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Ek on o mi A l m ana ¤ ›

2009: ‹KT‹SAT TAR‹H‹ AÇISINDAN
YEN‹ B‹R DÖNÜM NOKTASI

Hiç ﬂüphesiz, 2009 y›l› iktisadi tarih aç›s›ndan derin
resesyonla özdeﬂleﬂen bir anlam ifade etmektedir. ABD’de
finans piyasalar›nda oluﬂan balonun patlamas›yla tüm dünya
ekonomilerini etkisi alt›na alan küresel kriz, derin tahribatlar
oluﬂturmuﬂ ve neo-liberal sistemin mahiyetini tart›ﬂ›l›r hale
getirmiﬂtir. Öyle ki, baﬂta ABD olmak üzere, neo-liberal
sistemin hamurunu yo¤uran geliﬂmiﬂ ülkeler, liberalizmi
elinin tersiyle iterek keynezyen politikalar› gündemlerinin
en üst s›ras›na almaya baﬂlam›ﬂt›r. Birçok geliﬂmiﬂ ve
geliﬂmekte olan ülke, finansal sistemlerinde meydana gelen
bat›klar› temizlemek üzere “kamulaﬂt›rma” yönetimini
kullanarak, banka ve di¤er finans kuruluﬂlar›n›n yönetimlerine
el koymuﬂlard›r.
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Küresel kriz, 2008 y›l›n›n son çeyre¤i ve 2009 y›l›n›n ilk
çeyre¤inden itibaren ekonomileri daralan talep yoluyla
a¤›rl›kl› olarak etkisi alt›na alm›ﬂt›r. Gerek geliﬂmekte olan,
gerekse geliﬂmiﬂ olan ülkelerde reel büyüme e¤ilimi negatif
yönlü olmuﬂtur. ‹kinci Dünya Savaﬂ›’ndan sonraki en keskin
küçülme rakamlar›, bu iki çeyrekte ortaya ç›km›ﬂt›r.
Bu dönemle birlikte, baﬂta ABD’de yaﬂanan baﬂkanl›k
de¤iﬂiminin de etkisiyle, ekonomik mimarinin yeniden
ﬂekillenmesi yönündeki kararl›k istikrar kazanm›ﬂt›r.
Türkiye’nin de içinde bulundu¤u G-20 ülkelerinin bu yönde
aktif olarak hareket ettikleri görülmüﬂtür. Akabinde, 2009
y›l›n›n ikinci çeyre¤inden itibaren nispi bir toparlanma
sürecinin yaﬂand›¤› görülmektedir. 2009 y›l›n›n üçüncü ve
son çeyre¤inde ise ekonomide pozitif büyüme sürecine
girilmiﬂtir.
Türkiye ise, 2001 y›l›nda yaﬂad›¤› bankac›l›k krizinin
ard›ndan ald›¤› dersleri baﬂar›l› yap›sal reformlarla uygulamaya
geçirmiﬂ ve finans sistemini dünyan›n tersine daha sa¤lam
bir yap›ya oturtmuﬂtur. Bunun yan› s›ra, 2002-2007 y›llar›
aras›ndaki reformlarla yakalanan makro büyüme ve istikrar›n
da önemle alt› çizilmelidir. Fakat, özellikle 2007 y›l›nda
Cumhurbaﬂkanl›¤› seçimleriyle baﬂlayan ve artarak devam
eden siyasi istikrars›zl›¤›n da etkisi ile Türkiye’nin 2007
y›l›n›n ikinci yar›s›ndan itibaren küçülme e¤ilimi içine girdi¤i
görülmektedir. Buna ra¤men, kriz döneminde Türkiye,
finansal sisteminin sa¤laml›¤›ndan pozitif bir katalizör olarak
yararlanm›ﬂ, fakat siyasi belirsizli¤in faturas›n› makro anlamda
a¤›r bir ﬂekilde reel sektörde ödemiﬂtir.
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Elinizdeki bu çal›ﬂma, iktisat tarihinde çok önemli bir
dönüm noktas› olarak gösterilecek olan 2009 y›l›ndaki iktisadi
geliﬂmelere ayr›nt›lar›yla yer vermektedir. Ekonomide
gerçekleﬂen önemli olaylar, tarih s›ralamas›na göre
sunulmaktad›r. Bu minvalde, söz konusu çal›ﬂman›n
haz›rlanmas›nda baﬂta Araﬂt›rmalar ve Yay›n Komisyonu
Baﬂkan›m›z Say›n Mehmet Develio¤lu olmak üzere, Ekonomik
Araﬂt›rmalar Birimimize ve eme¤i geçen herkese teﬂekkür
ediyor; eserin tüm ülkemize yararl› olmas›n› temenni
ediyorum.

Ömer Cihad VARDAN
Genel Baﬂkan
MÜS‹AD
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Kriz Ortam›nda Temel Küresel
Makroekonomik Büyüklüklerdeki
Geliﬂmeler

Ülkeler

GSYH
Büyüme
(%, 2009
ilk 9 ay)

Sanayi
Üretimi

Tüketici
Fiyatlar›*

‹ﬂsizlik
Oran›

ABD

-3,2

-2

2,7

10

Japonya

-6,6

-4,2

-1,9

5,2

Çin

7,7

18,5

1,9

10,2

‹ngiltere

-5,3

-6

2,9

7,8

Kanada

-2,9

-12

1,3

8,5

Fransa

-0,2

-,38

0,9

10

Almanya

-0,8

-8

0,8

8,2

Yunanistan

-1,13

-6

2,6

9,8

‹talya

-0,8

-7,9

1,1

7,8

-1

-4,1

0,8

19,4

Çek Cum.

-4,6

-0,1

1

9,2

Macaristan

-7,1

-9,3

5,6

10,5

Polonya

1,2

7,4

3,5

11,9

Rusya

-9,9

2,7

8,8

8,2

Hindistan

6,6

11,7

13,3

10,7

‹spanya

Endenozya

4,2

1,8

2,8

8,1

G. Kore

-1,8

17,8

2,8

3,5

Arjantin

0,3

9,7

7,7

9,1

Brezilya

-1,6

5,1

4,3

7,4

Meksika

-8,1

-1

3,6

4,8

G. Afrika

-1,8

-4,7

6,3

24,5

TÜRK‹YE

-8,4

25,2

8,2

13

* Aral›k 2009 itibariyle bir önceki y›l›n ayn› dönemine göre % de¤iﬂim.
** Aral›k 2009 gerçekleﬂmelerinin 2009 GSYH tahminlerine oran›n› ifade etmektedir
*** 30 Ocak 2010 tarihini ifade etmektedir.
Kaynak. Trading economics (18 ﬁubat 2010).
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Borsa
Endeksindeki
Faiz
%
De¤iﬂim
Oranlar›
(10 y›ll›k devlet (31 Aral›k 2008
baz) ***
tahvil)***
40,9
3,64

-3

Bütçe
Dengesi
(dolara
endeksli)
***
-9,9

Döviz Kuru
(dolara
endeksli)
***
1

Faiz
Oranlar›
(k›sa dönem)
***
0,07

2,7

-7,4

89,6

0,32

1,3

15

6,3

-3,8

6,83

1,9

3,72

63,7

-1,9

-14,2

0,61

0,66

3,96

33,2

-2,7

-3,1

1,06

0,16

3,49

48,8

-2

-8,4

0,69

0,72

3,44

18,6

4,2

-3,2

0,69

0,72

3,19

19,1

-12,4

-13

0,69

0,72

6,23

12,1

-3

-5

0,69

0,72

4,03

14,8

-5,7

-11,8

0,69

0,72

3,99

19,6

-1,9

-6,4

18

1,55

4,4

44,6

-2,6

-4

190

5,99

3,5

74,3

-1,5

-2

2,86

4,2

6,1

51,6

3,8

-7,2

30,2

8,75

7,4

128,9

Cari Aç›k
/GSYH**

-0,7

-8

46,7

3,92

7,71

79,1

1,6

-1,4

9,465

7,02

5,65

121,9

5,2

-4

1,165

2,88

5,2

60

3,7

-1,2

3,81

11,94

-1

-3,2

1,75

8,64

6,16

125,7

-0,6

-2,9

12,7

4,48

7,72

48,7

-5,3

-6

7,38

7,18

9,19

52,3

-1,8

-6

1,51

7,12

4,91

110,9

94
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TÜRK‹YE’DE BAﬁLICA
MAKRO EKONOM‹K GÖSTERGELER
2010
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Hedef
I. M‹LL‹ GEL‹R VE BÜYÜME
GSYH (Milyar TL)

454.7 559.3 648.9 758.3 843.1 950.1 *946.6 *1028.3

GSYH (Milyar Dolar)

304.9 390.3 481.4 526.4 648.7 741.7 *607.9 *641.2

Kiﬂi Baﬂ›na Gelir (Dolar)

4,548 5,802 7,056 7,643 9,221 10,285 *8,456 *8,821

Büyüme Oran› (%)

5,3

9,4

8,4

6,9

4,7

0,9

*-6

*3.5

‹ﬂsizlik Oran› (%)

10,5

10,3

10,3

9,9

9,9

11,0

14,0

*14.6

KKBG/GSYH (%)

7.34

3.60 -0.30 -2.00 0.10

1.62

*6.5

*4.2

Faiz D›ﬂ› Fazla (FDF)/GSYH (%)

4.8

5.5

1.7

*-1.3

*-0.8

II. MAL‹ GÖSTERGELER
5.0

4.6

3.1

Bütçe Aç›¤›/GSYH (%)

-8.8

-5.2

-1.1

-0.6

-1.6

-1.8

*-5.5

*-4.9

AB Tan›ml› Borç Stoku /GSYH (%)

67.4

59.2

52.3

46.1

39.4

39.5

*47.3

*49

Türkiye'nin NET D›ﬂ Borç Stoku /GSYH (%) 31.6

26.4

20.5

20.6

20.6

20.4

*25

III. FA‹Z GÖSTERGELER‹
Gösterge Faiz (%, Nominal, Bileﬂik)

45.0

24.1

16.0

17.7

18.0

19.0

10.9

-

‹ç Borç Reel Faizi (%)

24.0

14.3

7.3

7.4

8.5

7.9

4.4

-

Faiz Harcamalar›/Vergi Gelirleri (%)

71.0

56.3

38.2

33.4

31.9

30.1

*30.9

-

Faiz Harcamalar›/GSYH (%)

12.9

10.1

7.0

6.1

5.8

5.3

*5.6

-

Cari Aç›k (Milyar Dolar)

-7.5

-14.4 -22.1 -32.1 -38.2 -41.9

-13.9

*-18

D›ﬂ Ticaret Aç›¤›(Milyar Dolar)

-13.4 -22.7 -33.0 -41.0 -46.7 -53.0

-24.8

*-45.5

Cari Aç›k/GSYH(%)

-2.5

IV. ÖDEMELER DENGES‹

-3.7

-4.6

-6.1

-5.9

-5.7

*-1.8

*-2.8

V.ENFLASYON
TÜFE (%)

18.4

9.3

7.7

9.7

8.4

10.1

6.5

*6.5

ÜFE (%)

13.9

13.8

2.7

11.4

6.3

12.7

5.9

-

(*) 2009 için gerçekleﬂme tahmini, 2010 için hedef
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Dünyada reel GSYH’deki büyüme e¤ilimleri (20022009 3Ç gerçekleﬂme, 2009 3Ç-2011 tahmin).
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4

0
Dünya
Avrupa ve Orta Asya
Geliﬂmekte olan ülkeler
Türkiye

-4

-8

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Kaynak. DB.

Büyüme, iﬂsizlik, enflasyon, bütçe aç›¤› ve cari
aç›ktaki geliﬂmeler (1999-2009).

20

80
14,8

68,5

15

9,4

10

6,8

6,2

8,4

50

4,7
0,9

40

29,7

0
1999
-3,4

2000

2001

2002

2003
2004
18,4

2005

-5,7

2006

2007
6,1

-10
-12,1

-11,5

70
60

6,9 10,6

5,3

5

-5

14,5

2008
2009
-5,5 (Thm.)
-5,8
-6

30
20
10

9,4

-15

7,7

9,7

8,4

Reel büyüme oran› (%)

Bütçe aç›¤›/GSYH (%)

Cari aç›k/GSYH (%)

‹ﬂsizlik oran› (%)

10,1

5,8
0

Enflasyon oran› (%, sa¤ eksen)

Kaynak. TÜ‹K, TCMB.
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OCAK
1 Ocak
- YTL'den ''Yeni'' ibaresi kald›r›ld›. YTL'lerin 2009 sonuna
kadar yürürlükte kalmas›na karar verildi.
- Rusya do¤al gaz firmas› Gazprom, Ukrayna'ya do¤al gaz›
tamamen kesti¤ini bildirdi.
- AB üyesi 11 ülke taraf›ndan 1 Ocak 1999'da kurulan Avro
Bölgesi, Slovakya'n›n kat›l›m›yla, 16 üyeye ulaﬂt›.
- Gelir vergisi tarifesi belirlendi. ‹lk dilim 7 bin 800 TL'den
8 bin 700 TL'ye, ikinci dilim 19 bin 800 TL'den 22 bin
TL'ye, üçüncü dilim 44 bin 700 TL'den 50 bin TL'ye
yükseltildi. Dördüncü dilim 50 bin TL üstü olarak belirlendi.

2 Ocak
- TÜ‹K'e göre, 2008 y›l›nda üretici fiyatlar› yüzde 8,11, tüketici
fiyatlar› yüzde 10,06 artt›. 2008 y›l› Aral›k ay›nda ise üretici
fiyatlar›nda yüzde 3,54, tüketici fiyatlar›nda yüzde 0,41
gerileme oldu.
- Devlet Bakan› Kürﬂad Tüzmen, TÜ‹K ve T‹M verilerine
göre 2008 y›l›nda Türkiye'nin ihracat›n›n 131,5 milyar dolar,
ithalat›n›n da 201,4 milyar dolar oldu¤unu aç›klad›.
- Hazine Ocak’ta iç piyasalardan 5 milyar TL borçlanacak.
- Türkiye’nin net d›ﬂ borç stoku üçüncü çeyrekte y›lbaﬂ›na
göre % 21,8 artarak 162,6 milyar dolara yükseldi.
- Toplam kamu net borç stoku y›l›n üçüncü çeyre¤ine, bir
önceki çeyre¤e göre 6.5 milyar TL artarak 241 milyar 658
milyon TL ile girdi.
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5 Ocak
- Merkez Bankas›, talep koﬂullar›ndaki zay›flamaya paralel
olarak ''önümüzdeki dönemde enflasyonun kademeli olarak
düﬂüﬂünü sürdürmesinin beklendi¤ini'' bildirdi.
- Merkez Bankas›’n›n döviz rezervi, 19-26 Aral›k haftas›nda
1 milyar 260 milyon dolar azalarak 70 milyar 74 milyon
dolara geriledi.
- Yurt içi yerleﬂiklere ait döviz mevduat hesaplar›n›n tutar›
12-19 Aral›k haftas›nda 2 milyar 692 milyon dolar artarak
90 milyar 632 milyon dolara ç›kt›.

6 Ocak
- Bulgaristan, Rusya'n›n, Ukrayna üzerinden Bulgaristan,
Türkiye, Yunanistan ve Makedonya'ya verdi¤i gaz› kesti¤ini
bildirdi.
- 1 Ocak 2009'da yürürlü¤e giren 2009 y›l› ithalat rejimiyle
bu¤day, arpa, çavdar ve yulaf ithalat›nda yüzde 50 düzeyinde
olan gümrük vergisi, yüzde 80'e ç›kar›ld›.
- ‹slam Kalk›nma Bankas› Baﬂkan Yard›mc›l›¤› görevine
getirilecek Devlet Planlama Teﬂkilat› (DPT) Müsteﬂar› Ahmet
T›kt›k, Müsteﬂarl›k Müﬂavirli¤i görevine atand›. DPT
Müsteﬂarl›¤›na da Müsteﬂar Yard›mc›s› Halil ‹brahim Akça'n›n
vekalet etmesi uygun görüldü.
- Türkiye 2008 y›l›nda 105 milyar dakika telefon görüﬂmesi
yapt›.

7 Ocak
- Ukrayna, Rusya'n›n Avrupa'ya do¤al gaz sevk›yat›n› tümüyle
kesti¤ini bildirdi.
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2009 E ko no mi A l m a n a ¤ ›

- Devlet Bakan› Kürﬂad Tüzmen, 2009 y›l›nda Eximbank'›n
ihracatç›lara 6,9 milyar dolar nakdi kredi ve 6 milyar dolar
sigorta olmak üzere toplam 12,9 milyar dolar tutar›nda
finansman deste¤i sa¤layaca¤›n› bildirdi.
- Hazine nakit dengesi, 2008 sonu itibariyle 16,3 milyar TL
aç›k verdi.
- Türkiye otomotiv pazar›, 2008 y›l›nda, önceki y›la göre
yüzde 17 oran›nda gerileyerek, 494 bin 23 adede düﬂtü.
- Yurt içi sertifikal› tohumluk üretimlerinin desteklenmesinde
2008 y›l› üretimleri için baﬂvurular, 31 Ocak 2009 tarihine
kadar uzat›ld›.

8 Ocak
- ‹ngiltere Merkez Bankas› gösterge faiz oran›n› yüzde 2'den
bankan›n 315 y›ll›k tarihindeki en düﬂük seviye olan 1,5'e
indirdi.
- Türkiye'nin sanayi üretimi Kas›m ay›nda 2007 y›l›n›n ayn›
ay›na k›yasla yüzde 13,9 oran›nda azald›.
- Hazine Müsteﬂarl›¤›, 2017 vadeli global dolar tahvili ihrac›
ihalesinde, 1 milyar ABD dolar› tutar›nda ihraç gerçekleﬂtirdi.
- Hazine, 2008 y›l›nda nakit bazda toplam 194,1 milyar TL
gelir elde ederken, 170 milyar TL faiz d›ﬂ› harcama yapt›.
24 milyar TL faiz d›ﬂ› fazla oluﬂurken, 9,2 milyar TL
özelleﬂtirme geliri ve toplam 49,5 milyar TL faiz ödemesinden
sonra Hazine nakit dengesi 16,3 milyar TL aç›k verdi.

9 Ocak
- Gelir ‹daresi Baﬂkanl›¤›, vergi ve di¤er kamu alacaklar›n
erken tespiti için ''Borç Takip ve De¤erlendirme Sistemi'',
alacaklar›n zaman›nda ödenmesi için de ''Cebri Tahsilat
Sistemi'' kurmaya karar verdi.
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- Tar›m ve Köyiﬂleri Bakanl›¤›, AB'ye uyum amac›yla, tar›msal
ilaç üretiminde kullan›lan 74 aktif maddenin üretimini ve
ithalat›n› yasaklad›.
- Merkez Bankas› Baﬂkan› Durmuﬂ Y›lmaz, Merkez Bankas›
olarak sistemde likidite s›k›nt›s› çektirmeyeceklerini, sisteme
ihtiyaç duyulan likiditeyi vermeye devam edeceklerini
söyledi.
- Küresel krizin etkilerinin hissedildi¤i Temmuz ay› sonundan
Ocak ay›na kadar Türkiye’deki “net” s›cak para ç›k›ﬂ›n›n
7,4 milyar dolar oldu¤u TCMB taraf›ndan belirlendi.
- Merkez Bankas›’n›n döviz rezervi, 26 Aral›k-2 Ocak haftas›nda
74 milyon dolar azalarak 69,7 milyar dolara geriledi.
- Hazine, 1 milyar dolarl›k 14 Temmuz 2017 vadeli tahvil
ihrac› gerçekleﬂtirdi, tahvilin yat›r›mc›ya getirisi yüzde 7,5
oldu.

10 Ocak
- Sözleﬂmeli personelin maaﬂlar› yüzde 4 art›r›ld›. Sözleﬂmeli
personelin tavan ücreti 2 bin 491 TL'ye yükseltildi.
- Rusya ve Ukrayna do¤algaz gerginli¤inde Ukrayna, Avrupa
Birli¤i'nden gelen gözlemcileri kabul etti ve Rus do¤al
gaz›n›n Ukrayna üzerinden transit geçiﬂine izin veren
anlaﬂmay› imzalad›.

11 Ocak
- Rusya ile Ukrayna aras›ndaki do¤algaz krizi nedeniyle
enerji dar bo¤az›na giren Slovakya hükümeti, AB'nin iki
y›l önce kapatma karar› ald›¤› Bohunice nükleer reaktörünü
yeniden hizmete soktu.
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12 Ocak
- Ukrayna'n›n transit Rus gaz›n›n izleme anlaﬂmas›n› imzalad›¤›
ve önceki koﬂullar›n› geri çekti¤i bildirildi.
- ‹malat sanayinde kapasite kullan›m oran› Aral›k ay›nda,
geçen y›l›n ayn› ay›na göre 16,4 puan azald› ve yüzde 64,7
seviyesinde gerçekleﬂti.
- Cari iﬂlemler aç›¤› geçen y›l Kas›m ay›nda, 2007 y›l› ayn›
ay›na göre yüzde 83,3 azalarak 559 milyon dolara geriledi.
Ocak-Kas›m döneminde ise yüzde 17,6 art›ﬂla 38,8 milyar
dolara yükseldi.
- Ankara Ticaret Borsas› (ATB) Baﬂkanl›¤›na Faik Yavuz
yeniden seçildi.
- Türkiye’nin 2008 y›l›n›n ilk on bir ay›ndaki hammadde
ithalat› geçen y›l›n ayn› dönemine göre yüzde 27,9 artarak
143,9 milyar dolar olarak gerçekleﬂti.
- En geniﬂ tan›ml› para arz› M3, 19-26 Aral›k haftas›nda 34,5
milyon TL artarak 458 milyar 383,7 milyon TL’ye yükseldi.

