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Ekonomik Göstergeler

“

TL 29.06.2012 31.12.2012

TL /EUR                                         2,2886 2.3565

TL/USD                                         1,8179 1.7862

Ulusal 100 Endeksi 62.543 78.208

EKONOMİK BÜYÜME ORANLARI

2012            3.4                      3.0                     1.6                                                         

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

Oca               0,41             0,56                         10,61 

Aylık/Yıllık Enflasyon (Tüketici Fiyat Endeksi)

Aylar          2011              2012                        Yıllık

Şub              0,73              0,56                         10,43

Mar             0,42              0,41                          10,43

Nis               0,87 1,52                          11,14

May            2,42             - 0,21                           8,28

Haz            -1,43            - 0,90                            8,87

Tem           - 0,41            - 0,23                           9,07 

Ağu              0,73               0,56                           8,88

Eyl                0,75              1,03                            9,19

Eki                3,27              1,96                            7,80

Kas               1,73              0,38                            6,37

Ara               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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Türkiye’de Borç Yükü 10 Yılda 10 Kat Arttı

Türkiye'de finansal borçların finansal varlıklara oranı, son 10 yılda yaklaşık 10 kat büyüme gösterdi. 2002 yılında finansal 
varlıklarının yüzde 4.3'ü kadar finansal borcu bulunan hane halkının yükümlülüğü 2011'de yüzde 40.5 seviyesine ulaştı. 2003 
yılından bu yana hane halkının finansal yükümlükleri 8 milyar TL'den 206 milyar liraya çıktı. Finansal varlıkları ise 156 milyar
liradan 509 milyar liraya yükseldi. Böylece ve hane halkının finansal yükümlülüğü 25 kat artarken, finansal varlıklarındaki 
artış 2.3 katla sınırlı kaldı. Kasım 2011 Finansal İstikrar Raporu'nda verilere göre, 2003 yılında 180.3 milyar lira düzeyinde 
bulunan hane halkı harcanabilir geliri Eylül 2011'de 529.7 milyar liraya çıkarken, hane halkı finansal borçları 13.4 milyar 
liradan 236.6 milyar liraya yükseldi. Buna göre, söz konusu dönemde hane halkı harcanabilir geliri yaklaşık 2, borçlardaki 
artış 17 kata yaklaştı. 2003-2011 arasında dönemde hane halkı borçlarının harcanabilir gelire oranı da yüzde 7.5'ten altı kat 
artışla yüzde 44.7'ye yükseldi.
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Bangladeş Türk Yatırımcıları Bekliyor

142 milyonluk genç nüfusuyla gelecek vaat eden Bangladeş, Türk girişimcileri özellikle enerji sektöründe yatırım yapmaya 
çağırıyor. Resmî temaslarda bulunmak üzere Ankara’da bulunan Bangladeş Halk Cumhuriyeti Başbakanı Şeyh Hasina, 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları görüşmelerde iki ülke arasında Serbest 
Ticaret Anlaşması imzalanması konusunda mutabık kaldıklarını belirtti. Sheraton Otel'de düzenlenen Türkiye-Bangladeş 
Çalışma Kahvaltısında yaptığı konuşmada Türkiye ve Bangladeş arasındaki ticaret hacminin 2002 yılında 47 milyon 
dolardan bugün yaklaşık 1 milyar dolar civarına çıktığını belirten Hasina, Başbakan Erdoğan'ın Bangladeş ziyaretinde bu 
rakamı bir kaç yıl içerisinde 3 milyar dolara çıkarmayı kararlaştırdıklarını kaydetti. 2010 yılının Kasım ayında, Başbakan 
Erdoğan son 21 yıl içerisinde Bangladeş’i ziyaret eden ilk başbakan olmuştu. Her iki ülke de 1997 yılında kurulan ve 
gelişmekte olan müslüman nüfusa sahip ülkelerin ekonomik gelişme ve dayanışma amacıyla kurdukları D-8 (gelişen 8 ülke) 
grubuna dahil. Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya ve Pakistan ise D-8’i oluşturan diğer ülkeler.
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Oto Kiralama Sektörü Büyümeye Devam Ediyor

