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TL 31.12.2009 31.12.2010

TL /EUR 2,1530 2,0650

TL/USD 1,4945 1,5450

ULUSAL 100 ENDEKSİ 64.486 66.822

EKONOMİK BÜYÜME ORANLARI

2001         3.3              -12.3              -9.1            -12.3              -9.5

2002         0.6               10.4               8.0             11.8               7.9

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

Ocak          0,29           1,85                   1,85

Aylık/Yıllık Enflasyon (Tüketici Fiyat Endeksi)

Aylar           2009             2010                 2010 YILLIK

Şub           -0,34           1,45                   1,45

Mar            1,10           0,58                   0,58       

Nis 0,02           0,60                   0,60

May 0,64          -0,36                  -0,36

Haz 0,11         -0,56                   -0,56    

Tem 0,25         -0,48                   -0,48

Ağ -0,30          0,40                    0,40

Eyl 0,39          1,23                   1,23

Ek 2,41          1,83 1,83

Kas 1,27          0,03                    0,03

Ara 0,53         -0,30                  -0,30
2009       -14.5             -7.7                -2.9             6.0               -4.7

2010        11,7              10.3               5.5
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2010’da Teşvikli yatırım yüzde 191 arttı. Hazine Müsteşarlığı verilerine göre geçen yıl teşvik belgeli yatırımlarda 
yüzde 191 oranında artış kaydedildi.