13 Ocak
- Rusya do¤algaz firmas› Gazprom, Ukrayna üzerinden
Avrupa'ya yeniden do¤algaz pompalanmas› için pompa
istasyonlar›na talimat verdi.
- ABD Baﬂkan› George W. Bush, 700 milyar dolarl›k kurtarma
plan›n›n kalan 350 milyar dolar›n›n serbest b›rak›lmas›n›
istedi.
- Uluslararas› IMF, küresel ekonomik krizin etkileriyle baﬂ
edebilmesi için Belarus'a verece¤i 2,46 milyar dolarl›k
krediyi onaylad›.
- Air France, 320 milyon avroyla Alitalia'n›n ana sermayesine
yüzde 25 oran›nda ortak oldu.
- 2008 y›l›nda toplam taﬂ›t arac› üretimi yüzde 4,3 oran›nda
artarak, 1 milyon 147 adede ulaﬂt›.
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- F›nd›k Tar›m Kooperatifi Birli¤i (F‹SKOB‹RL‹K) Yönetim
Kurulu Baﬂkanl›¤›na Lütfi Bayraktar seçildi.
- Hazine, gerçekleﬂtirdi¤i 182 gün vadeli TL cinsinden
iskontolu referans bono ihalesinde yüzde 16,18 y›ll›k bileﬂik
faizle 992 milyon TL’lik net borçlanmaya gitti.

14 Ocak
- Uluslararas› kredi derecelendirme kuruluﬂu Fitch, Türkiye'nin
BB (-) olan uzun dönemli döviz cinsinden kredi notunu
aynen teyit ederken, görünümünü ''dura¤an'' olarak aç›klad›.
- Ekonomik ‹ﬂbirli¤i ve Kalk›nma Örgütü (OECD) Genel
Sekreteri Angel Gurria, Avro Bölgesinde durgunlu¤un
artaca¤› uyar›s›nda bulundu ve ''Daha kötüsü yolda''
ifadesini kulland›.
- Avrupa Birli¤i Dönem Baﬂkan› Çek Cumhuriyeti Baﬂbakan›
Mirek Topolanek, AB'nin enerji konusunda ''en önemli
önceli¤inin'' Nabucco projesi olmas› gerekti¤ini söyledi.
- Otomotiv pazar› Aral›k ay›nda yüzde 58,1, 2008’in tamam›nda
da yüzde 17 darald›. Son 3 ayda toplam pazar son 10 y›ll›k
ortalamalar›n gerisinde kald›.
- Hazine Müsteﬂarl›¤›, geçen y›l›n Ocak-Kas›m döneminde
çeﬂitli sektörlere yönelik toplam 24 milyar 904 milyon TL
tutar›ndaki 2 bin 307 yat›r›m projesi için teﬂvik belgesi
düzenledi.

15 Ocak
- Merkez Bankas› 2005'ten bu yana en yüksek faiz indirimini
gerçekleﬂtirerek, faiz oranlar›n› 2 puan düﬂürdü. Borçlanma
faiz oran› yüzde 15'den yüzde 13'e, borç verme faiz oran›
ise yüzde 17,50'den yüzde 15,50'ye indirildi.
- Avrupa Merkez Bankas› faiz oran›n› yar›m puan indirerek,
yüzde 2'ye çekti.
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- Türkiye'de Ekim 2008 dönemi itibariyle iﬂsizlik oran› geçen
y›l›n ayn› dönemine göre 1,2 puan art›ﬂla yüzde 10,9'a
yükseldi.
- Avrupa'da otomobil sat›ﬂlar› 2008 Aral›k ay›nda yüzde 17,8,
y›l›n tamam›nda yüzde 7,8 gerileyerek, son 15 y›l›n en sert
düﬂüﬂünü gerçekleﬂtirdi.
- Eximbank Genel Müdürü Ahmet K›l›ço¤lu, k›sa vadeli TL
kredilerinin faiz oranlar›nda 1 puan indirim yap›ld›¤›n›
bildirdi.
- Kredi faizlerinde sübvansiyon oran›, koyun-keçi ve ar›c›l›k
kredilerinde yüzde 40'tan yüzde 50'ye, tar›msal mekanizasyon
kredilerinde yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltildi.

16 Ocak
- 140 bin SSK'l› vatandaﬂa KEY paralar›n›n ödenmesini
sa¤layacak liste, da¤›t›m› yap›lmayan mükerrer Resmi
Gazete'de yay›mland›.
- ABD hükümeti Bank of America'ya 20 milyar dolar sermaye
yard›m›nda bulunma karar› ald›.
- Ekonomik kriz ve hiperenflasyonla bo¤uﬂan Zimbabve'de,
üzerinde 100 trilyon Zimbabve dolar› (yaklaﬂ›k 30 ABD
dolar›) kupürlü banknot piyasaya sürülecek.
- Yabanc›lar›n taﬂ›nmaz al›mlar›yla birlikte toplam do¤rudan
uluslararas› sermaye giriﬂ Ocak-Kas›m 2008 döneminde
önceki y›l›n ayn› dönemine göre yüzde yüzde 14,6 azalarak
18 milyar 809 milyon dolardan 16 milyar 55 milyon dolara
geriledi.
- Merkez Bankas›’n›n döviz rezervi, 2-9 Ocak haftas›nda 1
milyar 302 milyon dolar azalarak 68 milyar 413 dolara
geriledi.
- Kamu kesimi, 1-14 Ocak döneminde 214,9 milyon dolarl›k
d›ﬂ borç ödemesi gerçekleﬂtirdi.
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18 Ocak
- Maaﬂlar› katsay›ya göre belirlenen memur emekli ayl›klar›
y›l›n ilk yar›s›nda yüzde 4 zamland›.
- Devlet Bakan› Kürﬂad Tüzmen, ihracatç›lara 2009 y›l›nda
350 milyon dolar devlet deste¤i verilece¤ini bildirdi.

19 Ocak
- ‹ngiltere hükümeti, bankac›l›k sistemini desteklemek için
50 milyar sterlinlik ikinci önlem paketini aç›klad›.
- Danimarka, bankalar ve tutsat (mortgage) kuruluﬂlar› için
18 milyar dolarl›k kurtarma plan› haz›rlad›.
- Dünya Bankas› Baﬂkan› Robert Zoellick, az geliﬂmiﬂ ülkeler
için acil destek fonu oluﬂturulmas›n› istedi.
- Rusya ile Ukrayna aras›nda 10 y›l süreli do¤al gaz anlaﬂmas›
imzaland›.
- Tar›m ve Köyiﬂleri Bakanl›¤›nca bu y›l k›rsal kalk›nma
yat›r›m destekleme projeleri için 249 milyon lira kaynak
ayr›ld›¤› bildirildi.
- TÜ‹K Tüketici güven endeksi Aral›k ay›nda bir önceki aya
göre yüzde 1,48 artarak 69,90 oldu.
- 2009 Y›l› Yat›r›m Program›, Resmi Gazete’nin mükerrer
say›s›nda yay›mland›. Program kapsam›nda bu y›l›n tümünde
genel kamu 21 milyar 534,2 milyon, yerel yönetimler de
34 milyar 127 milyon TL yat›r›m gerçekleﬂtirecek.

20 Ocak
- 2008 bütçesiyle 222,5 milyar TL harcama yap›l›rken, bütçe
gelirleri de 204,5 milyar TL oldu. 2008 bütçesi, y›l› 17 milyar
69 milyon TL aç›kla kapatt›.
- Fransa Baﬂbakan› Francois Fillon, ulusal otomobil sanayisine
5 veya 6 milyar avro tutar›nda yard›m yap›laca¤›n› aç›klad›.
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- ‹talyan otomotiv devi FIAT, ABD'nin otomotiv üretim
ﬂirketlerinden Chrysler ile stratejik ortakl›k anlaﬂmas›
imzalad›.
- Türkiye’nin k›sa vadeli d›ﬂ borç stoku küresel krizin en
ﬂiddetli günlerinin yaﬂand›¤› Kas›m ay›nda 3 milyar 167
milyon dolar azalarak 49 milyar 519 milyon dolara geriledi.

21 Ocak
- Rusya'n›n Ukrayna üzerinden Avrupa ülkelerine gaz
sevkiyat›na yeniden baﬂlamas›n›n ard›ndan, bat› hatt›ndan
gelen do¤algaz Türkiye'ye ulaﬂt›.
- ‹zmit Gaz Da¤›t›m San. ve Tic'in (‹ZGAZ) yüzde 90 hissesi,
232 milyon dolara Frans›z GDF Suez firmas›na devredildi.

22 Ocak
- Singapur, 13,6 milyar dolarl›k teﬂvik paketi aç›klad›.
- Ulusal Süt Konseyi kuruldu. Geçici Baﬂkan Murat Yörük
oldu.
- Merkezi yönetimin brüt borç stoku, 2008 y›l› sonu itibariyle
bir y›l öncesine göre yüzde 13,9 artarak 380,1 milyar TL’ye
ç›kt›. Bunun 274,8 milyar TL’si iç, 105,3 milyar TL’si d›ﬂ
borçlardan oluﬂtu.

23 Ocak
- Hazine alacaklar› 2008 y›l› sonu itibariyle 25,6 milyar TL’ye
ulaﬂt›. Hazine alacak stoku içinde en yüksek pay› 14 milyar
TL ile mahalli idareler oluﬂturdu.
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26 Ocak
- Enerji sektöründe faaliyet gösteren TK‹, TTK, BOTAﬁ,
EÜAﬁ, TE‹Aﬁ, TETAﬁ ve TEDAﬁ 31 Aral›k 2008 itibariyle
birbirlerine olan borç ve alacaklar›, her hangi bir faiz ve
gecikme zamm› uygulanmaks›z›n takas ve mahsup suretiyle
tasfiye edilmesine karar verdi.
- Türkiye nüfusu 2008 y›l› sonu itibariyle geçen y›la oranla
binde 13,1 artarak 70 milyon 586 bin 256 kiﬂiden 71 milyon
517 bin 100 kiﬂiye yükseldi.
- Merkez Bankas›’n›n hükümete aç›k mektubunda, özellikle,
mali disiplinin kalitesini art›rmaya ve verimlilik art›ﬂlar›n›n
devaml›l›¤›n› sa¤lamaya yönelik yap›sal reformlar
konusundaki geliﬂmelerin, gerek makroekonomik istikrar
gerekse fiyat istikrar› aç›s›ndan yak›ndan izlendi¤i vurguland›.
- Merkez Bankas› Baﬂkan› Durmuﬂ Y›lmaz, enflasyonun
yüzde 70 olas›l›kla, 2009 y›l› sonunda orta noktas› yüzde
6,8 olmak üzere, yüzde 5,4 ile yüzde 8,2 aral›¤›nda
gerçekleﬂmesinin beklendi¤ini bildirdi.
- Hollandal› bankac›l›k devi Ing Group, Hollanda hükümetinin,
27,7 milyar avroluk (35,8 milyar dolar) ABD tutsat (mortgage)
kaynakl› sorunlu varl›klar›n büyük ço¤unlu¤unu sat›n
alaca¤›n› bildirdi.
- ‹zlanda Baﬂbakan› Geir Haarde, derinleﬂen mali kriz
s›ras›nda koalisyon hükümetinin çöktü¤ünü söyledi.
- IMF, 2009 y›l›nda küresel büyüme tahminini yüzde 0,5'e
çekti.
- Mevduat bankalar› ile kalk›nma ve yat›r›m bankalar›ndaki
toplam ﬂube say›s› 2008'in son çeyre¤inde 247, y›l›n
tümünde bin 173 artarak 8 bin 791’e yükseldi. Son çeyrekte
bin 149, y›l›n tümünde ise 13 bin 40 artan personel say›s›
da 171 bin 574’e ulaﬂt›.
- En geniﬂ tan›ml› para arz› M3, 2-9 Ocak haftas›nda 712,6
milyon TL artarak 459 milyar 96,3 milyon TL’ye ç›kt›.
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27 Ocak
- TÜFE sepetinde var olan ürün say›s› 454'den 449'a
indirilirken, ÜFE sepetindeki ürün say›s› 756'dan 768'e
ç›kar›ld›.
- Japonya parlamentosu 54 milyar dolarl›k ikinci teﬂvik
paketini onaylad›.
- Rusya'da ekonomik krizden en fazla etkilenen bankac›l›k
sektörünü desteklemek için 900 milyar ruble (27,4 milyar
dolar) ayr›ld›¤› bildirildi.
- Nabucco Zirve Toplant›s›, Budapeﬂte'de baﬂlad›.
- Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e giren, ''Tapu
Kanunu ile Baz› Kanunlarda De¤iﬂiklik Yap›lmas›na Dair
Kanun'', orman s›n›rlar› d›ﬂ›na ç›kar›lan alanlar›n, kadastro
iﬂlemleri yap›larak, Hazine ad›na tescil edilmesine olanak
sa¤lad›.

28 Ocak
- Kamuoyunda ''sicil aff›'' olarak bilinen 5834 say›l› ''Karﬂ›l›ks›z
Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartlar›
Borçlar›na ‹liﬂkin Kay›tlar›n Dikkate Al›nmamas› Hakk›nda
Kanun'' Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e
girdi.
- ‹spanya ekonomisi, 2008'in 3. ve 4. çeyreklerinde daralarak
teknik olarak durgunlu¤a girdi.
- Markalar›n Korunmas› Kanunu, Resmi Gazete'de yay›mland›.
- ILO'nun yay›mland›¤› ''Küresel ‹stihdam Trendleri
Raporu''nda yer alan en iyimser senaryoya göre, bu y›l,
küresel bazda 18 milyon iﬂ kayb› yaﬂanacak, küresel iﬂsizlik
oran› yüzde 6,1'e ç›kacak.
- ‹ran, Türk araçlar›ndan fiyat fark› tahsilat›nda yüzde 25
indirime gitti.
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- Hazine, bankalara do¤rudan sat›ﬂ yöntemiyle 420,7 milyon
TL ile 49,1 milyon dolar tutar›nda Gelire Endeksli Senet
(GES) ihrac› yapt›.
- AB Komisyonu, Avrupa'n›n do¤algazda Rusya'ya ba¤›ml›l›¤›n›
azaltacak Nabucco projesinin finansman› için 250 milyon
avro katk›da bulunaca¤›n› duyurdu.

29 Ocak
- Türkiye'nin turizm gelirleri 2008 y›l›nda, 2007 y›l›na oranla
yüzde 18,5 artarak, 21 milyar 910 milyon 964 bin 131 dolar
olarak gerçekleﬂti.
- Petrolün varilinin 42 dolar›n alt›na inmesinin ard›ndan Rus
rublesi de dolar karﬂ›s›nda 34,8 rubleye inerek, rekor
seviyede de¤er yitirdi.
- ASO Yönetim Kurulu Baﬂkanl›¤›'na Nurettin Özdebir seçildi.

30 Ocak
- 2008 y›l›nda hem ihracat hem de ithalat rekor k›rd›. ‹hracat,
2007'ye göre yüzde 23,1 artarak 132 milyar 3 milyon dolar,
ithalat ise yüzde 18,7 artarak 201 milyar 823 milyon dolar
oldu. ‹hracat bu y›l›n Aral›k ay›nda, geçen y›l›n ayn› ay›na
göre yüzde 21 azalarak 7 milyar 685 milyon dolar oldu.
‹thalat da Aral›k'ta yüzde 30,1 oran›nda azald› ve 11 milyar
271 milyon dolar olarak gerçekleﬂti.
- ABD ekonomisi, geçen y›l›n son çeyre¤inde, çeyrek y›l
sonuçlar› aç›s›ndan son 25 y›ld›r gösterdi¤i en kötü
performans› sergileyerek yüzde 3,8 darald›.
- Japonya'da geçen y›l Aral›k ay›nda bir önceki aya göre
sanayi üretimi yüzde 9,6 ile 1953 y›l›ndan bu yana en
büyük düﬂüﬂünü gösterdi.
- Dünyan›n en büyük petrol ﬂirketi Exxon Mobil, 2008 y›l›
için 45,2 milyar dolarl›k rekor kar aç›klad›.
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31 Ocak
- BOTAﬁ Genel Müdürlü¤ü, do¤algaz sat›ﬂ fiyatlar›nda
konutlarda yüzde 17 ve sanayide yüzde 18 oran›nda indirim
yapt›.
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ﬁUBAT
1 ﬁubat
- Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu küresel
ekonomik sistemin yeniden inﬂas› ça¤r›s›yla sona erdi.

2 ﬁubat
- Küresel kriz döneminde TL’deki de¤er kayb›na ba¤l› olarak
son çeyrekte küçülme e¤ilimine giren d›ﬂ ticaret aç›¤› 2008
y›l›n›n tümünde 69,.8 milyar dolar düzeyinde gerçekleﬂti.
- Hazine, ﬁubat ay›nda iç piyasalara yap›lacak 20,9 milyar
TL’lik itfaya karﬂ›l›k, iç piyasalardan 17,4 milyar TL tutar›nda
bir borçlanma yapacak.
- En geniﬂ tan›ml› para arz› M3, 9-16 Ocak haftas›nda 10
milyar 282 milyon TL artarak 468 milyar 665,8 milyon TL’ye
yükseldi.

3 ﬁubat
- ‹hracat Ocak ay›nda geçen y›l›n ayn› ay›na göre yüzde
27,9 azalarak 7 milyar 51 milyon dolara gerilerken, y›ll›k
ihracat ise yüzde 14,29 art›ﬂla 124 milyar 768 milyon dolara
yükseldi.
- Hazine, 392 gün vadeli TL cinsinden devlet tahvili ihalesinde
yüzde 14,78 bileﬂik faizle, ROT sat›ﬂlar› da dahil 4 milyar
888 milyon TL borçland›.
- Bankalar Kanunu'nca uygun görülen ikincil sermaye benzeri
krediler ile yurtd›ﬂ›nda menkul k›ymetleﬂtirme yöntemiyle
temin ettikleri krediler için, ödenecek faizlerden yap›lacak
kesinti oran›, yüzde 10'dan yüzde 1'e düﬂürüldü.
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- Portföyü Türkiye'de kurulu borsalarda iﬂlem gören alt›n
ve k›ymetli madenlere dayal› yat›r›m fonlar› veya
ortakl›klar›n›n portföy iﬂletmecili¤inden do¤an kazançlar›na
uygulanan yüzde 15 oran›nda Kurumlar Vergisi, s›f›ra
çekildi. 1 Ocak 2006'dan önce ihraç edilen devlet tahvili
ve hazine bonosu faizleri ile toplu konut idaresi ve
özelleﬂtirme idaresince ç›kar›lan menkul k›ymetlerden
sa¤lanan gelirlere s›f›r stopaj uygulanmas› kararlaﬂt›r›ld›.
- Merkez Bankas›, banka nezdindeki negatif nitelikli ferdi
kredi ve kredi kartlar› ile karﬂ›l›ks›z çekler ve protestolu
senetlere iliﬂkin 5834 say›l› Kanun kapsam›na girenlerin
kay›tlar›n›n silindi¤ini aç›klad›.
- Amerikan Merkez Bankas› (FED), ABD'de derinleﬂen
durgunlu¤a karﬂ› oluﬂturdu¤u baz› programlar›n süresini
30 Nisan'dan Ekim sonuna kadar uzatt›.
- Türkiye ‹statistik Kurumu (TÜ‹K), Ocak ay›nda tüketici
fiyatlar› endeksinin (TÜFE) yüzde 0,29, üretici fiyatlar›
endeksinin (ÜFE) yüzde 0,23 artt›¤›n› aç›klad›. TÜ‹K'e göre,
Ocak ay› itibariyle y›ll›k enflasyon ise TÜFE'de yüzde 9,50,
ÜFE'de yüzde 7,90 oldu.