Araç kiralama sektörü bu yıl çok hareketli. Şirketlerin önünde büyük yatırım planları var. Yapılan hesaplara göre önümüzdeki 
iki yıl içinde 40 binden fazla yeni araç filolara katılacak. Bu da ortalama 40 bin lira değerinden 1.6 milyar liralık araç yatırımı 
anlamına geliyor. Sektörün 2012 için yüzde 15'lik büyüme hedefi de genel ekonomik büyüme beklentisinin üç katı. 
Operasyonel araç kiralamadaki paylara göre sektörün ilk 10 firmasında yabancı payı yüzde 50'yi geçiyor. Sektörün hızlı 
büyümesi yabancı ilgisini canlı tutuyor. Sektörün lider şirketlerinden Intercity’nin cirosu 2010'da 500 milyon TL'yi aştı. 2011'de 
30 bin araca ulaştı, 2013'te 50 bin araca ulaşmayı hedefliyor. 2010 verilerine göre; Fortune 500'de aktif büyüklüğüne göre 
Türkiye'nin en büyük 97. şirketi. 2005'te Dünya Bankası kuruluşu IFC, Hollanda Kalkınma Bankası (FMO) ve KFW BANKEN 
GRUPPE'ye bağlı Alman Kalkınma Bankası'ndan oluşan uluslararası konsorsiyum Intercity'e ortak oldu. Şirketin yüzde 
47.3'ü halen Mitsubishi Grubu'na ait.

Bankacılık Sektörü Son On Yılda 5 Kat Büyüdü

DÜNYA’nın Türkiye Bankalar Birliği verilerinden yaptığı belirlemelere göre banka sayısının azalarak 54’ten 44’e indiği Aralık 
2002-Haziran 2012 döneminde bankacılık sektörü yaklaşık beş kat büyüdü. Sektörün 2002 sonunda 212.7 milyar TL olan 
toplam aktif büyüklüğü, yüzde 469.9 artışla bu yıl haziran sonu itibariyle 1 trilyon 212.1 milyar liraya ulaştı. Aynı dönemde 
toplam mevduat hacmi yüzde 408.7 artışla 724.3 milyar liraya yükselirken, kredilerdeki artış ise 12 kata yaklaştı. Sektörün bu 
dönemde yüzde 1.167.2 artan kredi ve alacaklarının toplam hacmi 714.3 milyar liraya ulaştı. 2002 sonunda mevduatın yüzde 
39.6’sı kadar bir büyüklük oluşturan krediler, gelinen aşamada bunun yüzde 98.6’sına yükseldi. Anılan dönemde sektörün 
toplam öz kaynakları yaklaşık 5 katlık artışla 152.7 milyar liradan 494.1 milyar liraya çıktı. Bankaların toplam ödenmiş 
sermayeleri toplamı yüzde 305.7 artışla 48.7 milyar lira düzeyine geldi.
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Türkiye'de 2012 yılının Haziran döneminde 2001 yılından beri görülen en düşük rakam olan yüzde 8 olmuştu. Hemen 
ertesi aydan itibaren hafif bir yükselişe geçen işsizlik oranı, ertesi ay yaklaşık %0,4 artış gösterdi. Temmuz ayı itibariyle
97.000 yeni iş arayan kişi, toplam işsiz sayısını 2.323.000’e çıkardı. Bu rakamlara ek olarak yaklaşık 1.9 milyon kişinin 
resmi kayıtlara girmediği halde işsiz durumda. Tarım dışı sektörde resmi işsizlik rakamı %10,7 oranını korurken, kayıt dışı 
istihdam sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla %28.3’ten %24,7’ye düştü. Diğer yandan tarım sektöründe sosyal güvenlik 
dışı çalışan oranında küçük bir azalma yaşandı ve oran %84,4’ten %84,2’ye indi ve toplam oran da %40,2 olarak yansıdı.

İşsizlik Oranları Açıklandı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan 2012 Ağustos ayına ilişkin 
açıklanan geçici dış ticaret verilerine göre, bu yılın ağustos ayında, geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 14,5 artarak
12 milyar 874 milyon dolar, ithalat yüzde 4,8 azalarak 18 milyar 736 milyon dolar olarak gerçekleşti ve cari açık son 34 
ayın en düşük rakamına (1,18 milyar dolar) ulaştı.  IMF raporuna göre bu düşüş, önceki yıla göre çok daha yavaş 
seyreden GSMH’den kaynaklanıyor. Bununla birlikte hükümet bu sorunu aşmanın yolu olarak ihracat pazarlarını artırmayı 
ciddi olarak ele alıyor. Bu nedenle, Türkiye’nin birincil ihracat pazarı olan AB ülkeleri ve Avro bölgesindeki ciddi krizlere
rağmen Türkiye ihracat rakamlarını artırmayı başardı. 2011 Ağustos ayında yüzde 57,1 olan ihracatın ithalatı karşılama 
oranı, bu yılın ağustos ayında yüzde 68,7'ye yükseldi. Türk şirketleri ve işletmeler Yakın ve özellikle İran ve Irak gibi 
Ortadoğu ülkelerine, ayrıca Rusya ve Afrika’ya doğru büyümeye devam ediyor. T.C. Merkez Bankası Başkanı Erdem 
Başçı, Financial Times’a verdiği röportajda ihracatımızın artmasıyla birlikte iç Pazar taleplerinin de uyarılacağı ve dış 
ticaret açığının artmasının engelleneceğini belirtti. 2012 Ağustos ayında en fazla ihracat yapılan ülke BAE oldu. Bu ülkeye 
yapılan ihracat 2011 yılı Ağustos ayına göre %753,8 artarak 2 milyar 227 milyon dolar olurken, BAE’yi sırasıyla Almanya, 
Irak, İngiltere ve Rusya takip etti.