Teşvik belgeli yatırımlarda tarihî rekor kırıldı. Hazine Müsteşarlığı verilerine göre küresel krizle inişe geçen teşvik belgeli 
yatırımların tutarı, 2010’da yüzde 191 oranında artarak 57.5 milyar dolara yükseldi. Geçen yıl teşvik belgeli yatırımlarda 33
milyar lirayla imalat sanayi başı çekti. İmalat sanayine yönelik teşvik belgesine bağlanan yatırım tutarı, önceki yıla göre 
yüzde 338.2 arttı. Geçen yıl alınan teşvik belgesi sayısı da önceki yıla göre yüzde 120 artarak 4 bin 289’a ulaştı. Teşvik 
belgesine bağlanan yatırım tutarında hizmetler sektörü 12 milyar 518,1 milyon lirayla 2. sırayı aldı. Söz konusu yatırımlarda
yüzde 98,4 artış yaşandı. Enerji yatırımları yüzde 45,5 artışla 6 milyar 766,7 milyon liraya yükselirken, en hızlı artış ise yüzde 
652,9’la tarım yatırımlarında yaşandı. Teşvik belgesine bağlanan tarım yatırımların 2009’da sadece 390,5 milyon lira olan 
tutarı geçen yıl 2 milyar 940,3 milyon liraya ulaştı. 2010’da teşvik belgesine bağlanan madencilik yatırımları da yüzde 148 
artışla 1 milyar 986 milyon lira oldu. Geçen yıl teşvik belgesine bağlanan yatırımlar kapsamında; imalat sanayi yatırımlarında 
67 bin 563, hizmetlerde 48 bin 540, tarımda 14 bin 946, madencilik alanında 5 bin 662 ve enerji alanında 2 bin 637 toplamda 
139 bin 348 kişilik istihdam yaratılacak. 
Teknoloji yoğun yatırımların payındaki artış, ortalama istihdam yaratma maliyetini yükseltti. Geçen yıl bir kişilik iş yaratmanın 
ortalama maliyeti tamamen teknoloji-yoğun nitelikteki enerji yatırımlarında 2 milyon 566 bin lirayla en yüksek düzeye 
ulaşırken, tarımda 196 bin lira ile en düşük düzeyde gerçekleşti. Ortalama iş yaratma maliyetinin hizmetlerde 258 bin, 
madencilikte 351 bin, imalat sanayinde 492 bin lira olduğu hesaplandı.
Geçen yıl iller bazında teşvikli yatırım tutarında, Çalık Grubu’nun yaklaşık 15 milyar liralık yatırım projesi dolayısıyla Adana
başı çekti. Yatırım tutarında Adana’yı 6,4 milyar lirayla İstanbul izledi. Petkim’in sahibi Socar & Turcas Rafineri A.Ş.’nin aralık 
ayında teşvik belgesine bağlanan 4 milyar 315,4 milyon liralık komple yeni yatırımı nedeniyle İzmir, toplam 6 milyar 141 
milyon lirayla il bazında yatırım tutarında üçüncü sırada yer aldı. 
2010’da teşvik belgesi alan en büyük 10 yatırımın toplam tutarı 23 milyar 3 milyon TL oldu.
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Cari Açık Kabus Gibi: Yüzde 247: Cari açık fren tutmuyor. 2010 yılında cari açık yüzde 247.1 arttı. 12 aylık açık 48 
milyar 557 milyon dolara çıktı. Böylece hükümetin 39 milyar dolarlık hedefi tam 9.5 milyar dolar aşıldı.
Türkiye'nin cari işlemler hesabı 2010 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 247,1 arttı ve 48 milyar 557 milyon dolarla rekor
seviyeye ulaştı. 2010 Aralık ayında da cari açık yüzde 131,9 artış gösterdi ve 7 milyar 529 milyon dolar olarak hesaplandı. 
Merkez Bankası, Türkiye'nin 2010 Aralık ve Ocak-Aralık dönemine ilişkin Ödemeler Dengesi bilânçosunu açıkladı. Buna 
göre, 2009 yılının Aralık ayında 3 milyar 247 milyon dolar olan cari işlemler açığı, 2010 Aralık ayında 7 milyar 529 milyon 
dolara çıktı. Piyasaların aralık ayına ilişkin cari açık beklentisi, 7-8 milyar dolar aralığındaydı. 2009 yılında 13 milyar 991 
milyon dolar açık veren cari işlemler hesabı, 2010 yılında 48 milyar 557 milyon dolara yükseldi, açıktaki artış yüzde 247,1'i
buldu. Türkiye'nin cari işlemler hesabı tüm dünyada finansal krizin yaşanmaya başlandığı 2007 yılında 38 milyar 434 milyon 
dolar, 2008 yılında ise 41 milyar 959 milyon dolar açık vermişti. Orta Vadeli Program'da 2010 yılı için öngörülen cari açık 
tahmini de 39,3 milyar dolar idi. 2010 Aralık ayında dış ticaret açığı 2009 yılının aynı ayına göre yüzde 107,5 oranında 
artarak, 7 milyar 201 milyon dolara ulaştı. Dış ticaret açığındaki artış, cari açığın artışında da etkili oldu. 2009'da 24 milyar 
850 milyon dolar açık veren dış ticaret dengesi, 2010'da da 56 milyar 320 milyon dolar açık verdi. Bu dönemde, 2009 yılına 
göre ihracat (FOB) gelirleri yüzde 11,5 artarak 113 milyar 930 milyon dolara, bavul ticareti gelirleri de yüzde 3,5 artarak 4
milyar 951 milyon dolara yükseldi. Altın dahil ithalat (CIF) harcamaları yüzde 31,6 artarak 185 milyar 493 milyon dolara 
ulaştı. Parasal olmayan altın kaleminde, 2009'da 3 milyar 7 milyon dolar net giriş sağlanmışken, 2010'da 453 milyon dolar 
net çıkış gerçekleşti. Öte yandan bir önceki yıl 8 milyar 965 milyon dolar net sermaye girişi gerçekleşen finans hesaplarında
2010'da 44 milyar 263 milyon dolar tutarında net giriş oldu. Doğrudan yatırımlar kaleminde 2010 yılında gerçekleşen net 
sermaye girişi 2009 yılının aynı dönemine oranla yüzde 3,9 arttı ve 7 milyar 122 milyon dolar oldu. Geçen yıl portföy 
yatırımlarındaki yüzde 7.062 düzeyindeki artış dikkati çekti. 2009'da 227 milyon dolar net sermaye girişi olan portföy 
yatırımlarında, 2010'da 16 milyar 259 milyon dolar net giriş gerçekleşti. Ticari ve nakit krediler ile mevduatlardan oluşan 
"diğer yatırımlar" kaleminde bir önceki yıl 1 milyar 993 milyon dolar net giriş gerçekleşmişken, 2010'da 33 milyar 681 milyon
dolar net giriş oldu. Net hata noksan kaleminde, 2009'da 5 milyar 68 milyon dolar olan döviz fazlası, bu yıl 4 milyar 328 
milyon dolar olarak hesaplandı. Net hata ve noksan kaleminde 2010 Aralık ayında 74 milyon dolar çıkış yaşandı. 
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yıl sanayi üretiminin yüzde 16,9 arttığını açıkladı. 