4 ﬁubat
- Hazine Müsteﬂarl›¤›, 2008 y›l›nda çeﬂitli sektörlere yönelik
toplam 28 milyar 230 milyon TL tutar›ndaki 2 bin 448
yat›r›m projesi için teﬂvik belgesi düzenledi.
- Yeni bir yasal düzenlemeyle, ABD Yönetimi'nin 700 milyar
dolarl›k mali sektör kurtarma paketinden faydalanmak
isteyen ﬂirketlerin üst yöneticilerinin maaﬂ› ayl›k 400 bin
dolar› aﬂamayacak.
- Vadeli ‹ﬂlem ve Opsiyon Borsas›'nda (VOB) iﬂlem gören
hisse senedi vadeli kontratlardan elde edilen kazançlar
için yerli yat›r›mc›dan al›nan stopaj oran› tekrar yüzde s›f›ra
indirildi.
28

2009 E ko no mi A l m a n a ¤ ›

5 ﬁubat
- 2008-2010 y›l›na iliﬂkin, ''Kay›t D›ﬂ› Ekonomiyle Mücadele
Stratejisi Eylem Plan›'' yay›mland›.

6 ﬁubat
- Hükümetin, küresel krize karﬂ› kapsaml› tedbir paketi
olarak nitelenen tasar›s› Meclis’e sunuldu.
- Ocak ay›nda KOB‹’lerin 200,9 milyon TL’lik borcu yeniden
yap›land›r›ld›.
- Merkez Bankas›’n›n döviz rezervi, 23-30 Ocak haftas›nda
1 milyar 48 milyon dolar artarak 67 milyar 962 dolara
yükseldi.

9 ﬁubat
- Sanayi üretimi, 2008 y›l›nda yüzde 0,9 geriledi. 2008 Aral›k
ay›nda, ayl›k bazda, imalat sanayinde yüzde 19,9, elektrik,
gaz ve su sektöründe yüzde 5,3, madencilikte yüzde 2'lik
üretim düﬂüﬂü yaﬂand›.
- Kamu yat›r›m ve kalk›nma bankalar› taraf›ndan sa¤lanacak
bir y›la kadar k›sa vadeli d›ﬂ imkan için Hazine'den izin
al›nmamas›na karar verildi.
- Almanya Ekonomi Bakan› Michael Glos, istifa mektubunu
Baﬂbakan Angela Merkel'e sundu.
- Fransa, Renault ve Peugeot-Citroen otomobil üreticilerine
6 milyar avro kredi yard›m› yapma karar› ald›.
- En geniﬂ tan›ml› para arz› M3, 16-23 Ocak haftas›nda 9
milyar 827,4 milyon TL artarak 468 milyar 211,2 milyon
TL’ye yükseldi.
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10 ﬁubat
- Türkiye'nin cari iﬂlemler aç›¤›, geçen y›l aral›k ay›nda yüzde
42,5 azalarak 3 milyar 3 milyon dolara gerilerken, OcakAral›k dönemi itibariyle yüzde 8,4 art›ﬂ ile 41 milyar 416
milyon dolara ulaﬂt›.
- ‹malat sanayinde kapasite kullan›m oran› Ocak ay›nda,
geçen y›l›n ayn› ay›na göre 16,5 puan azald› ve yüzde 63,8
seviyesinde gerçekleﬂti.
- Çin'deki otomobil sat›ﬂlar›, ABD'deki otomobil sat›ﬂlar›n›
geçti. Otomobil sat›ﬂlar›nda ABD tarihte ilk kez ikincili¤e
düﬂtü.
- ABD Hazinesi, bankalar›n 500 milyar dolarl›k sorunlu
varl›klar›n› sat›n almak için revize edilen mali kurtarma
plan›n› aç›klad›.
- TETAﬁ, özel sektörden elektrik al›m› için ihale açt›.
- Kalbe ba¤l› sa¤l›k sorunu yaﬂayan Maliye Bakan› Kemal
Unak›tan, tedavi için ABD'nin Cleveland kentine gitti.
- Uluslararas› Çal›ﬂma Örgütü (ILO), küresel ekonomik kriz
yüzünden sosyal huzursuzluklar›n artabilece¤i uyar›s›nda
bulundu.
- Almanya'n›n yeni Ekonomi Bakan› Karl-Theodor zu
Guttenberg, göreve atanma belgesini Almanya
Cumhurbaﬂkan› Horst Köhler'den alarak resmen görevine
baﬂlad›.
- Hazine Ocak ay›nda 1,9 milyar TL faiz d›ﬂ› fazla sa¤larken,
faiz ödemelerinden sonra ayn› tutarda nakit aç›¤› verdi.

11 ﬁubat
- Devlet Bakan› Kürﬂad Tüzmen, Türk Eximbank'›n 10 ﬁubat
2009'dan geçerli olmak üzere, TL kredilerinin faiz oranlar›nda
yaklaﬂ›k 3 puana varan indirimler gerçekleﬂtirdi¤ini, TL
kredilerinin faiz oranlar›n›n yüzde 10 ile 15 aral›¤›na
çekildi¤ini bildirdi.
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- Merkezi Yönetim Bütçesinden ocak ay›nda 18 milyar 796
milyon TL harcama yap›ld›, 15 milyar 830 milyon TL bütçe
geliri elde edildi. Ocak ay›ndaki bütçe aç›¤› da 2 milyar
967 milyon TL olarak tespit edildi.
- BDDK, bankac›l›k sektörünün 2008 y›l sonu net kar›n›n
13,3 milyar TL oldu¤unu, kar›n bir önceki y›l›n ayn›
dönemine göre yüzde 10,3 azald›¤›n› aç›klad›.

12 ﬁubat
- Kanada bütçesinin, 1976 y›l› Mart ay›ndan bu yana ilk defa
aç›k verdi¤i aç›kland›.
- AB'de ortak para avro kullanan 16 ülkede sanayi üretimi,
aral›k ay›nda bir önceki y›l›n ayn› dönemine göre yüzde
12 ile tarihinin en sert düﬂüﬂünü gerçekleﬂtirdi.
- Bankac›l›k sektörünün toplam aktifleri 2008 y›l› sonu
itibar›yla 732,7 milyar liraya yükseldi.
- Türkiye'ye 2008 y›l›nda bir önceki y›la göre, net uluslararas›
do¤rudan yat›r›m giriﬂi (fiili giriﬂ) yüzde 19,6 azalarak 17
milyar 718 milyon dolara indi.

13 ﬁubat
- Avustralya parlamentosu, 27,4 milyar dolarl›k ekonomiyi
teﬂvik paketini onaylad›.
- Avro Bölgesi geçen y›l son çeyrekte, 3. çeyre¤e göre yüzde
1,5 küçülerek 13 y›ll›k tarihinin en kötü performans›na
imza att›.
- Ekonomik krizin etkisiyle Hollanda ekonomisinin durgunlu¤a
girdi¤i resmi olarak aç›kland›.
- Rusya ile ticarette ruble-lira kullan›lmas› konusunda görüﬂ
birli¤ine var›ld›.
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- Kamu kesiminin y›lbaﬂ›ndan 11 ﬁubat’a kadar olan dönemde
yapt›¤› toplam d›ﬂ borç ödemesi 1 milyar 370,5 milyon
dolara ulaﬂt›.
- Merkez Bankas›’n›n döviz rezervi, 30 Ocak-6 ﬁubat haftas›nda
1 milyar 411 milyon dolar azalarak 66 milyar 551 milyon
dolara geriledi.

14 ﬁubat
- ABD Baﬂkan› Barack Obama'n›n ekonomik krizle
mücadelede büyük önem verdi¤i 787 milyar dolarl›k dev
teﬂvik plan›, Kongrenin iki kanad›nda da kabul edildi.
- Roma'daki G-7 toplant›s› s›ras›nda, Japonya ile IMF aras›nda
100 milyar dolarl›k bir kredi anlaﬂmas› imzaland›.

16 ﬁubat
- Dünyan›n ikinci büyük ekonomisi Japonya, geçen y›l son
çeyre¤inde bir önceki çeyre¤e göre yüzde 3,3 ile 1974
y›l›ndan bu yana en büyük küçülmeyi yaﬂad›.
- Türkiye'de 2008 Kas›m ay›ndaki iﬂsizlik oran› 2,2 puanl›k
art›ﬂla yüzde 12,3'e ç›kt›. ‹ﬂsiz say›s› da, bu döneminde,
bir önceki y›l›n ayn› dönemine göre 645 bin kiﬂi artarak,
2 milyon 995 bin kiﬂi oldu.
- Ocak ay›nda otomobil üretimi geçen y›l›n ayn› ay›na göre
yüzde 61,2, toplam otomotiv ürünleri üretimi de yüzde
65,8 azald›.

17 ﬁubat
- IMF Baﬂkan› Dominique Strauss-Kahn, ulusal teﬂvik paketleri
haz›rlayan ülkelerden daha koordineli hareket etmelerini
istedi.
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- AB'de bir önceki y›l 192,4 milyar avro olan d›ﬂ ticaret aç›¤›,
2008'de 241,4 milyar avroya yükseldi.
- D›ﬂ Ticaret Müsteﬂarl›¤›, 2006 y›l›nda uygulamaya konulan
“Latin Amerika Ülkeleri ile Ticaret ve Yat›r›m› Geliﬂtirme
Stratejisi” kapsam›nda yürütülen çal›ﬂmalara bu y›l “Latin
Amerika Ülkeleri Pazara Giriﬂ Projesi” ile h›z verilece¤ini
aç›klad›.
- En geniﬂ tan›ml› para arz› M3, 23-30 Ocak haftas›nda 2
milyar 935 milyon TL artarak 461 milyar 319 TL’ye yükseldi.

18 ﬁubat
- Do¤an Yay›n Holding'e (DYH) Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan
toplamda yaklaﬂ›k 826,3 milyon TL'lik vergi/ceza ihbarnamesi
tebli¤ edildi.
- ABD'li otomobil üreticileri General Motors (GM) ve Chrysler,
ABD hükümetinden 22 milyar dolar ek kredi istedi.
- ABD Baﬂkan› Barack Obama'n›n yönetimi, konut kriziyle
mücadele plan› kapsam›nda, evini kaybetme tehdidiyle
karﬂ› karﬂ›ya kalan 9 milyon Amerikal› için 75 milyar dolar
harcama karar› ald›.
- Alman hükümeti, zor durumdaki bankalar›n son çare olarak
kamulaﬂt›r›labilmesini öngören yasa tasar›s›n› kabul etti.
- AB, teﬂvik paketleriyle ve banka kurtarma operasyonlar›yla
geçen y›l bütçe aç›¤›nda yüzde 3 s›n›r›n› aﬂan 6 üyesine
ceza vermek yerine süre tan›ma karar› ald›.
- Dünya Alt›n Konseyi, 2008 y›l›nda, 2007'ye oranla yüzde
64 (15 milyar dolar) daha fazla alt›n yat›r›m› yap›ld›¤›n›
aç›klad›.
- Türkiye'den Suriye'ye mal taﬂ›yan Türk araçlar›ndan vergi
al›nmamas›na karar verildi.
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- Hazine, yapt›¤› 182 gün vadeli bono ve 5 y›l vadeli tahvil
ihrac›na yönelik iki ihalede kamuya ve piyasa yap›c›lar›na
sat›ﬂlar da dahil toplam 4 milyar 686,5 milyon TL’lik
borçlanmaya gitti.

19 ﬁubat
- Merkez Bankas› Para Politikas› Kurulu, k›sa vadeli faiz
oranlar›nda 1,50 puan indirim yapt›. Buna göre gecelik
borçlanma faiz oran› yüzde 13'ten yüzde 11,5'e çekilirken,
borç verme faiz oran›n› da yüzde 15,5'ten yüzde 14'e
indirildi.
- Rusya'n›n do¤al gaz devi Gazprom Baﬂkan› Aleksey Miller,
Rus gaz›n› Avrupa'ya ulaﬂt›rmas› planlanan Kuzey Ak›m
do¤algaz boru hatt›n›n 2011 y›l›nda çal›ﬂmaya baﬂlayaca¤›n›
söyledi.
- IMF Baﬂkan› Dominique Strauss-Kahn, küresel yavaﬂlamayla
baﬂ edebilmek için ileride daha fazla ülkenin, IMF'den
mali yard›m talebinde bulunmas›n› beklediklerini söyledi.
- ‹zmir Ticaret Borsas› seçimlerinde tek liste ile gidilen
seçimde Iﬂ›nsu Kestelli baﬂkan seçildi.
- Türkiye'nin genel enerji program›, Dünya Bankas›n›n Avrupa
ve Orta Asya'da insanlar›n iyileﬂtirilmesi ödülünü ald›.

20 ﬁubat
- Merkez Bankas›’n›n döviz rezervi, 6-13 ﬁubat haftas›nda
492 milyon dolar artarak 67 milyar 43 milyon dolara
yükseldi.
- Kamu kesiminin y›lbaﬂ›ndan 18 ﬁubat’a kadar olan dönemde
yapt›¤› toplam d›ﬂ borç ödemesi 1 milyar 897,5 milyon
dolara ulaﬂt›.
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- Merkez Bankas›, döviz depolar›n›n vadesini 1 aydan 3 aya,
döviz depo piyasalar›nda borç verme faiz oran›n›, dolar
için yüzde 7'den yüzde 5,5'e, avro için yüzde 9'dan yüzde
6,5'e düﬂürülmesine karar verdi.
- ‹ngiltere'nin son banka kurtarma operasyonlar›yla birlikte
borca batt›¤›, ülkenin toplam borcunun 2 trilyon sterline
ulaﬂt›¤› aç›kland›.
- Alman Federal Eyalet Temsilciler Meclisi, Almanya Federal
Cumhuriyeti tarihindeki en büyük ekonomik yard›m paketi
olan 50 milyar avroluk ikinci konjonktür paketini onaylad›.
- Sermaye Piyasas› Kurulu (SPK) Baﬂkan› Turan Erol'un
görev süresi sona erdi.

21 ﬁubat
- ABD Baﬂkan› Barack Obama, Hazineye, 787 milyar dolarl›k
ekonomiyi teﬂvik paketi kapsam›ndaki vergi kesintilerini
uygulamas› talimat› verdi.
- Citigroup ve Bank of America'n›n kamulaﬂt›r›laca¤› iddialar›
ile Bank of America'n›n hisselerini 1984'ten, Citigroup'un
ise 1990 y›l›ndan bu yanaki en düﬂük seviyesine geriletti.

22 ﬁubat
- ‹ran'›n, Avrupa'ya do¤algaz sevkiyat› yapmak amac›yla
ortak bir ﬂirket kurmak için bir Türk firmas›yla anlaﬂt›¤›
iddia edildi.
- Geçen y›l küresel kriz nedeniyle Avrupal› rakipleri
küçülürken yolcu say›s›n› yüzde 15,6 art›rarak 21 milyon
870 bine yükselten THY, Avrupa'n›n en h›zl› büyüyen 3
ulusal hava yolu aras›na girdi.
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23 ﬁubat
- Sanayi ve Ticaret Bakan› Zafer Ça¤layan, 1 milyar dolarl›k
yeni ihracat kredisi destek program› çerçevesinde, baﬂvuran
ve ﬂartlara uyan her KOB‹'ye 6 ay vadeli, vade sonunda
defaten ödemeli olmak üzere 200 bin dolara kadar kredi
kulland›r›laca¤›n› söyledi.
- Avrupa Merkez Bankas› Baﬂkan› Jean-Claude Trichet,
küresel mali piyasalar› özellikle hedge fonlar› ve kredi
de¤erlendirme kuruluﬂlar› için yeni düzenlemelerde, ülkeler
aras›nda daha iyi koordinasyon sa¤lanmas› ça¤r›s›nda
bulundu.
- Ankara Ticaret Odas›nda (ATO) gerçekleﬂtirilen seçimler
sonunda Sinan Aygün yeniden baﬂkan seçildi.
- Merkezi yönetimin toplam borç stoku, Ocak ay›nda 10,8
milyar lira artarak 391,1 milyar liraya ç›kt›.
- En geniﬂ tan›ml› para arz› M3, 30 Ocak-6 ﬁubat haftas›nda
5 milyar 490,6 milyon TL artarak 463 milyar 874,4 milyon
TL’ye yükseldi.

24 ﬁubat
- TCMB Reel kesimin güveni ﬁubat ay›nda da bir önceki aya
göre 3,2 puan artarak, 62.6’ya yükselirken, bir y›ll›k dönemde
ise 41,5 puanl›k azal›ﬂ gösterdi.
- Türkiye’yi ziyaret eden yabanc› say›s› 2009 y›l› Ocak ay›nda
geçen y›l›n ayn› ay›na göre yüzde 3,96 düﬂüﬂ gösterdi.
- Hazine Müsteﬂarl›¤›, 20 Kas›m 2013 vadeli de¤iﬂken faizli
tahvilin May›s ay›nda gerçekleﬂtirilecek kupon oran›n›
yüzde 4,43 olarak ilan etti.
- ABD hükümetinin geçen y›l iki kez yard›m etti¤i sigorta
ﬂirketi American International Group'un (AIG), hükümetten
daha fazla yard›m istedi¤i ve geçen y›l›n dördüncü çeyre¤i
için 60 milyar dolar zarar aç›klamas›n›n beklendi¤i bildirildi.
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25 ﬁubat
- BOTAﬁ'›n do¤algazda fiyat revizyonunda çözümsüzlük ile
belirlenen kalitenin alt›nda gaz verilmesi gibi gerekçelerle
‹ran'a açt›¤› tahkim davas›n› kazand›¤› bildirildi.

26 ﬁubat
- IMF Türkiye Temsilcisi Hüseyin Samiei, d›ﬂ borç seviyesine
bak›ld›¤›nda iyi bir konumda oldu¤u görülen Türkiye'nin
d›ﬂ borcunun, benzer ülkelere göre daha düﬂük oldu¤unu
kaydetti.
- D-8 Ülkeleri G›da Güvenli¤i toplant›s›, Malezya'n›n baﬂkenti
Kuala Lumpur'da baﬂlad›.
- ‹ngiliz Royal Bank of Scotland (RBS) 2008'de ‹ngiltere'de
bir ﬂirketin tarihindeki en büyük y›ll›k kayba imza atarak
34,3 milyar dolar zarar etti.
- Hazine Müsteﬂarl›¤›, y›l›n ilk ay›nda çeﬂitli sektörlere yönelik
toplam 1 milyar 538,3 milyon TL tutar›ndaki 114 yat›r›m
projesi için teﬂvik belgesi düzenledi.Teﬂvi¤e ba¤lanan tutar
geçen y›l›n ayn› ay›na göre yüzde 46,5 azal›ﬂ gösterdi.

27 ﬁubat
- ABD Ticaret Bakanl›¤›n›n aç›klad›¤› verilere göre, 2008 y›l›
son çeyrekte ABD'nin gayri safi yurtiçi has›las› beklentilerden
çok h›zl› ﬂekilde yüzde 6,2 oran›nda küçüldü.
- Dünya Bankas›, Avrupa ‹mar ve Kalk›nma Bankas› (EBRD)
ve Avrupa Yat›r›m Bankas› (EIB), Do¤u ve Orta Avrupa'daki
ekonomik krize çözüm bulmak için ortak bir program
baﬂlatt›.
- Arçelik A.ﬁ'nin, ço¤unluk hissesine sahip oldu¤u iﬂtiraki
Grundig Elektronik A.ﬁ. ile birleﬂme karar› ald›¤› bildirildi.
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- ‹hracat bu y›l›n Ocak ay›nda, geçen y›l›n ayn› ay›na göre
yüzde 25,7 azalarak 7 milyar 891 milyon dolar oldu. ‹thalat
da Ocak'ta yüzde 43,3 oran›nda azald› ve 9 milyar 271
milyon dolar olarak gerçekleﬂti.
- Merkez Bankas›’n›n döviz rezervi, 13-20 ﬁubat haftas›nda
723 milyon dolar azalarak 66 milyar 320 milyon dolara
düﬂtü.

28 ﬁubat
- ‹stanbul Ticaret Odas› (‹TO) Yönetim Kurulu Baﬂkanl›¤›na
Murat Yalç›ntaﬂ, ‹stanbul Sanayi Odas› (‹SO) Yönetim
Kurulu Baﬂkanl›¤›na Tan›l Küçük yeniden seçildi.
- Kamu kesiminin y›lbaﬂ›ndan 25 ﬁubat’a kadar olan dönemde
yapt›¤› toplam d›ﬂ borç ödemesi 1 milyar 916,6 milyon
dolara ulaﬂt›. Söz konusu ödemelerin 916,9 milyon dolarl›k
bölümü 2-25 ﬁubat döneminde gerçekleﬂtirildi.
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MART
2 Mart
- ''Suç Gelirlerinin Aklanmas›n›n ve Terörün Finansman›n›n
Önlenmesine ‹liﬂkin Yükümlülüklere Uyum Program›
Hakk›nda Yönetmelik'' uygulamaya girdi.
- Uluslararas› Hububat Konseyi'nin (IGC) Ocak tarihli son
raporuna göre, geçen sezon dünya hububat üretimi 101
milyon ton art›ﬂla 1 milyar 788 milyon ton olarak gerçekleﬂti.
- Ocak ay›nda ihracat geçen y›l›n ayn› ay›na göre yüzde
25,7 gerilerken, ithalatta yüzde 43,3 düﬂüﬂ yaﬂand›. Bunun
sonucunda d›ﬂ ticaret aç›¤› yüzde 75,9 küçüldü.
- En geniﬂ tan›ml› para arz› M3, 6-13 ﬁubat haftas›nda 2
milyar 245 milyon TL artarak 466 milyar 119,6 milyon TL’ye
yükseldi.

