2008            6.6                      1.9                     0.5                    -6.2               1.1

Jan               0,41              0,56                         10,61 

Aylık/Yıllık Enflasyon (Tüketici Fiyat Endeksi)

Aylar     2011             2012            2012           Yıllık

Feb 0,73              0,56                          10,43

Mar             0,42              0,41                           10,43

Apr 0,87 1,52                           11,14

May            2,42               0,96                          10,89

Jun -1,43 

Jul             -0,41 

Aug 0,73

Sep 0,75

Oct 3,27

Nov 1,73

Dec 0,58 

2009          -14.5                   -7.7                    -2.9                     6.0              -4.7

2010            12.2                  10.3                    5.5                     9,2               9,17

2011            11,6                   8.8                       8.2                    5.2              8.5
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Ekonomi

Türkiye’nin IMF’ye Borcu 2013’te Bitiyor

Uluslararası Para Fonu (IMF) ile şimdiye kadar 19 defa stand-by anlaşması yapan Türkiye, bunlardan sadece son iki stand-
by’ı başarıyla tamamlayabildi.Son iki stand-by anlaşmasında dikkati çeken bir başka nokta ise her iki anlaşmanın da, 
herhangi bir ekonomik kriz nedeniyle gerçekleştirilmemiş olması.
Türkiye’nin IMF ile ilişkilere başlaması ile birlikte, ilk stand-by anlaşmasının yapıldığı tarih ise 1 Ocak 1961... Bu ilk stand-by
anlaşması bir yıl sürüyor ve 31 Aralık 1961’de sona eriyor.
Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerinin başlaması da IMF ile stand-by düzenlemelerinin başladığı döneme rastlıyor.
30 Mart 1962’de IMF ile yeni bir düzenlemeye giden Türkiye’nin bu anlaşması bir yıldan da az sürdü ve 31 Aralık 1962’de 
bitti. 15 Şubat 1963’de üçüncü stand-by’a giden Türkiye’nin söz konusu anlaşması ise yaklaşık dokuz ay sürdü.
Dördüncü stand-by, 15 Şubat 1964 tarihinde başlarken, bu anlaşma da 31 Aralık 1964’de bitti.
Türkiye, 1961 yılından, 1970 yılına kadar her yıl, IMF ile bir stand-by gerçekleştirdi. Anlaşmalar genellikle bir yıl dolmadan 
sona erdi. 1970’ten, 1978’e kadar IMF’ye sekiz yıllık bir ara veren ve bu süre içinde stand-by anlaşması yapmayan Türkiye, 
1978 yılından 1980 yılına kadar IMF ile yeniden birer yıllık stand-by anlaşmaları imzaladı.Türkiye, 18 Haziran 1980’de ilk kez 
IMF ile en uzun stand-by anlaşmasını yaptı ve bu anlaşma 17 Haziran 1983’de sona erdi.
1983 yılında yeni bir stand-by düzenlemesine giden Türkiye’nin bu anlaşmasının süresi bir yıl sürdü.
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Türkiye Yabancı Yatırımcı İçin Kârlı

Geçtiğimiz on yıl içinde, yaklaşık 138 milyar dolarlık faiz, kâr veya yatırım getirisi Türkiye’den diğer ülkelere transfer edildi. 
2011 yılı yine yabancı yatırımcılar için kârlı bir yıl oldu: 3 milyar doları bulan miktarda doğrudan yabancı yatırımcının elde 
ettiği kâr, tüm zamanların en yükseği oldu. Bundan bir miktar fazlası (yaklaşık 3,37 milyar dolar) , borsa işlemlerinden ve 
tahvil, bono gibi diğer yatırım araçlarından elde edilen kârların yurt dışına transferi olarak kayıtlara geçti.
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OECD’den Türkiye için Büyüme Tahmini

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), Türkiye'nin 2012 yılında yüzde 3,3 seviyesinde, 2013 yılında ise yüzde 4,6 
seviyesinde büyüyeceği tahmininde bulundu. OECD'nin 2012 İlk Çeyrek Ekonomik Görünüm raporunda, Türkiye'nin cari 
açığının GSYH'ye oranının 2012 yılında yüzde 8,9 seviyesinde, 2013 yılında ise 8,4 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. 
Raporda, Türkiye'de işsizlik oranının ise bu yıl 9,5, gelecek yıl ise yüzde 9,1 oranında olması öngörülüyor. Raporda, 
Türkiye'de kuvvetli iç talebi ve zayıflayan dış talebi kontrol altında tutmayı amaçlayan politika tedbirlerini takiben ekonomik 
aktivitenin 2011 yılının ikinci yarısında önemli derecede yavaşladığı dile getirilirken, ekonomik büyümenin 2012 yılında güven 
ortamı ve uluslararası şartlar düzeldikçe kademeli olarak iyileşmesi beklentisine yer verildi.