Türkiye'de, sanayi üretimi 2010 yılı Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,9, 2010 Kasım ayına göre de 
yüzde 16,8 oranında arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2010 Aralık ayı Sanayi Üretim Endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna 
göre, 2010 Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre, sanayinin alt sektörlerinden madencilik ve taşocakçılığı sektöründe 
yüzde 1,8, imalat sanayinde yüzde 18,9 ve elektrik, gaz, buhar, iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörün de de yüzde 7,9 
artış kaydedildi. Takvim etkisinden arındırılmış endeks, 2010 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,4,
mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 5,7 oranında artış gösterdi. 
Yıllık ortalamalar incelendiği zaman toplam sanayi üretimi 2010 yılında yüzde 13,1 oranında artış gösterdi. Sanayi üretimi 
ortalama 2009 yılında yüzde 9,9, 2008 yılında ise yüzde 0,6 oranında gerilemişti. Ana Sanayi Grupları Sınıflamasına göre, 
2010 yılı aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre en yüksek artış, yüzde 34,2 ile sermaye malı imalatında kaydedilirken, 
bunu yüzde 24,4 ile ara malı imalatı, yüzde 8,3 enerji, yüzde 7,5 ile dayanıklı tüketim malı imalatı, yüzde 5 ile de dayanıksız 
tüketim malı imalatı izledi. İmalat sanayi alt sektörlerine bakıldığı zaman yüzde 100,3 ile diğer ulaşım araçlarının imalatı,
yüzde 84,2 ile bilgisayarların elektronik ve optik ürünlerin imalatı, yüzde 45,9 ile başka yerde sınıflandırılmamış makine ve
ekipman imalatı, yüzde 40,3 ile de ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı takip etti. Ana metal sanayi yüzde 35,6, 
motorlu kara taşıtı, treyler ve yarı treyler imalatı yüzde 30,4, elektrikli teçhizat imalatı yüzde 25,7, deri ve ilgili ürünleri imalatı 
yüzde 25,6, kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı yüzde 23,6 arttı. Söz konusu dönemde, tütün ürünleri imalatı
yüzde 24,5, temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı yüzde 8,2, diğer imalatlar da yüzde 2,6 
oranında geriledi.
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Amerikan Associated Press (AP) haber 
ajansının GfK araştırma şirketiyle yaptığı 
araştırmaya göre, Türkler ekonomi 
konusunda kaygılı. Özellikle büyük 
ekonomik kaygılar taşıyanlar ülkenin yanlış 
yöne gittiği görüşünde. 2010’da yüzde 7’lik 
büyümeye rağmen işsizliği Türkiye’deki 
“gayet ciddi” bir sorun olarak 
nitelendirenler çoğunlukta bulunuyor. 
Türklerin yarısı “yüksek seviyede bir 
ekonomik büyümeyi” ülkeleri açısından 
çok önemli bir hedef olarak görüyor. 
Ülkenin ekonomisini, “yoksul” ya da “çok 
yoksul” olarak nitelendirenlerin oranı yüzde 
38. gelecek 5 yılda kişisel ekonomik 
durumların iyileşmesinin bekleyenlerin 
oranı ise sadece yüzde 34. Ekonomiyi 
“yoksul “ olarak nitelendirenlerin yüzde 
87’si ülkenin yanlış yöne gittiğini 
savunurken, hayatlarından genel olarak 
memnun olanların oranı yüzde 34. 

Türkler ekonomi konusunda kaygılı

Değişim süresi 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren ancak halen piyasada 
bulunan 208 milyon 899 bin 126 lira tutarındaki 1 milyar 87 milyon 52 bin 136 
adet Ykr madeni paranın değişim süresinin uzatılarak ekonomiye 
kazandırılması istendi. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Nazım Kaya, 31 
Aralık 2010 tarihi itibariyle geçerli paralarla değişimi kabul edilmeyen madeni 
paraların tutarının  Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) 
açıklamalarına göre 208 milyon 899 bin 126 lira olduğunu belirtti. TCMB’nin 
kararı gereği değişimi kabul edilmeyen madeni paraların kümülatif değerinin 
tüketici açısından ciddi bir servet oluşturduğunu belirten Kaya, şöyle konuştu: 
“Tüketicinin satın alma gücünün azaldığı, bankalara olan borcunun sürekli 
artış gösterdiği bu süreçte, Merkez Bankası, madeni paraların değişimi için ek 
süre vererek 209 milyon TL’nin alışveriş ve değişim yoluyla tekrar ekonomiye 
kazandırılması mümkün olacaktır. Ülkemiz gerçekleri dikkate alınmaksızın 
getirilen düzenleme tüketicinin zarar etmesine neden olmuştur.