3 Mart
- OECD, üye ülke hükümetlerine, küresel mali kriz ile birlikte
ekonomilerinde ''korumac›l›k e¤ilimine girmemeleri'' uyar›s›
yapt›.
- Türkiye ‹statistik Kurumu (TÜ‹K), ﬁubat ay›nda tüketici
fiyatlar› endeksinin (TÜFE) yüzde 0,34 geriledi¤ini, üretici
fiyatlar› endeksinin ise (ÜFE) yüzde 1,17 artt›¤›n› aç›klad›.
Y›ll›k enflasyon ise TÜFE'de yüzde 7,73, ÜFE'de de yüzde
6,43 oldu.
- ‹hracatta son aylarda yaﬂanan düﬂüﬂ, ﬁubat ay›nda h›zlanarak
devam etti. Türkiye’nin toplam ihracat› ﬁubat ay›nda geçen
y›l›n ayn› ay›na göre yüzde 35,19 azalarak 6 milyar 865,5
milyon dolara geriledi;
- Ocak-ﬁubat dönemindeki ihracat yüzde 31,74’lük azal›ﬂla
13 milyar 908,3 milyon dolar oldu.
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4 Mart
- Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› Müsteﬂarl›¤›na, D›ﬂ Ticaret
Müsteﬂarl›¤› ‹hracat Genel Müdürü Ali Bo¤a atand›.
- Gelir ‹daresi Baﬂkanl›¤›na, Baﬂkan Yard›mc›s› Mehmet Kilci
getirildi.
- IMF Baﬂkan› Dominique Strauss-Kahn, küresel krizin
dünyan›n en yoksul ülkelerini etkilemeye baﬂlad›¤›n› ve
22 ülkenin bu y›l 25 milyar dolar ek kayna¤a ihtiyac›
olabilece¤ini söyledi.

5 Mart
- Avrupa Merkez Bankas› (AMB) gösterge faiz oran›n› yüzde
2'den yüzde 1,5'e indirdi.
- ‹ngiltere Merkez Bankas› faiz oran›n› yüzde 1'den yüzde
0,5'e çekti.
- General Motors (GM) denetçileri, ﬂirketin faaliyetlerini
sürdürebilmesi konusundaki ﬂüphelerini dile getirince,
uluslararas› piyasalarda dolar de¤erlendi.
- ABD'nin Cleveland kentinde 2 hafta önce by-pass ameliyat›
geçiren Maliye Bakan› Kemal Unak›tan, Türkiye'ye döndü.
- K‹T’lerin görev zarar› 2008 y›l›nda bir önceki y›la göre
yüzde 48 art›ﬂla 2 milyar 185,4 milyon TL’ye yükselirken,
yap›lan 1 milyar 243,6 milyon TL’lik ödemeyle 2009’a
devreden zarar 941,8 milyon TL oldu.

7 Mart
- ‹ngiltere'nin önde gelen bankas› Llyods Bank grubu,
devletin kontrolüne geçti.
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9 Mart
- En geniﬂ tan›ml› para arz› M3, 13-20 ﬁubat haftas›nda 1
milyar 96 milyon TL artarak 467 milyar 216 milyon TL’ye
yükseldi.
- Dolar›n 1,825 liraya ç›kmas›yla Merkez Bankas›, 10 Mart
2009 tarihinden itibaren döviz sat›m ihaleleri yoluyla
piyasaya döviz likiditesi sa¤lanmas›na karar verildi¤ini
bildirdi.
- Türkiye'nin sanayi üretimi Ocak ay›nda, 2008 y›l›n›n ayn›
ay›na göre yüzde 21,3 oran›nda azald›.
- Nikkei Endeksi, yüzde 1,2 (87,07 puan) oran›nda de¤er
kaybederek, son 26 y›l›n en düﬂük endeks de¤eri olan
7.086,03 puandan kapand›.
- Londra Menkul K›ymetler Borsas›, son 6 y›l›n en düﬂük
düzeyine geriledi.
- Fortis Bank A.ﬁ, Fortis Bank Belçika'n›n yüzde 75'inin
Belçika devleti taraf›ndan BNP Paribas'a sat›lmas›, geride
kalan yüzde 25 hissenin de Belçika devletinin elinde
bulundurulmas›n› karara ba¤land›.
- ‹zlanda'da hükümet, geçen y›lki finansal çöküﬂten sonra
ayakta kalan son ba¤›ms›z banka Straumar Burduras'a da
el koydu.

10 Mart
- Merkez Bankas›’n›n döviz sat›m ihalelerine yeniden baﬂlad›.
‹lk gün, döviz sat›m ihalesindeki sat›ﬂ tutar›n› 50 milyon
dolar olarak aç›klad›.
- Ruble ve riyalle ticaretin önü aç›ld›. Türk Paras› K›ymetini
Koruma Hakk›nda 32 Say›l› Kararda yap›lan de¤iﬂiklikle,
bankalar ve bakanl›kça uygun görülecek di¤er kuruluﬂlara,
yapt›klar› iﬂlemlerde konvertibl dövizleri belirleme yetkisi
tan›nd›.
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- Hazine'nin net 616 milyon lira net sat›ﬂ gerçekleﬂtirdi¤i 6
ay vadeli TL Cinsi ‹skontolu Referans Hazine Bonosu
‹halesinde y›ll›k bileﬂik faiz yüzde 13,1 oldu.
- Türkiye'nin cari iﬂlemler dengesi, Ocak ay›nda 291 milyon
dolar fazla verdi.
- ‹malat sanayinde kapasite kullan›m oran› ﬁubat ay›nda,
geçen y›l›n ayn› ay›na göre 15,5 puan azald› ve yüzde 63,8
seviyesinde gerçekleﬂti.

11 Mart
- Do¤an Yay›n Holding A.ﬁ, Halkal› Vergi Dairesi Müdürlü¤üne
teminat olarak gösterilen varl›klar›n ekspertiz de¤erinin 1
milyar 84,9 milyon TL oldu¤unu bildirdi. Do¤an Gazetecilik
A.ﬁ, Dan›ﬂtay 13. Dairesinin, Vatan Gazetesi'nin imtiyaz
haklar›na sahip Ba¤›ms›z Gazeteciler ve Kemer Yay›nc›l›k
hisselerinin devrinin yürütmesini durdurdu¤unu bildirdi.

12 Mart
- Genentech firmas›n›n yüzde 56's›na sahip olan Roche, geri
kalan hisseler için 46,8 milyar dolar ödeyece¤ini aç›klad›.
- Türkiye'ye Ocak ay›nda, net uluslararas› do¤rudan yat›r›m
giriﬂi (fiili giriﬂ) 1 milyar 92 milyon dolar oldu.
- 50 milyar dolarla Wall Street tarihinin en büyük yolsuzlu¤unu
yapmakla suçlanan Bernard Madoff, suçunu kabul etti.

13 Mart
- Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an, ekonomide 4. tedbir
paketini aç›klad›. Pakete göre Eximbank'›n sermayesi 500
milyon lira art›r›lacak. Kaynak Kullan›m› Destekleme Fonu
yüzde 5 düﬂürülecek. Bütçeden KOSGEB için öngörülen
ödene¤e 75 milyon lira ilave yap›lacak. ‹hracatç›n›n rekabet
gücünün yükseltilmesi amac›yla Destekleme Fiyat ‹stikrar
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Fonu'na ayr›lan para art›r›lacak. Yeni konutlar›n sat›ﬂ›ndan
al›nan yüzde 18'lik KDV, üç ay süreyle yüzde 8'e indirilecek.
Otomotiv firmalar›n›n elindeki mevcut araçlardan al›nan
ÖTV oran› 3 ay süreyle düﬂürülecek. Beyaz eﬂya ve
elektronik eﬂyada uygulanan ÖTV'nin oran› 3 ay süreyle
indirilecek.
- Sermaye Piyasas› Kurulu (SPK) Baﬂkanl›¤›na Prof. Dr. Vedat
Akgiray, Tütün ve Alkol Piyasas› Düzenleme Kurulu
Baﬂkanl›¤›na da Mehmet Küçük atand›.
- ABD'li otomotiv ﬂirketi General Motors (GM), daha önce
Mart ay› için hükümetten istedi¤i 2 milyar dolara ihtiyac›
olmad›¤›n› bildirdi.
- Bulgaristan'›n, Türkiye ile 1998 y›l›nda imzalad›¤› ve Ceylan
Holding’in üstlendi¤i "Yukar› Arda Projesi"ni içeren anlaﬂmay›
tek tarafl› olarak feshetti¤i bildirildi.

14 Mart
- G-20 ülkelerinin 2 Nisan'da Londra'da yapacaklar› zirve
öncesinde, maliye ve ekonomi bakanlar› ‹ngiltere'nin
Brighton kenti yak›nlar›ndaki Horsham kasabas›nda topland›.
- Hazine Taﬂ›nmazlar›n›n ‹daresi Hakk›nda Yönetmelikte
de¤iﬂikli¤e gidildi ve yat›r›m› tamamlanmam›ﬂ irtifak hakk›
ve kullanma izinlerinde bedelin, talep edilmesi halinde 2
y›l süreyle yüzde 50 indirimli tahsil edilmesi kararlaﬂt›r›ld›.

16 Mart
- 4. tedbir paketinin vergi indirimleri uygulamaya girdi. 15
Haziran'a kadar geçerli olacak Bakanlar Kurulu Karar›na
göre, net alan› 150 metrekare ve üzeri konut teslimlerinde
KDV oran› yüzde 18'den yüzde 8'e düﬂürüldü. ÖTV oran›
da, ticari araçlarda yüzde 10 yerine yüzde 1, motor silindir
hacmi 1600 cm3'ü geçmeyen otomobillerde yüzde 37 yerine
yüzde 18, otobüslerde de yüzde 1 yerine s›f›r olarak
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uygulanacak. Elektronik ve beyaz eﬂyada ise yüzde 6,7'lik
ÖTV s›f›rland›. Tüketici kredilerindeki KKDF de, yüzde
15'den yüzde 10'a indirildi.
- Türkiye'de, 2008 y›l› Aral›k ay›nda iﬂsizlik oran›, 3 puan
artarak yüzde 13,6 olarak hesapland›. ‹ﬂsiz say›s› da, 838
bin kiﬂi artarak, 3 milyon 274 bin kiﬂi oldu.
- ABD Baﬂkan› Barack Obama, hükümetin geçen y›l iflastan
kurtard›¤› sigorta ﬂirketi American International Group'taki
(AIG) prim ödemelerine tepkisini dile getirdi ve bu ödemeleri
engellemek için gereken tüm yasal önlemlerin al›nmas›
direktifini verdi.
- Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an, Türkiye’nin ilk h›zl› tren
hatt› olan Ankara-Eskiﬂehir h›zl› tren hatt›n› açt›.

17 Mart
- AB Komisyonunun Nabucco projesi için ay›rd›¤› 250 milyon
avroya, üye ülkeler onay vermedi.
- Rusya'n›n do¤algaz devi Gazprom Baﬂkan Yard›mc›s›
Aleksand›r Medvedev, Nabucco do¤algaz projesine
kat›lmalar› için davet ald›klar›n› ancak, bunu reddettiklerini
söyledi.
- Otomobil üretimi Ocak-ﬁubat döneminde geçen y›l›n ayn›
dönemine göre yüzde 55,8, sektörün toplam üretimi de
yüzde 63 azald›.

18 Mart
- Çin Ticaret Bakanl›¤›, Coca Cola ﬂirketinin, Çin'in en büyük
meyve suyu ﬂirketlerinden biri olan Huiyuan firmas›n› sat›n
alma teklifini reddetti.
- Ayl›k Sanayi Ciro Endeksi, Ocak’ta 2008’in ayn› dönemine
göre yüzde 11,5, sanayi sipariﬂ endeksi ise yüzde 13,6
azal›ﬂ gösterdi.
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- Hazine Müsteﬂarl›¤›, ﬁubat’ta çeﬂitli sektörlere yönelik
toplam 1 milyar 59 milyon TL tutar›ndaki 153 yat›r›m projesi
için teﬂvik belgesi düzenledi.

19 Mart
- ABD Merkez Bankas› (FED), ABD ekonomisine 1,4 trilyon
dolar nakit ak›ﬂ› sa¤layaca¤›n› aç›klad›.
- Merkez Bankas› Para Politikas› Kurulu, k›sa vadeli faiz
oranlar›nda 1 puan indirim yapt›. Buna göre gecelik
borçlanma faiz oran› yüzde 11,50'den yüzde 10,50'ye, borç
verme faiz oran› da yüzde 14'den yüzde 13'e çekildi.
- IMF, dünya ekonomisinin bu y›l yüzde 0,5 ile yüzde 1
aras›nda küçülece¤ini bildirdi.
- BDDK, bankac›l›k sektörü k›r›n›n Ocak ay›nda geçen y›l›n
ayn› dönemine göre yüzde 22,8 art›ﬂla 1,6 milyar TL’ye
ç›kt›¤›n› bildirdi
- Geçen y›l Ocak-ﬁubat döneminde 5 milyar 23,9 milyon TL
olan teﬂvi¤e ba¤lanan oran bu y›l›n ayn› döneminde yüzde
49,1 azalarak 2 milyar 552,8 milyon TL’ye geriledi.

20 Mart
- AB devlet ve hükümet baﬂkanlar›, 200 milyon Avrosu
Nabucco projesine olmak üzere, kullan›lmayan AB
fonlar›ndan enerji ve geniﬂ bant internet altyap›s›na 2 y›l
içinde 5 milyar avro harcanmas› konusunda uzlaﬂt›lar.
- 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere sanayi elektri¤inin fiyat›nda
yüzde 1,66, konut elektri¤inin fiyat›nda ise yüzde 1,58
oran›nda indirim yap›ld›.
- AB devlet ve hükümet baﬂkanlar›, Orta ve Do¤u Avrupa'daki
yeni üyeler için ayr›lan 25 milyar avroluk acil kredi paketinin
50 milyar avroya ç›kar›lmas› konusunda uzlaﬂt›.
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- Merkezi yönetim bütçesinden ﬁubat ay›nda 25 milyar 808
milyon lira harcama yap›ld›, 18 milyar 415 milyon lira da
gelir elde edildi. Bütçe, ﬁubat ay›n› 7 milyar 393 milyon
liral›k aç›kla kapatt›.
- Merkez Bankas›’n›n döviz rezervi, 6 Mart-13 Mart haftas›nda
104 milyon dolar artarak 67 milyar 487 milyon dolara ulaﬂt›.

21 Mart
- Dünya Bankas› Baﬂkan› Robert Zoellick, dünya ekonomisinin
bu y›l yüzde 2'ye kadar küçülmesini beklediklerini söyledi.

22 Mart
- Ziraat Bankas› ve Tar›m Kredi Kooperatifleri (TKK) taraf›ndan
kulland›r›lan düﬂük faizli tar›m kredilerinin vadesi iﬂletme
kredilerinde 18 aydan 2 y›la, yat›r›m kredilerinde 5 y›ldan
7 y›la ç›kar›ld›.

23 Mart
- ABD Yönetimi, bankalar›n bilançolar›nda bulunan ve kredi
piyasas›n›n çal›ﬂmas›n› önleyen toksik (zehirli, bat›k)
varl›klar› sat›n almak için 1 trilyon dolara kadar harcama
karar› ald›.
- Merkezi yönetim brüt borç stoku ﬁubat sonu itibariyle bir
ay öncesine göre yüzde 3,2 artarak 403,5 milyar TL’ye ç›kt›.
- Hazine’nin alaca¤› ﬁubat ay› itibariyle 25.8 milyar TL’ye
yükseldi.
- En geniﬂ tan›ml› para arz› M3, 27 ﬁubat-6 Mart tarihleri
aras›nda 4 milyar 667 milyon TL artarak 475 milyar 622
milyon TL’ye ç›kt›.

46

2009 E ko no mi A l m a n a ¤ ›

24 Mart
- ABD Merkez Bankas› Baﬂkan› Ben Bernanke, 1930'lardaki
gibi bir ekonomik çöküﬂün yaﬂanmamas› için AIG'nin
kurtar›lmas›na karar verildi¤ini kaydetti.
- IMF Baﬂkan› Dominique Strauss-Khan, küresel krizi çözmek
için koordineli hareket edilmezse, iﬂsizlik ve iç
ayaklanmalar›n h›zla art›ﬂ gösterece¤ini söyledi.
- ‹ngiltere'de ﬁubat ay› üretici fiyat endeksinin 49 y›ld›r ilk
kez s›f›ra düﬂtü¤ü aç›kland›.
- Çin Merkez Bankas› Baﬂkan› Zhou Xiaochuan, IMF taraf›ndan
kontrol edilen yeni bir küresel para birimi önerdi.
- ﬁekerbank hisselerinin yüzde 33,98'ini elinde bulunduran
BTA Securities JSC'nin sahibi BTA Bank JSC sermayesinin
yüzde 78,14'ünün Kazakistan Devlet Varl›k Fonu Samruk
Kazyna taraf›ndan devral›nd›¤› bildirildi.
- Türk Eximbank Genel Müdürü Ahmet K›l›ço¤lu, 1 y›la
kadar vadeli kredilerde, faiz oranlar›n›n 2'ﬂer puan
indirildi¤ini aç›klad›.

25 Mart
- Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an, 3 ay süreyle gayrimenkul
al›m sat›mlar›nda tapu harc›n› binde 15'ten binde 5'e, ev
ve ofis mobilyalar› ile KOB‹'lerin kulland›¤› baz› sanayi ve
iﬂ makinelerinde ise KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e indiren
5 maddelik yeni ekonomik önlem paketini aç›klad›.
- Toplu Konut ‹daresi (TOK‹) taraf›ndan yoksul vatandaﬂlara
yönelik yap›lacak ve 100 liradan baﬂlayan taksitlerle sat›lacak
45 metrekarelik konutlar›n sat›ﬂ› için talep toplanmaya
baﬂland›.
- Reel kesimin güveni Mart ay›nda da geçen aya göre 5,2
puan artarak, 67,8’e yükseldi.
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26 Mart
- Türkiye'nin Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti'ne 500 milyon
dolar tutar›nda kredi sa¤lamas›na iliﬂkin Kredi Anlaﬂmas›,
Bakanlar Kurulunca onayland›.
- BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, G-20 ülkelerinin liderlerine
küresel mali krizin vurdu¤u geliﬂmekte olan ülkeler için
2 y›ll›k ve 687 milyar sterlinlik bir mali teﬂvik paketi
haz›rlamalar› ça¤r›s›nda bulundu.
- S›rbistan'›n, IMF ile 3 milyar avroluk bir program üzerinde
anlaﬂmaya vard›¤› bildirildi.
- Kredi Garanti Fonu, Marmara Birlik Marmara Zeytin Tar›m
Sat›ﬂ Kooperatifleri Birli¤i üyesi olan zeytin üreticisi çiftçilere
kulland›r›lacak kredilerin yüzde 50’sine kefil olarak, 5
milyon TL kredi imkan› sa¤layacak.

27 Mart
- Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an, küresel krizin etkilerini
azaltmak amac›yla Kredi Garanti Fonu'na 1 milyar lira
aktar›laca¤›n› aç›klad›.
- Türkiye otomobil pazar›, ﬁubat ay›nda da yüzde 31,6
darald›.
- Merkez Bankas›’n›n döviz rezervi, 13-20 Mart haftas›nda 677
milyon dolar azalarak 66 milyar 810 milyon dolara düﬂtü.

28 Mart
- Ünlü finans spekülatörü George Soros, 2 Nisan'da Londra'da
yap›lacak olan G-20 zirvesinin küresel ekonomik sistem
için son ﬂans oldu¤unu söyledi.
- Norveç, IMF’ye 4,6 milyar dolarl›k destekte bulunaca¤›n›
bildirdi.
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- Enerji Piyasas› Düzenleme Kurulunun (EPDK), elektrik
fiyatlar›nda abone gruplar›na göre yüzde 1,5-1,89 oranlar›nda
indirim sa¤layan karar›, Resmi Gazete'de yay›mland›.

29 Mart
- Yaz saati (ileri saat) uygulamas›na geçildi. Saatler, 03.00'de,
bir saat ileri al›narak 04.00'e getirildi.
- Baz› sektörlerdeki mallara uygulanacak KDV'nin yüzde
18'den, yüzde 8'e indirilmesine dair Bakanlar Kurulu Karar›,
Resmi Gazete'de yay›mlanarak yürürlü¤e girdi.

30 Mart
- Almanya D›ﬂiﬂleri Bakan› Frank-Walter Steinmeier, ekonomik
kriz nedeniyle büyük zarara u¤rayan Opel otomobil
ﬂirketinin kurtar›lmas› amac›yla, devletin ﬂirket hisselerine
geçici süreyle iﬂtirak etmesini önerdi.
- En geniﬂ tan›ml› para arz› M3, 6-13 Mart tarihleri aras›nda
2 milyar 482,4 milyon TL artarak 478 milyar 104,5 milyon
TL’ye ç›kt›.