Türkiye’nin Cari Açığı Yeni İhracat Pazarlarıyla Dengeleniyor
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İnovasyon firması 3M, dünyanın sayılı 
üretim üslerinden birinin temelini 
Çorlu'da Avrupa Serbest Bölgesi'nde 
attı.
Kişisel bakımdan ev, hobi ve kırtasiye 
ürünlerine, elektrik, elektronik, 
telekomünikasyon sistemlerinden, 
sağlık ürünlerine, trafik güvenliğinden, 
otomotiv, inşaat, kimyasal üretim gibi 
sektörlerde endüstriyel ve kişisel 
ürünler sunan 3M'in Avrupa Serbest 
Bölgesi'nde gerçekleştireceği yatırımın

temel atma töreni Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. 
Törende ayrıca 3M Uluslar arası Yatırımlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı H.C. 
Shin ve 3M Türkiye Genel Müdürü Andrei Holban konuşmacı olarak  yer aldı.
3M’in toplam tutarı 500 milyon doları aşacak olan bu yatırımı önümüzdeki 5 yıl 
içerisinde 1.000’in üzerinde istihdam  ve yıllık 500 milyon doların üzerinde bir 
ticaret hacmi getirecek. 
3M’in bu çaptaki üretim tesisi yatırımları «Super Hub» olarak adlandırılıyor ve 
kurulacak olan tesis Avrupa ve dünyadaki sayılı tesislerden biri olacak. Tesisin ilk 
aşamasının 2013 yılı sonuna kadar tamamlanarak üretime başlaması 
hedefleniyor. 
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Geleneksel KOSGEB Seminerlerinin bu seneki ilk ayağı 6 Eylül 2012 tarihinde 
İkitelli OSB’deki KOSGEB İkitelli Merkez Müdürlüğü seminer salonunda ve ikincisi 
de 6 Aralık 2012 tarihinde İMES’te yer alan KOSGEB Dudullu Merkez Müdürlüğü 
seminer salonunda gerçekleşti. "Türkiye'nin En Kapsamlı Yatırım Teşvik Modeli, 
Serbest Bölge Uygulamaları" konulu seminerde konuşmacı olan ASB yetkilileri 
serbest bölge uygulamaları, serbest bölge kanunundaki son değişikliklerin 
getirdikleri, ASB'nin yatırımcılara sağladığı avantajlar gibi konuları işlediler. Oldukça 
ilgi çeken seminer boyunca KOSGEB üyeleri konuşmacılara detaylı sorular sorarak 
teşvikler ve uygulamalar hakkında bilgi edinme imkânı buldular.

KOSGEB Seminerleri
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28 Eylül 2012 tarihinde T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Dış Yatırım ve 
Hizmetler Genel Müdürlüğü organizasyonu ile Kamerun'dan gelen resmi heyet 
Avrupa Serbest Bölgesini ziyaret etti. Genel Müdürlükten Daire Başkanı Metin 
Değer ve Ayşe Gençoğlu'nun eşlik ettiği heyet, Maliye Bakanlığı Gümrükler Genel 
Müdürü Libom Li Likeng Linette, Ekonomi ve Planlama Bakanlığı'ndan Ekonomi 
Genel Müdürü Bondoma Yokono Dieudonne ve Başbakanlık Genel Hizmetler 
Müdürlüğünden Başbakan özel danışmanı Jean Nzie Nzie'den oluştu. Bölge 
hakkında brifing alan ve detaylı sorular soran heyet, onurlarına verilen yemekten 
sonra bölgeyi gezerek incelemelerde bulundu. Bölgede faaliyet gösteren üç 
fabrikayı da ziyaret eden heyet, gümrük işleyişi ve giriş-çıkış işlemlerini tetkik etti.