Erdoğan S&P’a Sert Çıktı

BAŞBAKAN Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası kredi derecelendirme şirketi Standard&Poors’un (S&P) Türkiye’nin kredi 
notunu pozitiften durağana çevirmesiyle ilgili olarak, “Bu tamamen ideolojik bir yaklaşım. Bunu kimse yutmaz. Bunu sen 
Tayyip Erdoğan’a yutturamazsın” dedi. Erdoğan, S&P’nin verdiği kararı çok garipsediğini belirterek, “Pozitifte olan Türkiye 
durağana indi. Neye göre indiriyorsun. Çünkü belli bir süre pozitifte kalan bir ülkenin notunu artırması gerekiyor. Bakıyor ki 
‘Türkiye’nin notunu artırırsam ideolojik olarak bu bize sıkıntı doğurur, biz bunu durağanda tutalım’ diyor” şeklinde konuştu.
S&P’nin Türkiye’nin görünümünü durağana çevirmesinin ardından iflas konumundaki Yunanistan’ın notunu yükselttiğini 

hatırlatan Erdoğan şunları söyledi: ““Öbür taraftan bakıyorsun iflas eden Yunanistan’ı yükseltiyor. Böyle saçmalık olur mu? 
Tamamen ideolojik, İrlanda’yı yükseltiyor. Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası ve Avrupa Birliği’nin (AB) şu anda 
100 milyar doların üzerinde destek verdiği bu ülkelere kalkıp kredi notunu yükseltiyor. Bunu kimse yutmaz. Bunu sen Tayyip 
Erdoğan’a yutturamazsın. Bu hesabı biz de az çok biliyoruz. Şu anda alan el olmayan, veren el olan bir Türkiye var. Sen bu 
Türkiye’nin kalkıp da kredi notunu durağana indirirsen, bunu yemezler. Ve bunun bedelini ‘Ben artık seni kredi kuruluşu 
olarak tanımıyorum’ demekle açıklarız.”
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MasterCard tarafından, 2012 yılında ikincisi gerçekleştirilen ''MasterCard Hedef Şehirler İndeksi'' dünyanın önde gelen 132 
şehrinin dünya turizmindeki mevcut durumlarını ve potansiyelleri belirledi.
İndekse göre, dünya genelinde yaşanan ekonomik yavaşlamaya rağmen, seyahat eden insan sayısında ve 
harcamalarında artış yaşanıyor. Uluslararası uçuşlar baz alınarak yapılan araştırmaya göre, 2011 yılında turist sayısı 
174,9 milyonken, 2012 yılında bu rakamın yüzde 5,7'lik artışla 184,9 milyona çıkması, turizm nedeniyle yapılan 
harcamaların da 2011 yılına oranla yüzde 10,6'lık artışla 241 milyar dolara ulaşması bekleniyor.
İndekse göre, İstanbul'a gelecek ziyaretçi sayısında, 2012 yılında yüzde 14,7'lik artış sağlanacak. İstanbul 11,6 milyon 
uluslararası yolcu beklentisi ile araştırmaya konu olan 127 ülkeyi geride bırakarak, dünyanın en fazla ziyaretçi çeken 5. 
şehri olacak. İstanbul, Avrupa'daki ülkeler arasında ise en fazla uluslararası turist çeken 3. şehir oldu. Araştırmada 
İstanbul'dan ''hedef şehirler arasındaki parlayan yıldız'' olarak bahsediliyor. Birinciliği 16,9 milyon turist beklentisiyle 
Londra'nın aldığı çalışmada, ikinciliği 16 milyon turistle Paris, üçüncülüğü 12,2 milyon turistle Bangkok, dördüncülüğü ise 
11,8 milyon turistle Singapur aldı. Geçen yıl listede 6. sırada yer alırken 2012'de 5.liğe yükselen İstanbul, Hong Kong, 
Madrid, Dubai, Frankfurt, Kuala Lumpur, Seul, Roma, New York, Şangay, Barselona, Milano, Amsterdam, Viyana ve Pekin 
gibi dünya kentlerini geride bıraktı.

İstanbul Rekor Sayıda Turist Bekliyor
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Türkiye’de bor sektörünün, hammaddesi ithal ürün olmayan, tamamen yerli 
ve ürettiğinin tamamını ihraç eden bir sektör olduğunu belirterek, «Bol bol ihracat şampiyonu görürsünüz ama ithalatından 
arındırılmış haliyle ihracat ategorisi oluşturursanız bor birinci olur» dedi. 
Bakan Yıldız, 2012 yılında 1 milyar dolarlık bor ürünü satmayı ve 1 milyar lira da kâr elde etmeyi planladıklarını da bildirdi.
Yıldız, bor kimyasalları ve eşdeğer ürün üretiminin geçen sene 1, 8 milyon ton olarak gerçekleştiğini, bu yıl ise üretimin 2i1 
milyon ton olmasının beklendiğini söyledi. 