31 Mart
- Türkiye ‹statistik Kurumu (TÜ‹K), Türkiye ekonomisinin
2008 y›l›nda yüzde 1,1 oran›nda büyüdü¤ünü aç›klad›.
Kesintisiz 27 çeyrektir büyüyen Türkiye ekonomisi, 2008
y›l›n›n son çeyre¤inde yüzde 6,2 küçüldü.
- 2008 y›l›nda kiﬂi baﬂ›na GSYH, cari fiyatlarla 13 bin 367
lira, dolar cinsinden 10 bin 436 dolar olarak hesapland›.
- TÜ‹K, 2007 y›l› ile 2008'in ilk 3 çeyre¤inin milli gelir
rakamlar›n› revize etti, 2007 büyüme rakam› yüzde 4,6'dan
yüzde 4,7'ye yükseltildi.
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- 2008 y›l› sonu itibariyle, Türkiye'nin d›ﬂ borcu 276,8 milyar
dolara, net d›ﬂ borç stoku 150,7 milyar dolara yükseldi.
Kamu net borç stoku, 2008 y›l› sonu itibariyle bir önceki
y›la göre yüzde 9,3 artarak 271,5 milyar lira oldu.
- Dünya Bankas›, küresel büyümenin bu y›l, 2. Dünya
Savaﬂ›'ndan bu yana ilk kez yüzde 1,7 daralaca¤› tahmininde
bulundu.
- ‹hracat ﬁubat ay›nda, geçen y›l›n ayn› ay›na göre yüzde
24,9 azalarak 8 milyar 317 milyon dolar oldu. ‹thalat da
ﬁubat’ta yüzde 47,6 oran›nda azald› ve 8 milyar 398 milyon
dolar olarak gerçekleﬂti.
- Mahalli idareler yeni döneme 14 milyar 73 milyon TL’lik
Hazine borcu ile girdi.
- 30 Haziran’a kadar tapu harc› binde 5 olarak belirlenirken,
sanayi makineleri, mobilya sektörü ve bilgisayar ürünlerinde
de KDV oran› yüzde 18’den yüzde 8’e düﬂürüldü.
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N‹SAN
1 Nisan
- ‹hracat ﬁubat ay›nda geçen y›l›n ayn› ay›na göre yüzde
24,9 azalarak 8 milyar 317 milyon dolara indi. Ayn› dönemde
ithalat da yüzde 47,6 azalarak 8 milyar 398 milyon dolara
geriledi.
- Hazine, Nisan ay›nda iç piyasaya yap›lacak 7,8 milyar TL’lik
itfaya karﬂ›l›k, iç piyasadan 6,4 milyar TL tutar›nda bir
borçlanmaya gidecek.

2 Nisan
- ‹hracat Mart ay›nda yüzde 34,93 azalarak 10 milyar 952
milyon dolardan 7 milyar 126 milyon dolara indi (T‹M).
- G-20 üyeleri Londra'daki zirvede IMF ve di¤er kalk›nma
kuruluﬂlar›na 1,1 trilyon dolar kaynak aktar›lmas› konusunda
anlaﬂt›.
- Türkiye ile IMF, do¤rudan görüﬂmelere yeniden baﬂlama
karar› ald›.
- Merkez Bankas›, yar›ndan itibaren döviz sat›m ihalelerini
durduraca¤›n› bildirdi.
- TEDAﬁ Genel Müdürü Haﬂim Keklik, Ankara'da baz›
semtlerde seçim gecesi elektriklerin kesilmesinin ''sabotaj
oldu¤u ve bu konuda inceleme baﬂlat›ld›¤›'' iddialar›yla
ilgili olarak ne TEDAﬁ yetkililerinin ne de polisin, elektri¤i
kesilen trafolarda herhangi bir incelemesinin söz konusu
olmad›¤›n› aç›klad›.
- Avrupa Merkez Bankas›, faiz oran›n› çeyrek puan indirdi.
Merkez Bankas›, faiz oranlar›n› tarihi düzey olarak
nitelendirilen yüzde 1,25'e çekti.
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- ‹stanbul Mali Suçlarla Mücadele ﬁube Müdürlü¤ünce, sabah
saatlerinde, ‹stanbul, ‹zmir ve Ankara'da, borsada
manipülasyon yap›ld›¤› iddialar› üzerine düzenlenen
operasyonda, 54 kiﬂi gözalt›na al›nd›.

3 Nisan
- Otomotiv ihracat›nda y›l›n ilk çeyre¤inde ana sanayide
yüzde 58, yan sanayide yüzde 46 gerileme yaﬂand›.
- Merkez Bankas›’n›n döviz rezervi, 20-27 Mart haftas›nda
593 milyon dolar azalarak 66 milyar 217 milyon dolara
düﬂtü.
- Yurtiçi döviz hesaplar› 13-20 Mart haftas›nda 3 milyar 417
milyon dolar artarak 87 milyar 219 milyon dolara ç›kt›.
- Uluslararas› Tekstil Haz›r Giyim ve Deri ‹ﬂçileri Federasyonu
Genel Sekreteri Neil Kearney, geçen y›l Eylül ay›ndan bu
yana dünyada deri, tekstil ve ayakkab› sektöründe 12
milyon kiﬂinin iﬂsiz kald›¤›n›, 8 bin 500 fabrikan›n da o
tarihten bu yana kapand›¤›n› aç›klad›.
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤› Maden ‹ﬂleri Genel
Müdürlü¤ü, toplam 5 bin 468 adet maden sahas›n› aramaya
açmak üzere ihaleye ç›kt›.
- IMF Baﬂkan› Dominique Strauss-Kahn, G-20 zirvesinin
ard›ndan, dünyada potansiyel krizlerle mücadele etmek
için IMF'nin ﬂimdi yeterli güce sahip oldu¤unu bildirdi.
- Türkiye ‹statistik Kurumu, Mart ay›nda tüketici fiyatlar›
endeksinin (TÜFE) yüzde 1,10, üretici fiyatlar› endeksinin
(ÜFE) yüzde 0,29 artt›¤›n› aç›klad›. TÜ‹K'e göre, mart ay›
itibariyle y›ll›k enflasyon ise TÜFE'de yüzde 7,89, ÜFE'de
yüzde 3,46 oldu.
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4 Nisan
- ABD Ticaret ve Kalk›nma Kurumu ile Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanl›¤› aras›nda enerji verimlili¤i, yenilenebilir
enerji ve temiz kömür teknolojisi konular›nda geniﬂ bir
iﬂbirli¤i program›n›n ana hatlar›n› belirleyen bir mutabakat
anlaﬂmas› imzaland›.
- ABD Merkez Bankas› Baﬂkan› Ben Bernanke, kredi sistemini
teﬂvik etmek ve ABD ekonomisinde yeniden iyileﬂme
sa¤lanmas› için ellerindeki tüm araçlar›n› kullanacaklar›n›
belirterek, ABD ekonomisinde iyileﬂmenin yavaﬂ olabilece¤i
uyar›s›nda bulundu.

6 Nisan
- Japonya'da 75 milyar avroluk yeni teﬂvik paketi aç›kland›.
- Çal›k Holding, Sabah-ATV'nin sat›n al›nma sürecinde
kullan›lan 750 milyon dolarl›k kredinin karﬂ›l›¤›nda, 1
milyar 250 milyon dolarl›k iﬂletmenin tamam› ve buna ilave
olarak Yönetim Kurulu Baﬂkan› Ahmet Çal›k'›n ﬂahsi
kefaletinin bankalara teminat olarak verildi¤ini aç›klad›.

7 Nisan
- Avustralya Merkez Bankas› faizleri çeyrek puan indirerek,
son 50 y›l›n en düﬂük faiz düzeyi olan yüzde 3'e çekti.
- AB ve ortak para kullanan 16 ülkenin dahil oldu¤u Avro
Bölgesi'nde 2007'nin ayn› dönemine göre geçen y›l›n son
çeyre¤inde yüzde 1,3 olarak aç›klanan küçülme rakam›,
yüzde 1,4'e revize edildi.
- Darphane ve Damga Matbaas› Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan
ABD Baﬂkan› Barack Obama'n›n Türkiye ziyareti an›s›na
hat›ra para bas›ld›.
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8 Nisan
- Türkiye'nin sanayi üretimi ﬁubat ay›nda, 2008 y›l›n›n ayn›
ay›na k›yasla yüzde 23,7 oran›nda azald›.
- Hazine Müsteﬂarl›¤›, 3 Nisan 2013 vadeli de¤iﬂken faizli
Devlet Tahvilinin 7 Ekim 2009 tarihindeki kupon ödemesine
esas teﬂkil edecek kupon oran›n›n yüzde 8,02 oldu¤unu
bildirdi.
- Geçen y›l›n ilk çeyre¤inde 350 bin 902 adet olan otomotiv
üretimi bu y›l›n ayn› döneminde yüzde 59,4 azal›ﬂla 142
bin 567 adede geriledi.
- AB Komisyonu, borçlanmakta zorlanan bankalara sa¤lanan
hazine garantileri dahil, 27 AB üyesinde küresel mali krize
karﬂ› al›nan tedbirlerin, 3 trilyon avroya ulaﬂt›¤›n› duyurdu
- Almanya'da Cabrio tipi otomobil üreten tan›nm›ﬂ ﬂirketlerden
Karmann, iflas duyurusunda bulundu.
- Ekonomik ‹ﬂbirli¤i ve Kalk›nma Teﬂkilat›, dünyada kay›t
d›ﬂ› çal›ﬂan kiﬂi say›s›n›n 1,8 milyar› buldu¤unu, buna
karﬂ›l›k 1,2 milyar insan›n ise kay›t alt›nda oldu¤unu
aç›klad›.

9 Nisan
- Merkez Bankas›’nca tespit edilen reeskont ve avans
iﬂlemlerinde uygulanacak faiz oranlar› 6-7 puan indirildi.
- ‹ngiliz Barclays Bankas›, ABD merkezli menkul k›ymet
yönetimi birimi iShares firmas›n›, Avrupa merkezli yat›r›m
ﬂirketi CVC'ye 4,4 milyar dolara satma konusunda anlaﬂt›.
- Dünya otomotiv sektöründeki krize ra¤men Hintli Tata
Grubu, dünyan›n en ucuz otomobili ''Nano''yu Hindistan'da
sat›ﬂa sundu. Yeni Delhi ve Bombay'daki bayilerde
sergilenmeye baﬂlanan Nano, 100 bin rupiden (1.500 avro)
piyasaya sürüldü.
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- Sanayi üretimi ﬁubat ay›nda yüzde 23,7 gerileyerek rekor
düﬂüﬂle dibe vurdu.
- Geçen y›l›n ilk çeyre¤inde 350 bin 902 adet olan otomotiv
üretimi bu y›l›n ayn› döneminde yüzde 59,4 azal›ﬂla 142
bin 567 adede geriledi.

10 Nisan
- Merkez Bankas›’n›n döviz rezervi, 27 Mart-3 Nisan haftas›nda
2 milyar 406 milyon dolar azalarak 63 milyar 811 milyon
dolara düﬂtü.
- Özelleﬂtirme ‹daresi Baﬂkanl›¤›, elektrik da¤›t›m›nda Çoruh
ve Osmangazi elektrik da¤›t›m bölgelerinin özelleﬂtirilmesi
için ilana ç›kt›.
- ‹malat sanayinde kapasite kullan›m oran› Mart ay›nda,
geçen y›l›n ayn› ay›na göre 16,5 puan azald› ve yüzde 64,7
seviyesinde gerçekleﬂti.
- Japonya Baﬂbakan› Taro Aso, dünyan›n ikinci büyük
ekonomisini durgunluktan ç›karmak için 150 milyar dolar
tutar›nda yeni bir teﬂvik paketi aç›klad›.
- Türkiye'nin, 2008 y›l› ﬁubat ay›nda 3 milyar 871 milyon
dolar aç›k veren cari iﬂlemler hesab›, 2009 y›l›n›n ayn›
döneminde 343 milyon dolar fazla verdi.
- Forbes dergisinin aç›klad›¤› 2 bin büyük ﬂirket aras›nda
Türkiye'den 13 ﬂirket yer ald›.

11 Nisan
- Boren ile Temsan iﬂbirli¤iyle yürütülen proje çerçevesinde
Türkiye'de ilk kez dalga enerjisinden elektrik üretimi
gerçekleﬂtirildi.
- Dünyan›n 80 ülkesinden 2 bin Türk giriﬂimciyi bir araya
getiren Dünya Türk Giriﬂimciler Kurultay› kapsam›nda
iﬂbirli¤i ve lobicilik faaliyetlerini yürütmesi için Dünya Türk
‹ﬂ Konseyi kuruldu.
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12 Nisan
- Devlet Bakan› Mehmet ﬁimﬂek, Türkiye ve IMF'nin, 3 y›ll›k
stand-by anlaﬂmas›na iliﬂkin görüﬂmelere yol gösterecek
prensipler konusunda mutabakat sa¤lad›¤›n›, ancak ön
anlaﬂmaya var›lmad›¤›n› aç›klad›.

13 Nisan
- Kat›l›m öncesi ekonomik program aç›kland›. Türkiye
ekonomisinin 2009 y›l›nda yüzde 3,6 oran›nda daralmas›,
2010 y›l›nda yüzde 3,3, 2011'de ise yüzde 4,5 oran›nda
büyümesi öngörüldü. Bu y›l sanayi sektörü üretiminin
yüzde 9,7 oran›nda daralmas› beklenirken, iﬂsizlik oran›n›n
yüzde 13,5 düzeyine yükselece¤i öngörüldü. Programda,
2009 tüketici fiyatlar› enflasyonu yüzde 7,5, 2010 y›l›
enflasyonu yüzde 6,5, 2011 enflasyonu da yüzde 5,5 olarak
yer ald›. 2009, 2010 ve 2011 y›llar›nda ihracat›n s›ras›yla
104, 111 ve 120 milyar dolar olaca¤› tahmin edildi.
- ‹malat sanayiinde kapasite kullan›m oran› Mart ay›nda
geçen y›l›n ayn› ay›na göre 16,5 puan birden azalarak
yüzde 64,7’ye indi.
- Merkez Bankas›, geçen y›l ﬁubat ay›nda 3 milyar 871 milyon
dolar aç›k veren cari iﬂlemler hesab›n›n, bu y›l›n ﬁubat
ay›nda 343 milyon dolar fazla verdi¤ini bildirdi.
- Bankac›l›k sektörünün net kar› ﬁubat ay›nda geçen y›l›n
ayn› ay›na göre yüzde 39,7, bir önceki aya göre yüzde
38,3 artarak 3 milyar 204 milyon TL oldu.
- En geniﬂ tan›ml› para arz› M3, bu y›l›n ilk çeyre¤inde y›l
baﬂ›na göre 15 milyar 111 milyon TL artarak 473 milyar
495 milyon TL’ye ulaﬂt›.

56

2009 E ko no mi A l m a n a ¤ ›

14 Nisan
- Hükümet uzun zamand›r ›srarla korudu¤u 2009 için yüzde
4 büyüme hedefini, yüzde 3,6 daralma olarak revize etti.
- Krize karﬂ› al›nan 36 önlemin 2008-2010 dönemindeki
toplam maliyeti 54,4 milyar lira olarak belirlendi.
- Ekonomiyi canland›rmak için KDV indirimi uygulanacak
mallar›n kapsam› geniﬂletildi.
- 2009 y›l› Ocak-Mart döneminde bütçe giderleri 66 milyar 425
milyon lira, bütçe gelirleri 47 milyar 298 milyon lira ve bütçe
aç›¤› da 19 milyar 127 milyon lira olarak gerçekleﬂti. Mart
ay› bütçe giderleri 21 milyar 820 milyon, gelirleri 13 milyar
53 milyon, bütçe aç›¤› ise 8 milyar 767 milyon lira oldu.
- Merkez Bankas›, 2008 y›l›nda 1 milyar 990 milyon 767,9
bin TL kar etti.
- Ziraat Bankas›’n›n 2008 y›l› net kar kaleminin 2 milyar 134
milyon lira olarak gerçekleﬂti¤i, 2008 y›l› kar›ndan Hazine'ye
750 milyon lira net kar pay› ödenmesinin kararlaﬂt›r›ld›¤›
bildirildi.
- Halkbank, 2008 y›l›n› 1 milyar 18 milyon lira net karla
kapatt›.
- Uluslararas› net do¤rudan yat›r›mlar, ﬁubat ay›nda, Ocak
ay›na göre yüzde 67,1 oran›nda düﬂüﬂle, 366 milyon dolara
geriledi.

15 Nisan
- Türkiye'de, 2009 y›l› Ocak ay›nda iﬂsizlik oran› bir önceki
y›l›n ayn› dönemine göre 3,9 puan artarak yüzde 15,5
olarak hesapland›. ‹ﬂsiz say›s› Ocak 2009 döneminde, bir
önceki y›l›n ayn› dönemine göre 1 milyon 59 bin kiﬂi
artarak 3 milyon 650 bin kiﬂi oldu.
- Bütçe aç›¤› y›l›n ilk çeyre¤inde yüzde 337 artarak 4 milyar
374 milyon TL’den 19 milyar 127 milyon TL’ye yükseldi.
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- Uluslararas› do¤rudan yat›r›mlar Ocak-ﬁubat döneminde
geçen y›l›n ayn› dönemine göre yüzde 18,6 azalarak 1
milyar 480 milyon dolara geriledi.
- 2009 Y›l› Çiftçi Kay›t Sistemine dahil olan çiftçilere alan
bazl› olarak mazot, kimyevi gübre ve toprak analizi
destekleme ödemelerine baﬂland›.
- Milli Piyango'nun özelleﬂtirilmesi için aç›lan ihaleye 2 teklif
geldi.
- Merkez Bankas› faizi yüzde 10’un alt›na indi.

16 Nisan
- Merkez Bankas› Para Politikas› Kurulu, k›sa vadeli faiz
oranlar›n› 0,75 puan indirdi. Buna göre, gecelik faiz oranlar›
borçlanmada yüzde 9,75'e, borç vermede ise yüzde 12,25'e
çekildi.
- ﬁubat ay›nda sanayi üretimi, ortak para kullanan 16 ülkenin
dahil oldu¤u Avro Bölgesi'nde yüzde 18,4 ve 27 üyeli
AB'de yüzde 17,5 geriledi.
- Çin ekonomisinin y›l›n ilk çeyre¤inde geçen y›l›n ayn›
dönemine göre yüzde 6,1 büyüdü¤ü aç›kland›.
- IMF, ekonomik durgunlu¤un beklenenden daha uzun
sürebilece¤ini, durgunlu¤un ard›ndan ekonomide
iyileﬂmenin zay›f olaca¤›n› bildirdi.

17 Nisan
- Tüketici güven endeksi Mart ay›nda bir önceki aya göre
yüzde 1,04 artarak 74,77 de¤erine yükseldi.
- Merkez Bankas›’n›n döviz rezervi, 3-10 Nisan haftas›nda
182 milyon dolar artarak 63 milyar 993 milyon dolara ulaﬂt›.
- Türkiye S›nai ve Kalk›nma Bankas› (TSKB) Yönetim Kurulu
Baﬂkanl›¤› görevine, bankan›n en büyük sermaye orta¤›
Türkiye ‹ﬂ Bankas›n›n Genel Müdürü Ersin Özince getirildi.
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- Özelleﬂtirme ‹daresi Baﬂkanl›¤›, Türkiye'nin kuzeyindeki
5 ili kapsayan ve elektrik da¤›t›mda 7. bölge olan Yeﬂil›rmak
Elektrik Da¤›t›m Bölgesinde ihale ilan›na ç›kt›.
- Dünyan›n en büyük ikinci petrol tüketicisi Çin ile Kazakistan,
5 milyar dolarl›k petrol anlaﬂmas› imzalad›.
- Forbes dergisi, küresel ekonomik kriz yüzünden Rus
milyarderlerin servetlerinin 380 milyar dolarl›k kay›pla 142
milyar dolara kadar indi¤ini ve milyarder say›s›nda da üçte
iki oran›nda bir azalma oldu¤unu bildirdi.

19 Nisan
- Müstakil Sanayici ve ‹ﬂadamlar› Derne¤i (MÜS‹AD)
genel baﬂkanl›¤›na yeniden Ömer Cihad Vardan
seçildi.
- Bulgaristan, patates si¤ili hastal›¤› görüldü¤ü gerekçesiyle
Türkiye'den patates ihracat›n› s›n›rlayabilece¤ini bildirdi.