Kamerun Resmi Heyetinin ASB Ziyareti
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19 Kasım tarihinde Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı yetkilileri ile birlikte 
Çin'in en büyük gruplarından biri ASB'deki yatırım olanaklarını araştırmak üzere 
ziyarette bulundular. ASB yetkilileri tarafından karşılanan heyete serbest bölge 
avantajları ve ASB hakkında detaylı bir brifing verildi ve konukların soruları 
yanıtlandı. Daha sonra bölgeyi gezen heyet, yatırım yapmaya elverişli kalan 
arsaları inceledi ve planladıkları yatırıma uygun opsiyonlarla yakından ilgilendi.
Yine 19 Kasım tarihinde bir başka uzakdoğu ülkesi Japonya’dan Türkiye Yatırım 
Destek ve Tanıtım Ajansı yetkilileri ile birlikte Japonya'nın önde gelen 
firmalarından biri ASB'deki yatırım olanaklarını araştırmak üzere ziyarette 
bulundular. Heyetin onuruna verilen yemekten sonra serbest bölge avantajları 
ve ASB hakkında detaylı bir brifing verildi ve konukların soruları yanıtlandı. 
Daha sonra bölgeyi gezen heyet, mevcut yatırımlar hakkında bilgi aldılar ve 
yatırım olanaklarını incelediler.

Çin ve Japon Heyetlerinin ASB Ziyareti

ASB Bir Kez Daha Uluslararası Kalite Güvence Sertifikası Sahibi Oluyor 

ASB, mevcut 4 adet uluslar arası kalite sertifikalarına ilave olarak, yeni bir ISO sertifikası daha almaya hazırlanıyor. 2011 yılı 
itibariyle dünyada yürürlüğe giren TS EN ISO 50001 standardı, enerji yönetiminde kurumların kalite standartlarını belirliyor.
Enerjinin verimli kullanılması esasına dayanan ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, küçük-büyük her türlü işletmeye 
uygulanabilecek, tek başına olabileceği gibi diğer yönetim sistemleriyle entegre olarak da yürütülebilecek bir yönetim sistemi. 
EYS, enerji politikalarını belirlemesi, amaç ve hedefleri doğrultusunda oluşturduğu enerji yönetim programları çerçevesinde 
enerji tüketimini yönetmesi ve enerji performansı değerlendirerek iyileştirmelerin sağlanmasına dayanmakta. 
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14-15 Kasım tarihlerinde Almanya'nın önde gelen sanayi 
kentlerinden Stuttgart'ta bu yıl üçüncüsü düzenlenen Global 
Connect 2012 Uluslararası Yatırım Fuarında Avrupa Serbest 
Bölgesi olarak yerimizi aldık. Dünyanın değişik yerlerinden yatırım 
bölgelerinin yabancı yatırımcı çekmek için ilgi gösterdiği fuarda, 
özellikle Çin, Rusya, Hindistan, Polonya, Letonya, Uruguay gibi 
ülkeler milli katılımlarla ve yatırım ajanslarıyla çıkartma yaptılar. 
Türkiye ile işbirliğine gitmek isteyen ve Türkiye pazarına girmek 
isteyen Alman firmaların yanında, serbest bölgemizdeki vergi 
avantajları ve lojistik avantajlardan yararlanmak isteyen üretici 
firmaların da ilgi gösterdiği ASB, ilgi gören katılımcılardan biriydi. Bu 
yıl ilk olarak Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı da 
Global Connect fuarında yer aldı.

ASB Global Connect 2012 Fuarında

Türkiye’nin en hızlı büyüyen serbest bölgelerinden biri olan ASB, yeni yatırımcılara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. 
Artan yolcu ve mal trafiği ile ithalat/ihracat işlemleri nedeniyle Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından ASB Gümrük 
Müdürlüğüne 5 yeni memur ataması daha yapıldı. Böylece Gümrük Müdürlüğünde hizmet veren kadro 40 kişiye ulaştı.
Yine aynı sebeple, ASB Müdürlüğüne de Serbest Bölgeler, Dış Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından yeni bir 
müdür yardımcısı daha atanarak, yeni yatırımcılarla birlikte artan işlem hacmini aynı sürat ve kalitede karşılamak üzere 
kadrolar artırıldı.

ASB Gümrük Müdürlüğü ve ASB Müdürlüğüne Yeni Kadro Ataması
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Avrupa Serbest Bölgesinde Yatırımlar Artarak Devam Ediyor

Avrupa Serbest Bölgesinin 2012 yılı ticaret hacmi 
2,36 milyar doları aştı. ASB’ye gelen yerli  ve 
yabancı yatırımcı sayısı her geçen yıl biraz daha 
artıyor. 2012 yılı ikinci yarısında ASB’de yatırım 
kararı alan firmalardan bazıları:

- Polyplex Resins
- 3M
- UGS
- Alümina Endüstri A.Ş.
- Hibrit Bina Sistemleri
- Turkperoksit
- Denge Kimya
- World Azer
- Gemini
- Pikasan