2012’de 1 Milyar Dolarlık Bor Çıkarılacak
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28 Haziran 2012 tarihinde Avrupa Serbest Bölgesi ile Tekirdağ Namık 
Kemal Üniversitesi arasında sanayi-üniversite ortak çalışmasına yönelik bir 
işbirliği protokolü imzalandı. Protokolü Avrupa Serbest Bölgesi adına 
Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin ve Tekirdağ Namık 
Kemal Üniversitesi adına NKÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek 
imzaladılar. Bu protokolle birlikte ASB üniversite öğrencilerine staj ve 
uygulama yapma imkanı sağlarken, ASB'de bulunan sanayiciler de 
üniversite desteğiyle birlikte AR-GE faaliyetlerini daha efektif yürütecekler.

ASB ile Namık Kemal Üniversitesi Arasında İşbirliği Protokolü

www.asb.com.tr

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü, Bölüm Yöneticileri, Tekirdağ 
İl Çevre Müdürlüğü, Çorlu Belediye Başkanlığı, Çorlu Kaymakamlığı ve 
diğer mülki idarecilerin katılımıyla 28 Haziran tarihinde ASB yeni arıtma 
ünitelerinin açılış töreni gerçekleştirildi. Açılışta evsahibi olarak konuşma 
yapan Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Kemal Şahin, Avrupa 
Serbest Bölgesi olarak sanayiye ve sanayiciye verilen önem kadar, insanın 
yaşam alanı olan doğa ve çevreye de duyarlı olduğunu ve bunu çevre 
güvenliği ile ilgili uluslararası kalite belgeleriyle de ortaya koyduğunu belirtti.
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Geçtiğimiz yıl sonunda Avrupa Serbest Bölgesi'nde yatırım kararı alan Amor'e Design, 
geçtiğimiz aylarda inşaatını tamamlayarak faaliyete geçti. 1 Haziran 2012 tarihinde 
görkemli bir açılış töreni düzenleyen Amor'e Design'ın organizasyonunda AK Parti 
Tekirdağ Milletvekili, Zonguldak Milletvekilleri ve Çaycuma Belediye Başkanı ile 
Tekirdağ ve Çorlu'nun mülkî ve idari amirleri katıldı. Açılış töreninde ayrıca Amor'e
Design'ın yurt dışındaki iş ortakları ve işadamlarından oluşan kalabalık bir heyet de 
hazır bulundu. Amor'e Design Yönetim Kurulu Başkanı Sn Hakkı Kalaycıoğlu, açılış 
töreninden sonraki gün Almanya'dan gelen misafirlerine İstanbul'da bir boğaz turu ve 
Silverside otelde akşam yemeği hediye etti. Amor'e Design üretimini yaptığı brode
perdekleri %100 Avrupa'ya ihraç ediyor.

Amor'e Design Açılış Töreni
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30 Mayıs 2012 tarihinde Swisshotel'de düzenlenen Türk-Singapur İş Forumuna ASB 
olarak katıldık. Devlet Bakanımız Sn. Ali Babacan ve Singapus Başbakan 
Yardımcısının onurlandırdığı toplantıda, Türk-Singapur ticari ve diplomatik ilişkileri 
ele alındı. Bakanların konuşmalalarından sonra Türk-Singapur ticari ilişkileri 
hakkuında son gelişmeleri irdeleyen bir panel yapıldı, ardından firmalar arasında ikili 
görüşmelere gerçekleştirildi.

Türk-Singapur İş Forumu
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GÜSİAD Semineri

ASB-GÜSİAD işbirliği ile 11.02.2012 tarihinde Güngören 
Sanayici ve İşadamları Derneği Seminer salonunda "Küresel 
Rekabette Serbest Bölgelerin Yeri, Serbest Bölge Teşvik ve 
Uygulamaları" konulu bir seminer programı düzenlendi. 

Seminerden önce ASB'den konuşmacılar Cüneyt Çalık, 
Ahsen Küçükçalık, Tarkan Değirmenci ve Zafer Atbakan ile 
GÜSİAD Üyeleri ve seminer katılımcılarıyla birlikte çalışma 
kahvaltısı yapıldı. 

Hazır giyim, tekstil, gıda, ayakkabı, inşaat malzemeleri gibi 
pek çok değişik sektörden katılımcıların ilgiyle dinledikleri 
seminer programından sonra katılımcıların soruları yanıtlandı 
ve 2012 yılına ait görüşler konuşmacılar ve çeşitli sektör 
temsilcileri tarafından dile getirildi.
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Avrupa Serbest Bölgesinde Yatırımlar Hızla Devam Ediyor

Avrupa Serbest Bölgesinde yerli ve yabancı sermayeli yatırımlar hızla devam ediyor. 2012 yılının ilk altı ayında ASB’de yatırım kararı alan 

firmalardan bazıları:

- Polyplex Resins

- UGS

- Denge Kimya

- Federal Power (ilave yatırım)

- Akkaya Makina

- BES Reklam