20 Nisan
- Merkez Bankas›, ihracatç› firmalar›n finansman ihtiyac›na
olabildi¤ince katk› sa¤lamak amac›yla, ihracat reeskont
kredisi limitinin 1,5 milyar dolar art›r›larak 2,5 milyar dolara
yükseltildi¤ini aç›klad›.
- Hükümetin, krize karﬂ› ald›¤› önlemlerin maliyetinin 2008’de
8 milyar 645 milyon TL, 2009’da 30 milyar 446 milyon TL,
2010’da 15 milyar 280 milyon TL olmak üzere toplam 54
milyar 371 milyon TL oldu¤u belirlendi.
- En geniﬂ tan›ml› para arz› M3, 27 Mart-3 Nisan haftas›nda
2 milyar 771,3 milyon TL azalarak 470 milyar 724 milyon
TL’ye düﬂtü.
- Merkezi Yönetim brüt borç stoku, Mart ay› sonu itibar›yla
407,7 milyar lira olarak gerçekleﬂti.
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- IMF Esnek Kredi Hatt›ndan 47 milyar dolar tutar›nda kredi
isteyen Meksika'n›n baﬂvurusunu onaylad›.
- Bankalararas› Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, 2009
y›l›n›n ilk 3 ay›nda kredi kart› harcamalar› yüzde 14 art›ﬂla
46 milyar liraya ulaﬂt›.
- Türk Telekom'un, y›l›n ilk çeyre¤inde konsolide gelirlerinin
2,5 milyar liray› aﬂt›¤› bildirildi.

21 Nisan
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤› Elektrik Üretim Aﬁ
(EÜAﬁ) Genel Müdürlü¤ü, Petrol Ofisi Aﬁ'nin 10 ﬂirketini,
4735 say›l› Kamu ‹hale Sözleﬂmeleri Kanunu uyar›nca 1'er
y›l süreyle tüm ihalelere kat›lmaktan yasaklad›.
- Maliye Bakan› Kemal Unak›tan, varl›k bar›ﬂ› için 14,8
milyarl›k beyan oldu¤unu bildirdi.

22 Nisan
- IMF'nin yay›mlad›¤› “Dünyan›n Ekonomik Görünümü”
raporunda, Türkiye ekonomisinin, 2009 y›l›nda yüzde 5,1
küçülmesinin ve 2010'da ise yüzde 1,5 oran›nda büyümesinin
beklendi¤i bildirildi.

24 Nisan
- Merkez Bankas› Beklenti Anketi’nden y›l sonu küçülmesi
için yüzde 3,6 sonucu ç›kt›.
- Bina ‹nﬂaat› Maliyeti Endeksi, 2009 y›l›n›n ilk çeyre¤inde
bir önceki y›l›n ayn› dönemine göre yüzde 2,42 azal›ﬂ
gösterdi.
- Dünyan›n en büyük içecek ﬂirketi Coca-Cola'n›n Üst Yöneticisi
Muhtar Kent, yönetim kurulu baﬂkan› olarak seçildi.
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- Merkez Bankas›n›n döviz rezervleri 62 milyar 414 milyon
dolarla y›l›n en düﬂük düzeyine geriledi.
- Dünya Bankas› Baﬂkan› Robert Zoellick, artan iﬂsizlik ve
korumac›l›k nedeniyle dünyan›n toplumsal bir kriz
tehlikesiyle karﬂ› karﬂ›ya bulundu¤unu söyledi.

25 Nisan
- Sanayileﬂmiﬂ yedi ülkenin oluﬂturdu¤u G-7 ülkeleri, 1930'lu
y›llardan beri yaﬂanan en kötü ekonomik durgunluktan
ç›kmak için birlikte çal›ﬂma sözü verdi.

27 Nisan
- Merkez Bankas›’n›n döviz rezervi, 10-17 Nisan haftas›nda
493 milyon dolar azalarak 63 milyar 500 milyon dolara
düﬂtü.
- Reel kesimin güveni Nisan ay›nda da geçen aya göre 17,3
puan artarak, 85,1’e yükselmesine ra¤men, son bir y›ll›k
dönemde 18,1 puanl›k azal›ﬂ gösterdi.
- En geniﬂ tan›ml› para arz› M3, 3-10 Nisan haftas›nda 5
milyar 326 milyon TL azalarak 465 milyar 397,5 milyon
TL’ye düﬂtü.
- Türkiye'de, 2008 y›l› bitkisel üretim de¤eri bir önceki y›la
göre yüzde 16,1 artarak yaklaﬂ›k 66 milyar lira oldu.
- Dünyan›n ikinci büyük ekonomisi olan Japonya, bu y›l
yüzde 3,3 daralacak. Böylece, Japonya ekonomisi 2. Dünya
Savaﬂ›'ndan bu yanaki en kötü performans›n› sergilemiﬂ
olacak.
- Dünya Bankas› domuz gribi üzerinde yapt›¤› incelemede,
dünya grip faturas›n›n 3 trilyon dolar› bulabilece¤ini
hesaplad›.
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28 Nisan
- Tar›m ve Köyiﬂleri Bakan› Mehdi Eker, Rusya ile imzalad›klar›
ek memorandum uyar›nca, ihracatta bir sorun yaﬂanmas›
durumunda, ülkeye de¤il, hata yapan firmaya yapt›r›m
uygulanaca¤›n› belirtti.

29 Nisan
- Y›l›n ilk çeyre¤inde teﬂvi¤e ba¤lanan yat›r›mlar›n tutar›
yüzde 57 azalarak 3,2 milyar TL’ye, istihdam say›s› da
yüzde 55 azalarak 11 bin 966’ya geriledi
- 2009 y›l› 1. çeyrek turizm geliri, geçen y›l›n ayn› dönemine
göre yüzde 11,2 oran›nda azalarak 2 milyar 466 milyon
573 bin 727 dolar oldu.
- ABD ekonomisi, bu y›l›n ilk çeyre¤inde, beklentilerin
üzerinde yüzde 6,1 darald›.

30 Nisan
- Türkiye'nin Ocak-Mart döneminde ihracat›, geçen y›l›n
ayn› dönemine göre yüzde 26 gerileyerek 24 milyar 507
milyon dolar, ithalat› da yüzde 41,8 gerileyerek 28 milyar
625 milyon dolar oldu. ‹hracat Mart ay›nda, geçen y›l›n
ayn› ay›na göre yüzde 28,4 azalarak, 8 milyar 178 milyon
dolar oldu. ‹thalat da Mart’ta yüzde 37,5 oran›nda azald›
ve 10 milyar 503 milyon dolar olarak gerçekleﬂti.
- BOTAﬁ Genel Müdürlü¤ü, do¤algaz sat›ﬂ fiyatlar›nda, olmak
üzere, konutlarda yüzde 25, sanayide yüzde 26 oran›nda
indirim yapt›.
- Merkez Bankas› Baﬂkan› Durmuﬂ Y›lmaz, güncellenen
tahminlerine göre enflasyonun yüzde 70 olas›l›kla 2009 y›l›
sonunda orta noktas› yüzde 6,0 olmak üzere yüzde 4,8 ile
7,2 aral›¤›nda gerçekleﬂece¤ini tahmin ettiklerini bildirdi.
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- Brezilya'da, Merkez Bankas› faiz oranlar›n› 1 puan düﬂürerek
tarihindeki en düﬂük seviye olan yüzde 10,25 yapt›.
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MAYIS
1 May›s
- Ekonominin koordinasyonundan sorumlu Devlet Bakanl›¤›
ve Baﬂbakan Yard›mc›l›¤›na Ali Babacan atand›.
- Bir zamanlar ABD otomotiv endüstrisinin simgelerinden
olan Chrysler, mahkemeye iflas koruma baﬂvurusunda
bulundu.

2 May›s
- Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤inin 64. Ola¤an Genel
Kurulunda Rifat Hisarc›kl›o¤lu, baﬂkanl›¤a yeniden seçildi.
- Özelleﬂtirme Yüksek Kurulu, Türkiye Elektrik Da¤›t›m
A.ﬁ'nin, Meram Elektrik Da¤›t›m A.ﬁ'deki yüzde 100
oran›ndaki hissesinin, 440 milyon dolar bedelle en yüksek
teklifi veren Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.ﬁ'ye
sat›lmas›na karar verdi.
- Devlet Bakan› ve Baﬂbakan Yard›mc›l›¤›na atanan Ali
Babacan, görevi Naz›m Ekren'den devrald›. Kemal Unak›tan,
Maliye Bakanl›¤› görevini Mehmet ﬁimﬂek'e devretti. Devlet
bakanl›¤›na atanan Sanayi ve Ticaret Bakan› Zafer Ça¤layan,
Sanayi Bakanl›¤› görevini Nihat Ergün'e devretti. Devlet
Planlama Teﬂkilat›ndan sorumlu Devlet Bakanl›¤›na Cevdet
Y›lmaz getirildi. Hilmi Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanl›¤› görevini Taner Y›ld›z'a devretti. Faruk Nafiz
Özak, Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› görevini AK Parti
Samsun Milletvekili Mustafa Demir'e devretti. Tar›m ve
Köyiﬂleri Bakan› Mehmet Mehdi Eker'in görev alan›
de¤iﬂmedi.
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3 May›s
- Enerji Piyasas› Düzenleme Kurumu Baﬂkan› Hasan Köktaﬂ,
Türkiye'de son 7 y›lda ﬂehirlerde do¤algaz kullan›m› için
yap›lan ﬂebeke yat›r›mlar›n›n toplam›n›n 8 milyar liraya
ulaﬂt›¤›n›, toplamda 13 milyon konuta da do¤algaz ulaﬂt›¤›n›
söyledi.
- Güneydo¤u Asya Ülkeleri Birli¤i (ASEAN) ile Çin, Japonya
ve Güney Kore'nin maliye bakanlar›, toplam sermayesi
120 milyar dolar› bulan bölgesel döviz rezervi havuzunun
bu y›l›n sonuna kadar oluﬂturulmas›n› kararlaﬂt›rd›.

4 May›s
- Mart ay›nda ihracat yüzde 28,4, ithalat yüzde 37.,5 gerileyince,
y›l›n ilk çeyre¤inde ihracat yüzde 26 azalarak 24 milyar
507 milyon dolar, ithalat yüzde 41,8 azalarak 28 milyar
625 milyon dolara indi.
- Merkez Bankas›’n›n döviz rezervi, 17-24 Nisan haftas›nda
21 milyon dolar azalarak 63 milyar 479 milyon dolara
geriledi.
- Hazine Müsteﬂarl›¤› May›s ay›nda toplam 18,3 milyar TL’lik
iç borç servisine karﬂ›l›k 15,3 milyar TL toplam iç borçlanma
gerçekleﬂtirilecek.
- En geniﬂ tan›ml› para arz› M3, 10-17 Nisan haftas›nda 3
milyar 713 milyon TL artarak 469 milyar 110,7 milyon TL’ye
ulaﬂt›.
- Kürﬂad Tüzmen, Devlet Bakanl›¤› görevini Zafer Ça¤layan'a
devretti.
- Türkiye ‹statistik Kurumu, Nisan ay›nda tüketici fiyatlar›
endeksinin (TÜFE) yüzde 0,02, üretici fiyatlar› endeksinin
(ÜFE) yüzde 0,65 artt›¤›n› aç›klad›. TÜ‹K'e göre, Nisan ay›
itibariyle y›ll›k enflasyon ise TÜFE'de yüzde 6,13 artarken,
ÜFE'de yüzde 0,35 geriledi.
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- AB Komisyonu Türkiye ekonomisinin bu y›l yüzde 3,7
küçülece¤ini, 2010'da ise yüzde 2,2 büyüyece¤ini tahmin
etti. Komisyon 2009 y›l›nda küresel ekonominin yüzde 1,4,
ABD'nin yüzde 2,9, Avrupa Birli¤i ile Avro Bölgesi'nin
yüzde 4 ve Japonya'n›n da yüzde 5,3 küçülece¤i
öngörüsünde bulundu.

5 May›s
- Hazine Müsteﬂarl›¤›, dün gerçekleﬂtirdi¤i tahvil ihalesinde,
rekabetçi olmayan teklif (ROT) sat›ﬂlar›yla birlikte toplam
net 4 milyar 521 milyon TL’lik borçlanmaya gitti. ‹halede
bileﬂik faiz yüzde 11,42 oldu.
- Türkiye ‹hracatç›lar Meclisi (T‹M) verilerine göre, Türkiye’nin
2009 y›l› Nisan ay› ihracat›, geçen y›l›n ayn› ay›na göre,
yüzde 33,75 gerileyerek, 7 milyar 528 milyon dolar oldu.
- Dünyan›n en ucuz otomobili Nano, sadece 16 günde 203
bin sipariﬂ ald›.
- ABD'li ünlü yat›r›m bankas› Merrill Lynch, bölgesinde
geliﬂmekte olan benzer ekonomilere k›yasla Türkiye'nin
durgunluktan daha h›zl› ç›kaca¤›n› belirterek, bu y›l yüzde
2,5 düzeyinde kalacak küçülmenin 2010 y›l›nda yüzde 3,2
büyümeye dönüﬂmesini bekledi¤ini duyurdu.

6 May›s
- Hazine Müsteﬂarl›¤›, gerçekleﬂtirdi¤i iki tahvil ihalesinde,
rekabetçi olmayan teklif (ROT) sat›ﬂlar›yla birlikte toplam
net 11 milyar 609 milyon TL’lik borçlanmaya gitti.
- ABD'nin en büyük 500 ﬂirketinin gelir, kar, aktif ve öz
sermayelerinin aç›kland›¤› Fortune 500 s›ralamas›nda,
listenin 55 y›ll›k tarihinde karlarda en büyük düﬂüﬂün
yaﬂand›¤› bildirildi.
- Kosova, oy ço¤unlu¤uyla IMF üyesi oldu.
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7 May›s
- Sanayi ve Ticaret Bakan› Nihat Ergün, KOSGEB ile ihtilafl›
olan KOB‹’lerin borçlar›n›n ana paralar›n› 31 Ekim 2009’a
kadar ödemeleri halinde kredi faizlerinin al›nmayaca¤›n›
aç›klad›.
- Boeing ve Türk Hava Yollar›, liste fiyat› 1 milyar 36 milyon
dolar olan 5 adet 777-300 ER uça¤›n›n sat›ﬂ› için anlaﬂma
imzaland›¤›n› aç›klad›.
- Avrupa Merkez Bankas›, faiz oranlar›n› 0,25 puan düﬂürerek
yüzde 1'e indirdi.
- Avrupa Birli¤i küresel kriz nedeniyle ödemeler dengesinde
sorun yaﬂayan Romanya'ya 7 y›l vadeli 5 milyar avro krediyi
onaylad›.
- TMMOB Elektrik Mühendisleri Odas› (EMO), nükleer santral
ihalesinde Yar›ﬂma Komisyonu'nu devre d›ﬂ› b›rakarak,
ihalenin tek kat›l›mc›s›n›n ''hukuka ayk›r› tekliflerini''
incelemek üzere TETAﬁ Enerji Al›ﬂ Dairesinin
görevlendirilmesi nedeniyle suç duyurusunda bulundu.
- Milli Piyango ‹daresine ait ﬂans oyunlar›n›n özelleﬂtirilmesi
ihalesinin nihai pazarl›k görüﬂmesinde, kat›l›mc›lar teklif
vermedi. ‹hale iptal edildi.
- ABD'nin en büyük otomotiv ﬂirketi GM, ilk çeyrekte 6
milyar dolar zarar etti¤ini aç›klad›.
- Otomobil üreticileri Porsche ve Volkswagen, birleﬂme
konusunda anlaﬂt›.

8 May›s
- Merkez Bankas›’n›n döviz rezervi, 24 Nisan-1 May›s
haftas›nda 962 milyon dolar artarak 64 milyar 441 milyon
dolara yükseldi.
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- ABD Merkez Bankas›’n›n test sonuçlar›na göre bu y›l ve
gelecek y›l içinde 19 Amerikan bankas›n›n toplam kayb›
600 milyar dolar› bulabilecek.
- Türkiye'nin sanayi üretimi Mart ay›nda, 2008 y›l›n›n ayn›
ay›na k›yasla yüzde 20,9 oran›nda azald›.
- Türkiye'de iﬂsizlik oran› 2008 y›l›nda yüzde 11 oldu. ‹ﬂsizlik
oran›, 2007 y›l›nda yüzde 10,3 düzeyindeydi.
- Türk otomotiv sanayisinde y›l›n ilk dört ay›nda toplam
taﬂ›t arac› üretimi, geçen y›l›n ayn› dönemine göre yüzde
54 oran›nda azald›.

9 May›s
- ‹ran Milli Petrol ﬁirketinden yap›lan aç›klamaya göre, Fars
eyaletinde 6 trilyon 300 milyar metreküp do¤algaz rezervi
olan büyük bir yatak keﬂfedildi.
- Zorunlu Deprem Sigortas›na sahip konut say›s›n›n bu y›l›n
ilk çeyre¤inde 3 milyonu aﬂt›¤› bildirildi.
- Venezüela'da hükümet, baz› petrol hizmet ﬂirketlerinin
varl›klar›na el koydu.

10 May›s
- ﬁehir içi telefon görüﬂmeleri rekabete aç›ld›.
- Irak'›n kuzeyindeki bölgesel yönetim, Irak Petrol
Bakanl›¤›n›n, kuzeydeki petrolün petrol boru hatt›yla
Ceyhan'a sevk›yat›n› onaylad›¤›n› bildirdi.

11 May›s
- Merkez Bankas› Beklenti Anketi’ne göre y›l sonunda
ekonomide daralma beklentisi yükselerek yüzde 3,8 olurken,
2010 y›l sonu büyüme beklentisi ise yüzde 2,2’den yüzde
2,3’e ç›kt›.
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- Hazine nakit dengesi Nisan ay›nda 0,5 milyar TL, OcakNisan döneminde de 19,1 milyar TL aç›k verdi.
- En geniﬂ tan›ml› para arz› M3, 17-24 Nisan haftas›nda 5
milyar 473,6 milyon TL artarak 474 milyar 584,3 milyon
TL’ye yükseldi.
- ‹malat sanayinde kapasite kullan›m oran› Nisan ay›nda,
geçen y›l›n ayn› ay›na göre 14,9 puan azald› ve yüzde 66,8
seviyesinde gerçekleﬂti.
- Vergi Daireleri Otomasyon Projesinin 3. aﬂamas›n›n da ay
sonunda devreye girmesiyle birlikte vergiyle ilgili bütün
iﬂlemler art›k elektronik ortamda yap›l›p, takip edilece¤i
bildirildi.
- Turkcell ‹letiﬂim Hizmetleri A.ﬁ, tahakkuk ettirilen 675
milyon 780,8 bin liral›k vergiyle, bu y›l Türkiye'nin kurumlar
vergisi rekortmeni oldu.
- ABD'de bu y›l bütçe aç›¤› tahmini, 89 milyar dolar daha
yükseltilerek 1,84 trilyon dolar olarak hesapland›.
- Türkiye'nin Mart ay›nda cari aç›¤›, geçen y›l›n ayn› ay›yla
karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda yüzde 76,8 oran›nda azalarak 4 milyar
279 milyon dolardan 992 milyon dolara düﬂtü. Ocak-Mart
döneminde cari aç›k, bir önceki y›l›n ayn› dönemiyle
karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda yüzde 90,6 oran›nda azalarak 12 milyar
303 milyon dolardan 1 milyar 155 milyon dolara geriledi.

12 May›s
- IMF, derin bir durgunluk içinde bulunan Avrupa
ekonomisindeki düﬂüﬂün, gerekli önlemlerin al›nmas›
durumunda bile muhtemelen 2010 baﬂlar›na kadar sürece¤i
tahminini dile getirdi.
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13 May›s
- Merkezi yönetim bütçesinden Nisan ay›nda 21 milyar 10
milyon lira harcama yap›l›rken, bütçe gelirleri 20 milyar
63 milyon lira, bütçe aç›¤› ise 947 milyon lira oldu.
- ABD'li tutsat devi Freddie Mac ilk çeyrekte 9,9 milyar dolar
zarar etti.
- AB'de ortak para kullanan 16 ülkenin dahil oldu¤u Avro
Bölgesinde sanayi üretimi, geçen y›l›n ayn› dönemine göre
Mart ay›nda yüzde 20,2 ile rekor oranda geriledi.
- AB Komisyonu, iﬂlemci piyasas›ndaki hakim durumunu
kötüye kullanarak rekabeti ihlal etmekle suçlad›¤› teknoloji
devi Intel'e 1,06 milyar avro rekor para cezas› verdi.
- Uluslararas› do¤rudan yat›r›mlar bu y›l›n ilk çeyre¤inde,
geçen y›l›n ayn› dönemine göre, yüzde 50 düﬂüﬂle 2 milyar
248 milyon dolara geriledi.

14 May›s
- Dünya Turizm Örgütü verileri, bu y›l›n ilk iki ay›nda dünya
turist say›s›nda yüzde 7.7’lik bir düﬂüﬂün meydana geldi¤ini
gösterdi.
- Merkez Bankas› Para Politikas› Kurulu, k›sa vadeli faiz
oranlar›n› 0,50 puan indirdi. Buna göre, gecelik faiz oranlar›
borçlanmada yüzde 9,25'e, borç vermede ise yüzde 11,75'e
çekildi.
- Toplu Konut ‹daresi (TOK‹), ''TOK‹'' ad›n› marka olarak
ulusal ve uluslararas› düzeyde koruma alt›na ald›rd›.
- Japon elektronik ve e¤lence ﬂirketi Sony, 14 y›ld›r ilk kez
geçen y›l 1 milyar dolar zarar etti.
- Yaﬂ çay al›m fiyat›, kilogram baﬂ›na 79 kuruﬂ, destekleme
primi de 11,5 kuruﬂ olmak üzere toplam 90,5 kuruﬂ olarak
aç›kland›.
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- Uluslararas› Enerji Ajans› (IEA), küresel ekonomik krizin
ekonomileri etkilemesi nedeniyle bu y›l küresel petrol
talebinin, 1981 y›l›ndan bu yana en keskin biçimde
düﬂece¤ini bildirdi.