Ykr madeni paralar ekonomiye kazandırılsın
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2010 yılında her açıdan başarılı bir 
performans gösteren Türkiye’nin ihracatı 
2010 yılında yüzde 11,5 artarak 113,7 
milyar dolar olarak gerçekleşti. Ancak bu 
büyüme performansı dünya ortalamasının 
yaklaşık 9 puan altında kalmıştır. 
Türkiye’nin dünya ihracatı içindeki payı 
2008 yılında yüzde 0,85 iken, kriz yılı olan 
2009’da 0,84 ile korunmuştu. Ancak 2010 
yılında Türkiye’nin ihracat payı 0,77’ye 
geriledi ve uzun yıllar sonra payda 
gerileme yaşanmış oldu. Öte yandan, 
Avrupa’nın dünya ihracatı içinde liderliği 
sürerken 2010 yılında payında önemli bir 
gerileme yaşandı. Avrupa ihracatı 2010 
yılında sadece 7,8 artarak 4,75 trilyon 
dolardan 5,11 trilyon dolara yükselirken, 
dünya mal ihracatı içindeki payı da  yüzde 
37,5’den yüzde 34,7’ye geriledi. Avrupa’da 
yaşanan sorunlar 2010 yılında ihracat 
performansını da olumsuz etkilemiştir.

İhracat Gündemi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), işsizlik oranının 2010 Kasım döneminde bir 
önceki yılın aynı dönemine göre 2,1 puan düşerek yüzde 11’e gerilediğini 
açıkladı. Kasım’da Türkiye’deki işsiz sayısı 2 milyon 811 bin kişi, istihdam 
edilenlerin sayısı 22 milyon 854 bin kişi oldu. Tarım dışı işsizlik yüzde 13,7 
olurken genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 20,8 olarak hesaplandı. TÜİK’in 
Hanehalkı İşgücü Araştırması “2010 Kasım Dönemi Sonuçlarına (Ekim, 
Kasım, Aralık 2010) göre, 2009 Kasım ayında 3 milyon 270 bin kişi olan işsiz 
sayısı, 2010 yılının aynı döneminde 2 milyon 811 bin kişi oldu. İstihdam ise21 
milyon 741 binden, 22 milyon 854 bin kişiye çıktı. Türkiye’de 2010 Kasım 
döneminde istihdam edilenlerin sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 
milyon 113 bin kişi arttı.
Araştırmaya göre Türkiye’de kurumsal olmayan nüfus, 2009’un aynı 
dönemine göre 801 bin kişi artış ile 71 milyon 642 bin kişiye, kurumsal 
olmayan çalışma çağındaki nüfus ise (15 yaş ve daha yukarı yaş) 853 bin kişi 
artarak 52 milyon 860 bin kişiye ulaştı. 2010 yılının Kasım döneminde Türkiye 
genelinde işgücüne katılma oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,5 
puan artarak yüzde 48,6 olarak gerçekleşti.

İşsizlik oranı yüzde 11’e düştü.
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ASB'de faaliyet gösteren Güney Kore şirketi 
Daiyang-SK, paslanmaz çelik fabrikasına 
63 milyon dolarlık ek bina ve makina
yatırımı yaparak 26 Kasım 2010 tarihinde 
Devlet Bakanı Zafer Çağlayan'ın katılımı ile 
Türkiye'nin ilk paslanmaz çelik fabrikasının 
açılışını yaptı. Daiyang-SK Yönetim Kurulu 
Başkanı Sn. Kang Chan Ku, " Bugün 
Türkiye paslanmaz çelik alanında 
bağımsızlık gününü simgeliyor. Avrupa ve 
Asya'da üretilen paslanmaz çeliği 
kullanmak zorunda olan Türk firmaları artık 
otomotiv, elektronik vb. üretimleri için 
üzerinde , "Made in Turkey" yazan yüksek 
kaliteli paslanmaz çeliği kullanabilirler. Bu 
sanayideki bir dönüm noktasını işaret 
etmektedir" dedi.

Türkiye'nin ilk Paslanmaz Çelik Tesisi ASB'de üretime başladı.
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HP İstanbul'da Tedarikçileri ile biraraya geldi.