15 May›s
- Küresel krizin etkileri nedeniyle tüm sektörler çöküﬂ
yaﬂarken bankac›l›k sektörü kar›n› Mart ay›nda ayl›k
dönemde yüzde 62,4, y›ll›kta ise yüzde 32,9 art›rd›.
- Merkez Bankas›’n›n döviz rezervi, 1-8 May›s haftas›nda 70
milyon dolar artarak 65 milyar 35 milyon dolara yükseldi.
- Büyükbaﬂ hayvan say›s› 2008 y›l›nda bir önceki y›la göre
yüzde 1,58 azal›rken, küçükbaﬂ hayvan say›s›n›n ise geçen
y›l bir önceki y›la göre yüzde 6,87 azald›¤› görüldü.
- Türkiye'de, 2009 y›l› ﬁubat ay›nda, iﬂsizlik oran› bir önceki
y›l›n ayn› dönemine göre 4,2 puan artarak yüzde 16,1'e
yükseldi.
- Türkiye Petrolleri Anonim Ortakl›¤› taraf›ndan Burdur'a
ba¤l› Bucak ilçesinde baﬂlat›lan petrol ve do¤al gaz arama
çal›ﬂmalar›nda, 6.136 metreyle Türkiye'nin en derin sondaj
rekoru k›r›ld›.
- AB'de ortak para kullanan 16 ülkenin dahil oldu¤u Avro
Bölgesi y›l›n ilk çeyre¤inde yüzde 4,6 ile rekor oranda
küçüldü.
- Rus ekonomisi, bu y›l›n ilk çeyre¤inde önceki çeyre¤e
göre yüzde 23,2 darald›.
- IMF Baﬂkan› Dominique Strauss-Kahn, küresel ekonomide
toparlanman›n 2010 y›l›n›n ilk yar›s›nda olmas›n›
beklediklerini bildirdi.
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17 May›s
- ABD Bütçe Ofisi Direktörü Peter Orszag, ABD ekonomisinin
neredeyse dibi gördü¤ünü, ekonomik düﬂüﬂün sona erdi¤ini
söyledi.

18 May›s
- En geniﬂ tan›ml› para arz› M3, 24 Nisan-1 May›s haftas›nda
4 milyar 62 milyon TL azalarak 470 milyar 521,8 milyon
TL’ye düﬂtü.
- Dünya Bankas› Baﬂkan› Robert Zoellick, küresel ekonominin
2009 y›l› sonunda veya 2010 y›l›nda büyümeye
dönebilece¤ini bildirdi.
- Avrupa ile Arap enerji firmalar›, Avrupa'n›n Rusya'ya
ba¤›ml›l›¤›n› azaltmay› amaçlayan Nabucco do¤algaz
projesine yeterli do¤algaz› sa¤lamak için yeni bir
konsorsiyum oluﬂturdu. Bu konsorsiyum Irak'›n kuzeyinden
Nabucco projesine do¤algaz sat›n almak için bölgeye 8
milyar dolarl›k yat›r›m yapacak.

19 May›s
- Tüketici güveni Nisan ay›nda bir önceki aya göre yüzde
8 art›ﬂ gösterdi.
- Merkez Bankas› Baﬂkan› Durmuﬂ Y›lmaz, y›l›n ikinci
çeyre¤inde yurtiçi talebin göreli olarak istikrar kazanaca¤›n›
ve son çeyrekten itibaren büyümenin pozitif rakamlara
geçece¤ini öngördüklerini belirtti.
- ABD Hazine Bakan› Timothy Geithner, ABD ekonomisinin
istikrara kavuﬂtu¤unu, ancak iﬂsizli¤in artmaya devam
edece¤ini söyledi.
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20 May›s
- Japon ekonomisi, ilk çeyrekte, bir önceki çeyre¤e göre
yüzde 4 oran›nda darald›. ‹lk çeyrekteki daralma, 1955
y›l›ndan bu yana en büyük daralma olarak tespit edildi.

21 May›s
- Merkezi yönetim brüt borç stoku Nisan sonu itibariyle
409,3 milyar TL’ye yükseldi.
- Tasarruf Mevduat› Sigorta Fonundan Hazine'ye 250 milyon
dolar aktar›ld›¤› bildirildi.
- ABD Merkez Bankas› FED'in yeni tahminlerine göre ABD
ekonomisi bu y›l, yüzde 0,5 ile 1,3 yerine yüzde 1,3 ile 2
oran›nda küçülecek.

22 May›s
- Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) önderli¤inde
Hak-‹ﬂ, Türk-‹ﬂ, TESK, T‹SK ve Kamu-Sen, T‹M, TÜS‹AD
ve MÜS‹AD bir araya gelerek ''kriz varsa çare de var''
seferberli¤i baﬂlatt›.
- Merkez Bankas›’n›n döviz rezervi, 8-15 May›s haftas›nda
1 milyar 489 milyon dolar artarak 66 milyar 524 milyon
dolar oldu.
- ABD, IMF'ye 100 milyar dolar kredi imkan› tan›yacak. ABD
Senatosunda onaylanan yasa uyar›nca, IMF, ABD taraf›ndan
aç›lan 100 milyar dolarl›k kredi hatt›n›, ihtiyac› çerçevesinde
kullanabilecek.

25 May›s
- Merkez Bankas› Beklenti Anketi’ne göre y›l sonunda
ekonomide daralma beklentisi yükselerek yüzde 4 olurken,
gelecek y›l sonu büyüme beklentisi ise yüzde 2.3’ten yüzde
2,2’ye düﬂtü.
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- Ekonomik ‹ﬂbirli¤i ve Kalk›nma Teﬂkilat› (OECD) bölgesi
ekonomisi bu y›l ilk çeyrekte yüzde 2,1 darald›. OECD
bölgesi ekonomisi 1960 y›l›nda kay›tlar›n tutulmas›ndan
bu yana en büyük düﬂüﬂü kaydetti.

26 May›s
- Arap Türk Bankas›, iﬂletme ad›n› ''A&T Bank'' olarak
de¤iﬂtirdi.
- Reel kesimin güveni May›s ay›nda geçen aya göre 11,8
puan art›ﬂla 96,9’a yükseldi. Endeksin üçer ayl›k hareketli
ortalamalar› ise ayn› dönemde 11,5 puan artarak 83,3 oldu.
- Güney Afrika ekonomisi bu y›l›n ilk çeyre¤inde yüzde 6,4
daralarak, 1992 y›l›ndan bu yana ilk kez resesyona girdi.
- TOK‹'nin en büyük gelir paylaﬂ›m› projelerinden biri olan
Seyrantepe Spor Kompleksi Projesinde, inﬂaatta yaﬂanan
gecikmeler nedeniyle ihalenin iptal süreci baﬂlat›ld›.

27 May›s
- Hazine Müsteﬂarl›¤›, bugün gerçekleﬂtirece¤i 693 milyon
TL’lik iç borç ödemesi öncesinde, dün gerçekleﬂtirdi¤i
tahvil ihalesinde, rekabetçi olmayan teklif (ROT) sat›ﬂlar›yla
birlikte toplam net 1 milyar 580 milyon TL’lik borçlanmaya
gitti.
- BM, küresel ekonomik küçülmenin bu y›l 2,6 oran›nda
olaca¤› tahmininde bulundu.
- ABD Federal Mevduat Sigorta Fonu ülkedeki bankalar›n
ilk çeyrekte 7,6 milyar dolar kar elde etti¤ini, buna karﬂ›l›k
zor durumdaki banka say›s›n›n 300'ü aﬂt›¤›n› bildirdi.
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28 May›s
- Türkiye’de y›l›n ilk çeyre¤inde 108 bin 861 adet konut
sat›ﬂ› gerçekleﬂti. Sat›ﬂlar bir önceki çeyre¤e göre yüzde
17,67 artarken, geçen y›l›n ayn› dönemine göre yüzde 2,95
azal›ﬂ meydana geldi
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan› Taner Y›ld›z, Irakl› Elektrik
Bakan› Dr. Kerim Vahid El Hasan ve ‹ranl› Enerji Bakan›
Perviz Fettah ile birlikte elektrik alan›nda iﬂbirli¤inin
geliﬂtirilmesini öngören bir protokol imzalad›.
- ABD Baﬂkan› Barack Obama, ABD ekonomisinin krizde
en kötüyü atlatt›¤›n› belirtti.
- Merkez Bankas› finansal istikrar raporuna göre, son aylarda
ekonomik göstergelerde k›smi de olsa iyileﬂmeler
gözlenmeye baﬂland›.
- BM Uluslararas› Çal›ﬂma Örgütü, dünyada iﬂsiz say›s›n›n
bu y›l 50 milyon daha artabilece¤ini, bu say›n›n y›l sonuna
kadar 209,6 ve 239 milyon aras›nda seyredece¤i öngörüsünde
bulundu.

29 May›s
- Merkez Bankas›’n›n döviz rezervi, 15-22 May›s haftas›nda
231 milyon dolar artarak 66 milyar 755 milyon dolara
yükseldi.
- Dünya Bankas›, Türkiye'ye verilecek 600 milyon dolar
tutar›nda krediyi onaylad›. Söz konusu kredinin özel
sektörün yenilenebilir enerji ve enerjinin etkin kullan›lmas›n›
içeren projelerde kullan›laca¤› belirtildi.
- Bankalar›n 2007 sonunda 10,3 milyar lira olan tahsili
gecikmiﬂ alacaklar›, 2008 sonunda 14 milyar liraya, bu y›l›n
ilk çeyre¤inde ise 17,1 milyar liraya yükseldi.
- AB'de ortak para kullanan 16 ülkenin dahil oldu¤u Avro
Bölgesinin 13 y›ll›k tarihinde enflasyon ilk kez May›s ay›nda
s›f›ra indi.
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- ABD ekonomisi, y›l›n ilk çeyre¤inde yüzde 5,7 darald›.
- Türkiye'nin Ocak-Nisan döneminde ihracat›, geçen y›l›n
ayn› dönemine göre yüzde 27,9 gerileyerek 32 milyar 75
milyon dolar, ithalat› da yüzde 42 azalarak 38 milyar 910
milyon dolar oldu. ‹hracat Nisan ay›nda, geçen y›l›n ayn›
ay›na göre yüzde 33,3 azalarak, 7 milyar 576 milyon dolar
oldu. ‹thalat da Nisan’da yüzde 43,4 oran›nda azald› ve 10
milyar 119 milyon dolar olarak gerçekleﬂti.

30 May›s
- Alman hükümeti, ekonomik kriz nedeniyle iflas›n eﬂi¤inde
bulunan Opel ﬂirketinin gelecekte Avusturya ve Kanada
ortakl›¤›yla kurulan Magna ﬂirketi taraf›ndan devral›nmas›
konusunda anlaﬂma sa¤lad›.

31 May›s
- Küresel krizde en fazla mali önlemi Rusya, Güney Kore,
Çin, ABD ve Japonya ald›. Aç›klanan mali paketlerin bu
y›l GSYH'ye oran›, Rusya'da yüzde 4,1, Güney Kore'de
yüzde 3,9, Çin'de yüzde 3,1, Japonya'da yüzde 2,4, ABD'de
ise yüzde 2 oldu. Türkiye'nin aç›klad›¤› mali paketlerin
GSYH'ye oran› ise 2009 için yüzde 0,8, 2010 için de yüzde
0,3 olarak belirlendi.
- Arnavutluk'u Kosova'ya ba¤layacak Türk-Amerikan
Konsorsiyumu taraf›ndan inﬂa edilen tünel aç›ld›.
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HAZ‹RAN
1 Haziran
- Nisan ay›nda ihracat yüzde 33,3 gerileyerek 7 milyar 576
milyon dolara, ithalat yüzde 43,4 gerileyerek 10 milyar 119
milyon dolara indi.
- Hazine Müsteﬂarl›¤› Haziran ay›nda toplam 4,1 milyar TL’lik
iç borç servisine karﬂ›l›k 3,5 milyar TL toplam iç borçlanma
gerçekleﬂtirilecek.
- ABD'li otomotiv devi General Motors (GM), iflas koruma
baﬂvurusunda bulundu.
- Irak'›n kuzeyinden ç›kar›lan petrolün, Kerkük-Yumurtal›k
hatt›yla Türkiye üzerinden ihraç edilmeye baﬂlanaca¤›
bildirildi.
- Türkiye ve S›rbistan aras›nda serbest ticaret anlaﬂmas›
imzaland›.

2 Haziran
- Türkiye’nin May›s ay› ihracat› geçen y›l›n ayn› ay›na göre
yüzde 39,97 gerileyerek 7 milyar 354 milyon dolar oldu.
- ‹sviçre ekonomisi, bu y›l›n ilk çeyre¤inde yüzde 0,8
daralarak resesyona girdi.
- Eurostat'›n verilerine göre, Avro Bölgesi’nde Mart ay›nda
yüzde 8,9 düzeyinde bulunan iﬂsizlik oran›, Nisan ay›nda
yüzde 9,2 ile son 10 y›l›n zirvesine ulaﬂt›.
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3 Haziran
- Türkiye, 2001’den bu yana IMF’ye olan borcu kapsam›nda
39 milyar 970 milyon dolar anapara, 6 milyar 458 milyon
dolar faiz ödemesinde bulundu.
- Bankalar›n kar› Mart itibariyle bir önceki y›l›n ayn› dönemine
göre yüzde 32 artarak 5 milyar TL’ye yükseldi.
- Y›ll›k bazda özkaynak karl›l›¤› yüzde 15,9, y›ll›k bazda
aktif karl›l›¤› ise yüzde 1,9 düzeyinde gerçekleﬂti.
- Resmi istatistik kurumu Eurostat'›n verilerine göre, Avro
Bölgesi, geçen y›l›n ayn› dönemine göre y›l›n ilk çeyre¤inde
yüzde 4,8 küçülerek, tarihinin en kötü ekonomik
performans›na imza att›.
- Türkiye ‹statistik Kurumu, May›s ay›nda tüketici fiyatlar›
endeksinin (TÜFE) yüzde 0,64 artt›¤›n›, üretici fiyatlar›
endeksinin (ÜFE) yüzde 0,05 geriledi¤ini aç›klad›. TÜ‹K'e
göre, May›s ay› itibariyle y›ll›k enflasyon ise TÜFE'de yüzde
5,24 artarken, ÜFE'de yüzde 2,46 geriledi.
- Rusya Baﬂbakan› Vladimir Putin, Ukrayna'n›n yeralt› depolar›
için gereken gaz›n paras›n› ödememesi halinde Avrupa'ya
yönelik gaz transitinin bu ay sonunda veya Temmuz ay›
baﬂ›nda durabilece¤i uyar›s›nda bulundu.

4 Haziran
- Hükümet, yeni yat›r›mlar› teﬂvik etmek, istihdam› art›rmak
ve KOB‹'lere kredi deste¤i için 4 milyar liral›k yeni paket
aç›klad›. Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an, yeni teﬂvik
sisteminde 81 ilin 4 bölgeye ayr›laca¤›n›, 12 sektördeki
yat›r›mlar›n desteklenece¤ini, 500 bin kiﬂiye istihdam
sa¤lanaca¤›n›, KOB‹'ler için 10 milyar liral›k kaynak
yarat›laca¤›n› bildirdi.
- Fransa'da iﬂsizlik oran› ilk çeyrekte yüzde 8,7'ye yükselerek,
son iki y›l›n en yüksek seviyesine ulaﬂt›.
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5 Haziran
- Dünya Bankas›’nda yap›lan oylama sonucu Kosova'n›n
üyelik baﬂvurusunun kabul edildi¤i bildirildi.
- Tar›m ve Köyiﬂleri Bakan› Mehdi Eker, Toprak Mahsulleri
Ofisinin müdahale al›m fiyat›n›n, Anadolu k›rm›z› ekmeklik
bu¤day› için Haziran, Temmuz, A¤ustos aylar›nda ton
baﬂ›na 500 lira, Eylül ay›nda 510 lira, Ekim ay›nda 520 lira,
Kas›m ay›nda 530 lira, prim miktar›n›n da ton baﬂ›na 50
lira olarak saptand›¤›n› aç›klad›.
- ABD'de May›s ay›nda iﬂsizlik oran› son 26 y›l›n en yüksek
seviyesine ç›karak yüzde 9,4 oldu.
- Maliye Bakanl›¤› Müsteﬂar› Hasan Basri Aktan'›n emeklilik
talebi, Maliye Bakan› Mehmet ﬁimﬂek taraf›ndan onayland›.

6 Haziran
- Özelleﬂtirme ‹daresi Baﬂkan› Metin Kilci, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanl›¤› Müsteﬂarl›¤›na, DPT Sosyal Sektörler
ve Koordinasyon Genel Müdürü Kemal Madeno¤lu, DPT
Müsteﬂarl›¤›na getirildi.

8 Haziran
- Merkez Bankas›’n›n döviz rezervi, 22-29 May›s haftas›nda
1 milyar 843 milyon dolar artarak 68 milyar 598 milyon
dolara ulaﬂt›.
- En geniﬂ tan›ml› para arz› M3, 15-22 May›s haftas›nda 4
milyar 373,3 milyon TL azalarak 469 milyar 568 milyon
TL’ye geriledi.
- Türkiye'nin sanayi üretimi Nisan ay›nda, 2008 y›l›n›n ayn›
ay›na k›yasla yüzde 18,5 oran›nda geriledi.
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- Dünya genelinde 230 havayolu ﬂirketini temsil eden
Uluslararas› Hava Taﬂ›mac›l›¤› Birli¤i (IATA), bu y›l
havayollar›n›n zarar›n›n 9 milyar dolar› bulabilece¤ini
bildirdi.
- Devlet Bakan› ve Baﬂbakan Yard›mc›s› Ali Babacan, bu
y›l› 10 milyar dolar›n oldukça alt›nda bir cari aç›kla
kapatacaklar›n› belirterek, bütçenin uzun y›llardan sonra
ilk kez faiz d›ﬂ› aç›k verece¤ini söyledi.
- Maliye Bakanl›¤› Müsteﬂarl›¤›na Bütçe ve Mali Kontrol
Genel Müdürü Naci A¤bal vekaleten atand›.
- Ekonomik ‹ﬂbirli¤i ve Kalk›nma Teﬂkilat›, dünyan›n geliﬂmiﬂ
ekonomilerindeki gerilemenin h›z›n›n yavaﬂlad›¤›n› bildirdi.

9 Haziran
- Sanayi üretimi Nisan ay›nda geçen y›l›n ayn› ay›na göre
yüzde 18.5 gerilemesine karﬂ›n düﬂüﬂ bir önceki aya göre
h›z kesti.
- Hazine nakit dengesi May›s ay›nda 1,2 milyar TL, OcakMay›s döneminde de 20,3 milyar TL aç›k verdi
- ABD Yüksek Mahkemesi, Chrysler'in ‹talyan otomotiv
üreticisi Fiat önderli¤indeki konsorsiyuma sat›ﬂ›n› erteledi.
- Latin Amerika'n›n en büyük ekonomisi Brezilya, teknik
olarak resesyona girdi.
- Dünyan›n en büyük turizm ﬂirketlerinden Thomas Cook'un
yüzde 52'sine sahip olan Arcandor, iflas koruma
baﬂvurusunda bulundu.

10 Haziran
- Merkez Bankas› Beklenti Anketi’ne göre y›l sonunda
ekonomide daralma beklentisi yükselerek yüzde 4,2 olurken,
gelecek y›l sonu büyüme beklentisi ise yüzde 2,2’den
yüzde 2,3’e yükseldi.
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- ‹malat sanayinde kapasite kullan›m oran› May›s ay›nda,
geçen y›l›n ayn› ay›na göre 12 puan azald› ve yüzde 70,4
seviyesinde gerçekleﬂti.
- Türkiye'nin, Nisan ay›nda cari aç›¤›, 2008 y›l›n›n ayn› ay›yla
karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda yüzde 76,1 oran›nda azalarak 5 milyar
179 milyon dolardan 1 milyar 239 milyon dolara düﬂtü.

11 Haziran
- Ocak-Mart döneminde kanuni takipteki krediler, geçen
y›l›n ayn› dönemine göre yüzde 112 oran›nda artarak 763
milyon lira oldu.

12 Haziran
- 16 ülkenin dahil oldu¤u Avro Bölgesi’nde sanayi üretimi,
Nisan ay›nda yüzde 21,6 daralarak tarihinin en sert düﬂüﬂünü
gerçekleﬂtirdi.
- Merkez Bankas›’n›n döviz rezervi, 29 May›s-5 Haziran
haftas›nda 808 milyon dolar azalarak 67 milyar 790 milyon
dolara düﬂtü.