02-03 Haziran 2010 tarihlerinde 
İstanbul WOW Hotel'de, Avrupa 
Serbest Bölgesi'nde HP marka 
bilgisayar üretimi yapacak olan 
Taiwan'lı FOXCONN firması, 
proje hakkında bilgi vermek için 
dünyanın dört bir yanındaki 30 
kadar tedarikçisi ile bir araya 
geldi. HP, Foxconn ve ASB 
yetkililerin proje hakkındaki 
bilgilendirmelerinden önce 
Türkiye Tanıtım ve Yatırım 
Destek Ajansı başkanı Sn. 
Alparslan Korkmaz yaptığı 
konuşma ile katılımcıları 
Türkiye'de çalışmaya ve yatırıma 
davet etti. 
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Etkinlikte ASB Kurumsal İletişim Müdürü Cüneyt Çalık da, HP, Foxconn, Flextronics ve diğer tüm tedarikçi firmalara Serbest 
Bölgeler Mevzuatı hakkında bilgilendirici bir sunum yaptı.
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Alanında dünya devi uzakdoğu firması 
FOXCONN, Avrupa Serbest Bölgesi'nde 
yapacağı masaüstü bilgisayar üretimini için 
ASB ile anlaşma imzaladı. FOXCONN 
Türkiye Genel Müdürü Tuna Kardeş ilk 
etapta 13 bin metrekarelik alanda 
çalışmalara başlayacaklarını ve 1500 
kişiye istihdam sağlayacaklarını ifade etti. 
İmza töreninde konuşan Devlet Bakanı 
Zafer Çağlayan FOXCONN'un dakikada 6 
adet bilgisayar üreteceğini belirterek 
sorulan bir soru üzerine, Türkiye'de bir 
eksen kayması olmadığını olsa olsa HP ve 
FOXCONN'un eksenlerinin Türkiye'ye 
kaydığını söyledi. Törene katılan Türkiye 
Tanıtım ve Yatırım Destek Ajansı Başkanı 
Alparslan Korkmaz da ismini yakın 
zamanda açıklayacakları yeni bir teknoloji 
devinin de Türkiye'ye yatırım yapmaya 
karar verdiği müjdesini verdi.

Foxconn ASB'de bilgisayar yatırımı için imza attı.
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ASB, mevcut iki Hintli yatırımcısına ilave 
olarak yeni Hintli yatırımcılarla buluşmak 
için Mayıs ayında ikili temaslarda 
bulunmak üzere Hindistan'daydı. 3 günlük 
Inter Machinery India- Mumbai fuarında, 
ASB standı Türkiye'den tek katılımcı 
olarak ziyaretçi akınına uğradı. Fuarın 
ardından Bombay şehrinde düzenlediğimiz 
seminerlerden ilkinde Türkiye 
Başkonsolusu Sn. M. Ahmet Yörük de 
Türkiye hakkında, SME Chamber of India
üyelerine geniş bilgiler verdi. İkinci 
durağımız olan Ahmedabad şehrinde, AMA 
başkanı ve yönetim kurulu üyeleriyle 
temaslarda bulunuldu. Burada düzenlenen  
seminerimize de Ahmedabad
Management Association
üyeleri, katılımları ile büyük ilgi gösterdi. 
Son olarak başkent Yeni Delhi ziyaret 
edildi, burada FICCI yönetimiyle toplantı 
ve temaslarda bulunuldu. 

ASB Hindistan'da
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Mevcut arıtma tesisi ile paralel olarak 
çalışacak ek biyolojik arıtma tesisi, 
1000 m³/gün kapasiteli iki modül 
şeklinde projelendirilmiştir. Fiziksel 
arıtma, biyolojik arıtma ve çamur 
susuzlaştırma ünitelerinden 
oluşmaktadır. Halen inşaatı devam 
etmekte olan ASB Merkezi Biyolojik 
Arıtma Tesisi, 2011 Nisan ayında 
kullanıcı firmaların ihtiyaçlarına göre 
devreye alınacaktır. 

Avrupa Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş. sınırları içinde bulunan ve 1999 
yılı içinde modüler olarak büyütülmesi öngörülerek, 500 m³/gün kapasiteli olarak 
devreye giren Evsel Atık Merkezi Arıtma Tesisinin, artan kullanıcı sayısı ve 
istihdamı ve buna bağlı kapasite artışı nedeniyle 2. etap çalışmalarına 
başlanılmıştır. Bu çalışmalar çerçevesinde projelendirilen arıtma tesisi, biyolojik 
arıtma olarak 2500 m³/gün olarak kapasitesi arttırılmış ve aktif çamur prosesine 
göre projelendirilerek mevcut arıtma tesisinin yanında 5800 m²’lik alanda 
inşasına başlanılmıştır. Bu çalışmalar çerçevesinde projelendirilen arıtma tesisi, 
biyolojik arıtma olarak 2500 m³/gün olarak kapasitesi arttırılmış ve aktif çamur 
prosesine göre projelendirilerek mevcut arıtma tesisinin yanında 5800 m²’lik
alanda inşasına başlanılmıştır.