13 Haziran
- G-8 ülkeleri maliye bakanlar›, kendi ekonomilerinde istikrar
iﬂaretleri görülmeye baﬂland›¤›n›, ancak kredi krizi sonras›
iyileﬂmenin belirsizli¤ini korudu¤unu bildirdi.

15 Haziran
- En geniﬂ tan›ml› para arz› M3, 22-29 May›s haftas›nda 5
milyar 5 milyon TL artarak 474 milyar 574 milyon TL’ye
yükseldi.
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- Devlet Bakan› ve Baﬂbakan Yard›mc›s› Ali Babacan, 31
May›s 2009 tarihi itibariyle ödeme ihtar› çekilmiﬂ, icra takibi
baﬂlam›ﬂ ya da banka taraf›ndan takibe u¤ram›ﬂ kredi kart›
borçlar› için yeni bir ödeme plan› uygulanaca¤›n› bildirdi.
- Türkiye'de, 2009 y›l› Mart ay›nda, iﬂsizlik oran› bir önceki
y›l›n ayn› dönemine göre 4,8 puan artarak yüzde 15,8'e
yükseldi.
- Merkezi yönetim bütçesinden May›s ay›nda 19 milyar 464
milyon lira harcama yap›l›rken, gelir 18 milyar 854 milyon
lira, aç›k ise 610 milyon lira oldu.

16 Haziran
- Baz› sektörlerde krizin etkilerini azaltmak için üç ayl›¤›na
uygulamaya konulan ÖTV ve KDV indirimleri 30 Eylül'e
kadar uzat›ld›. Yeni düzenlemeyle 1,6 litre ve alt›ndaki
araçlar›n ÖTV oranlar› yüzde 18'den yüzde 27'ye ç›kar›l›rken
hafif ticari araçta ise yüzde 1 olan ÖTV oran› yüzde 3'e
yükseldi.
- Merkez Bankas›, faiz oranlar›n› 0,50 puan düﬂürdü. Para
Politikas› Kurulu, gecelik borçlanma faiz oran›n› yüzde
8,75'e, borç verme faiz oran›n› ise yüzde 11,25'e indirdi.
- Maliye Bakan› Mehmet ﬁimﬂek, ilk varl›k bar›ﬂ› uygulamas›
için 10,7 milyar liras› yurtd›ﬂ›ndan, 4,1 milyar liras› da
yurtiçinden olmak üzere 14,8 milyar liral›k beyanda
bulunuldu¤unu bildirdi.
- Mali güçlük yaﬂayan British Airways'in (BA), 40 bin çal›ﬂan›na
bir mektup yazarak bir süre ''ücretsiz'' çal›ﬂmalar›n› istedi¤i
bildirildi.
- Bakanlar Kurulu, tütün ve tütün mamullerinden al›nan
asgari maktu özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarlar›n› 50 kuruﬂ
art›rd›.
- Avro Bölgesi’nde y›ll›k enflasyon, tarihinde ilk kez May›s
ay›nda s›f›r oldu.
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17 Haziran
- ABD Baﬂkan› Barack Obama, gelecekteki mali krizleri
önleyebilmek için bankac›l›k sistemine yönelik önemli
reformlar aç›klad›.
- ﬁubat 2008’de 87,6 düzeyinde bulunan tüketici güveni 15
ay aradan sonra ilk kez 83,28 düzeyine ç›kt›.
- Kredi Garanti Fonuna Hazine deste¤i sa¤layan yasa tasar›s›,
TBMM genel kurulunda kabul edilerek yasalaﬂt›.

18 Haziran
- Merkez Bankas›, piyasadaki likidite s›k›ﬂ›kl›¤›n›n en az›ndan
önümüzdeki üç-dört ayl›k süreçte zaman zaman artarak
devam edece¤i öngörüsünde bulunarak 3 aya kadar vadeli
repo iﬂlemlerini kullanmaya karar verdi.
- Ankara Esenbo¤a Havaliman›, Avrupa Uluslararas›
Havalimanlar› Konseyi (ACI Europe) taraf›ndan Avrupa'n›n
''En iyi havaliman›'' seçildi.

19 Haziran
- Türk Hava Yollar› A.O. 2010-2012 y›llar› aras›nda 17 uçak
almak üzere Airbus ve Boeing ile anlaﬂma yapt›.
- TOBB'un modernizasyon çal›ﬂmalar›n› tamamlad›¤› Kap›kule
ve Hamzabeyli gümrük s›n›r kap›lar› aç›ld›.

21 Haziran
- Avrupa Merkez Bankas› Baﬂkan› Jean-Claude Trichet,
dünyada ekonominin 2010'da düzelmesinin beklendi¤ini
aç›klad›.
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22 Haziran
- Merkez Bankas›’n›n döviz rezervi, 5-12 Haziran haftas›nda
296 milyon dolar azalarak 67 milyar 318 milyon dolara
düﬂtü.
- Dünya Bankas›, bu y›l geliﬂmekte olan ekonomilerin sadece
yüzde 1,2 oran›nda büyümesini öngördü. Dünya Bankas›,
Türkiye'nin bu y›l yüzde 5,5 küçülece¤ini, gelecek y›l
yüzde 1,5, 2011 y›l›nda ise yüzde 3 büyüyece¤ini tahmin
etti.
- Ankara Büyükﬂehir Belediyesi, Baﬂkent Do¤algaz Da¤›t›m
ﬁirketi'nin özelleﬂtirilmesinden do¤an 50 milyon dolarl›k
teminat› ald›.

23 Haziran
- Merkez Bankas› Beklenti Anketi’nde büyümede Eylül
2008’den beri görülen kötüye gidiﬂ ilk kez frene bast›.
- Haziran ikinci dönemde y›ll›k GSYH de¤iﬂim beklentisi
de¤iﬂmeyerek yüzde 4,2 küçülmeyi iﬂaret etti.
- Merkezi yönetim brüt borç stoku May›s sonu itibariyle
411,2 milyar TL’ye yükseldi. Borç stoku y›l sonundan bu
yana 30,9 milyar TL art›ﬂ gösterdi.
- Türkiye ‹hracatç›lar Meclisinin ''Türkiye'nin En Büyük Bin
‹hracatç›s›'' araﬂt›rmas›na göre, 2008 y›l› ihracat ﬂampiyonu
TÜPRAﬁ Türkiye Petrol Rafinerileri A.ﬁ. oldu.

24 Haziran
- Reel kesimin güveni Haziran ay›nda geçen aya göre 2,5
puan artarak 99,4’e yükselirken, geçen y›l›n ayn› dönemine
ise 1,1 puan art›ﬂ gösterdi. Endeksin üçer ayl›k hareketli
ortalamalar› ayn› dönemde 10,5 puan artarak 93,8 oldu.
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- Hazine Müsteﬂarl›¤›, bugün yapaca¤› 3 milyar 641 milyon
TL'lik iç borç ödemesi öncesinde, dün gerçekleﬂtirdi¤i iki
tahvil ihalesinde ROT sat›ﬂlar›yla birlikte toplam 3 milyar
466 milyon TL borçland›.
- Kredi Garanti Fonuna Hazine deste¤i sa¤layan kanun
de¤iﬂikli¤i, Resmi Gazete’nin bugünkü say›s›nda yay›mland›.
- OECD, Türkiye ekonomisinin bu y›l yüzde 5,9 daralaca¤›,
gelecek y›l ise yüzde 2,6 büyüyece¤i öngörüsünde bulundu.
- Merrill Lynch ''Dünya Varl›k Raporu''na göre, Türkiye'de
dolar milyoneri say›s› 14 bin kiﬂi azald›.

25 Haziran
- Kredi Garanti Fonu’nda, krizden etkilenen ﬂirketlerin kredi
ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanmas› için 1 milyar TL’lik kaynak
oluﬂturulmas›n› öngören yasa yürürlü¤e girdi.
- Enerji Piyasas› Düzenleme Kurulu (EPDK), akaryak›t da¤›t›m
ve bayi sat›ﬂlar›na yönelik ''tavan fiyat'' uygulamas›na karar verdi.
- Uluslararas› Para Fonu (IMF), geliﬂmiﬂ ülkeler aras›nda en
kötü resesyonu ‹rlanda'n›n yaﬂad›¤›n› bildirdi.
- Türk Telekomünikasyon A.ﬁ'ye, Çin Halk Cumhuriyeti
‹hracat-‹thalat Bankas› taraf›ndan 500 milyon dolara kadar
ticari finansman kredisi kulland›r›lmas›na iliﬂkin çerçeve
anlaﬂmas›n›n bugün imzaland›¤› duyuruldu.

26 Haziran
- British Airways'in (BA) 40 bin çal›ﬂan›na maddi güçlüklerini
gerekçe göstererek yapt›¤› bir aya varan sürelerde ücret
almadan çal›ﬂma önerisine 800 çal›ﬂan›n olumlu yan›t
verdi¤i aç›kland›.
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27 Haziran
- Enerji Piyasas› Düzenleme Kurulunun (EPDK) akaryak›t
da¤›t›m ve bayi sat›ﬂlar›na yönelik ''tavan fiyat'' uygulamas›na
iliﬂkin karar›, Resmi Gazete’nin bugünkü say›s›nda
yay›mlanarak yürürlü¤e girdi.

29 Haziran
- En geniﬂ tan›ml› para arz› M3, 5-12 Haziran haftas›nda 3
milyar 129,3 milyon TL artarak 475 milyar 67,7 milyon
TL’ye yükseldi.
- Enerji Piyasas› Düzenleme Kurulunun akaryak›t da¤›t›m
ve bayi sat›ﬂlar›na yönelik ''tavan fiyat'' uygulamas›
kapsam›nda kurﬂunsuz benzinin litre fiyat› 3,05 liradan
sat›lmaya baﬂland›.
- Yat›r›m bankas› Merrill Lynch, Türkiye'nin gelecek on y›lda
ortalama yüzde 4,5 büyümesini öngördü.
- Çin Merkez Bankas› Baﬂkan› Zhou ﬁiaochuan, Çin
ekonomisinin düzeldi¤ini ve hükümetin, bu y›l yüzde 8
büyüme hedefini tutturaca¤›ndan emin oldu¤unu aç›klad›.
- Pakistan'›n 42 F-16 uça¤›n›n modernizasyonunun, 75 milyon
dolar karﬂ›l›¤›nda, Ekim-2010'dan itibaren 46 ay boyunca
TUSAﬁ tesislerinde yap›lmas›na iliﬂkin sözleﬂme imzaland›.

30 Haziran
- Türkiye ekonomisi, bu y›l›n ilk çeyre¤inde, geçen y›l›n
ayn› dönemine göre sabit fiyatlarla yüzde 13,8 (revize
edilerek rakam yüzde 14,7'ye ç›kar›ld›) küçüldü.
- ‹hracat May›s ay›nda, geçen y›l›n ayn› ay›na göre yüzde
41 azalarak, 7 milyar 359 milyon dolar oldu. ‹thalat da
Nisan’da yüzde 43,9 oran›nda azald› ve 10 milyar 836
milyon dolar olarak gerçekleﬂti.
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- AB istatistik kurumu Eurostat'›n verilerine göre, Avro Bölgesi
Haziran ay›nda yüzde -0,1 ile tarihinde ilk kez eksi
enflasyonla tan›ﬂt›.
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TEMMUZ
1 Temmuz
- Türkiye Cumhuriyeti, tarihinin ikinci en yüksek küçülmesini
gördü. Y›l›n ilk çeyre¤inde ekonomi yüzde 13,8 küçüldü.
- ‹lk çeyrek itibariyle cari fiyatlarla y›ll›k GSYH 689 milyar
584 milyon dolar olurken, kiﬂi baﬂ› gelir de 9 bin 642 dolar
oldu.
- Hazine Müsteﬂarl›¤› Temmuz ay›nda toplam 10,5 milyar
TL’lik iç borç servisine karﬂ›l›k 9,9 milyar TL toplam iç
borçlanma gerçekleﬂtirecek.
- Kamu net borç stoku Mart sonu itibariyle 287,4 milyar TL,
AB tan›ml› genel yönetim nominal borç stoku ise 403,4
milyar TL olarak gerçekleﬂti.
- Türkiye net d›ﬂ borç stoku ilk çeyrek itibariyle y›l sonuna
göre 7 milyar 976 milyon dolar azalarak 142 milyar 978
milyon dolara geriledi. Stokta üç ayl›k dönemde yüzde 5,3
gerileme görüldü.
- IMF kaynak yaratmak için 150 milyar dolarl›k tahvil ihraç
ederek, 64 y›ll›k tarihinde bir ilki gerçekleﬂtirecek.

2 Temmuz
- TOK‹, Seyrantepe Spor Kompleksi yap›m› için aç›lan ihaleyi
iptal etti.
- Avro Bölgesinde iﬂsizlik oran› May›s ay›nda yüzde 9,5 ile
tarihinin en yüksek düzeyine ç›kt›.
- ABD'de Haziran ay›nda iﬂsizlik oran› 26 y›l›n en yüksek
seviyesi olan yüzde 9,5'e ç›kt›.
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- Avrupa Merkez Bankas› yüzde 1 olan faiz oran›n› korudu.

3 Temmuz
- Otomotiv ana ve yan sanayi ihracat› y›l›n ilk alt› ay›nda
yüzde 51 azalarak 13 milyar 148 milyon dolardan 6 milyar
432 milyon dolara indi.
- Merkez Bankas›’n›n döviz rezervi, 19-26 Haziran haftas›nda
524 milyon dolar azalarak 65 milyar 489 milyon dolara
geriledi. Döviz rezervi y›l sonundan bu yana 4 milyar 585
milyon dolar azal›ﬂ gösterdi.
- Bakanlar Kurulu, en yüksek dereceli devlet memuru olan
Baﬂbakanl›k Müsteﬂar›n›n ayl›k sözleﬂme ücret tutar›n› 3
bin 28 TL’ye ç›kard›.
- D›ﬂ Ticaret Müsteﬂar› Tuncer Kayalar ile Çal›ﬂma ve Sosyal
Güvenlik Bakanl›¤› Müsteﬂar› Ahmet Erdem, Baﬂbakanl›k
Müﬂavirli¤ine atand›lar.
- ABD'de 7 banka daha kap›s›na kilit vurdu. Böylece ABD'de
2009 y›l›nda kapanan banka say›s› 52'ye ulaﬂt›.
- Bakanlar Kurulu, Dünya Bankas›ndan 548 milyon 400 bin
avro kredi al›nmas›n› içeren anlaﬂmay› onaylad›.
- ‹ngiliz Rolce Royce firmas›, Türk Hava Yollar›ndan 7 adet
uçak motoru için 470 milyon dolarl›k sipariﬂ ald›.
- TÜ‹K, Haziran ay›nda tüketici fiyatlar› endeksinin yüzde
0,11, üretici fiyatlar› endeksinin yüzde 0,94 artt›¤›n› aç›klad›.
TÜ‹K'e göre, Haziran ay› itibariyle y›ll›k enflasyon TÜFE'de
yüzde 5,73 artarken, ÜFE'de yüzde 1,86 geriledi.

4 Temmuz
- Baﬂkent Do¤algaz Da¤›t›m A.ﬁ'ye ait yüzde 80 hissenin,
Özelleﬂtirme ‹daresi Baﬂkanl›¤› taraf›ndan, ''sat›ﬂ'' yöntemiyle
özelleﬂtirilece¤i bildirildi.
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- Türkiye ve Makedonya, karapara aklama, terörizmin
finansman›yla ilgili suçlarla mücadelede iﬂbirli¤i yapmaya
karar verdiler.
- Çinli otomobil üreticisi Bejing Automotive, 660 milyon
avroya General Motors'un Avrupa bölümünü almak istedi¤ini
aç›klad›.

6 Temmuz
- Üretici fiyatlar› Haziran ay›nda yüzde 0,94 art›ﬂ gösterdi.
Üretici fiyatlar›nda y›ll›k bazda ise yüzde 1,86 düﬂüﬂ
gerçekleﬂti.
- En geniﬂ tan›ml› para arz› M3, 12-19 Haziran haftas›nda 3
milyar 678,8 milyon TL artarak 478 milyar 746,5 milyon
TL’ye yükseldi.
- BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon, küresel ticaretin 2009
y›l›nda yüzde 10 oran›nda daralmas›n›n beklendi¤ini söyledi.
- 3 ayl›k ÖTV indirimi otomobil sat›ﬂlar›n› art›rd›. Y›l›n ilk
6 ay›nda sat›ﬂlar 2008'in ayn› dönemine göre yüzde 15,36
artarak, 190 bine dayand›.

7 Temmuz
- Kredi kart› borçlar› yap›land›r›l›yor. 31 May›s 2009 tarihi
itibariyle ödeme ihtar› çekilen, icra takibi baﬂlat›lan veya
banka taraf›ndan takip olunan kredi kart› borçlar› için 60
gün içinde baﬂvuru yap›lacak.
- Il›su Baraj› projesi için finansman sa¤layan Alman Euler
Hermes Kreditversicherung, Avusturya'n›n Kontrollbank
ve ‹sviçre'nin Exportrisikoversicherung bankalar› projeden
kredi deste¤ini çekti.
- DTÖ Baﬂkan› Pascal Lamy, dünyay› daha a¤›r ekonomik,
politik ve sosyal bir krizin bekledi¤ini bildirdi.
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- Merkez Bankas› taraf›ndan bankalara duyurulan toplam
karﬂ›l›ks›z çek say›s›, 2009 y›l›n›n ilk yar›s›nda, geçen y›l›n
ayn› dönemine göre yaklaﬂ›k yüzde 50,7 artarak 1 milyon
57 bin 673'e ç›kt›.

8 Temmuz
- Türkiye'nin sanayi üretimi May›s ay›nda, 2008 y›l›n›n ayn›
ay›na k›yasla yüzde 17,4 oran›nda azald›.
- Aﬂkale Çimento, Frans›z çimento devi Lafarge grubundan
Van Çimento'yu sat›n ald›.
- AB Komisyonu, pazar› bölüﬂerek rekabeti ihlal etmekle
suçlad›¤› enerji devleri Alman E.ON ve Frans›z GDF Suez'e
553 milyonar avro (toplam 1 milyar 106 milyon avro) para
cezas› kesti.
- IMF, Nisan ay›ndaki Dünya Ekonomik Görünümü raporunda
yüzde 1,9 olarak ilan etti¤i 2010 y›l›na iliﬂkin küresel
büyüme tahminini, 0,6 puan yukar› yönlü revize ederek,
yüzde 2,5'a yükseltti.

9 Temmuz
- Hazine kasas›, Ocak-Haziran döneminde 22 milyar 679
milyon TL aç›k verdi. Hazine, Haziran ay›n› da 2 milyar
467 milyon TL aç›k ile kapatt›.
- DPT Müsteﬂar yard›mc›l›klar›na Ahmet Yaman ve Erhan
Usta atand›.
- Ocak-Haziran döneminde toplam taﬂ›t üretimi, geçen y›l›n
ayn› dönemine göre yüzde 44,8 oran›nda azalarak 393 bin
674 adede geriledi.
- Türkiye'de 30 tar›m havzas› belirlendi. Hangi ürünü nerede
ne kadar üretilebilece¤i, çiftçinin hangi üründen daha fazla
verim ve gelir sa¤layaca¤› belli oldu.
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- ‹ngiltere Merkez Bankas›, yüzde 0,5 olan gösterge faizini
sabit tuttu.
- IMF Baﬂkan› Dominique Strauss-Kahn, dünyan›n çifte derin
durgunlu¤a girmeyece¤ini söyledi.
- ABD'li Fortune Dergisi'nin her y›l aç›klad›¤› Global 500
listesinde Koç Holding 14 basamak birden yükselerek 172.
s›raya yerleﬂti.

10 Temmuz
- Merkez Bankas›’n›n döviz rezervi 26 Haziran-3 Temmuz
haftas›nda 800 milyon dolar azalarak 64 milyar 513 milyon
dolara geriledi. Döviz rezervi y›l sonundan bu yana 5
milyar 385 milyon dolar azal›ﬂ gösterdi.
- ‹malat sanayinde kapasite kullan›m oran› Haziran ay›nda,
geçen y›l›n ayn› ay›na göre 9,6 puan azald› ve yüzde 72,7
seviyesinde gerçekleﬂti.
- ABD Baﬂkan› Barack Obama, dünyan›n, ekonomik
toparlanmadan henüz uzak oldu¤unu söyledi.
- Moody's, Türkiye ekonomisinin bu y›l küçülece¤ini, ancak
gelecek y›l büyümeye geçece¤ini bildirdi.
- Türkiye'nin cari aç›¤›, May›s'ta, geçen y›l›n ayn› ay›na göre
yüzde 69,5 azalarak 4 milyar 805 milyon dolardan 1 milyar
465 milyon dolara indi.
- Varl›k bar›ﬂ› uygulamas› ikinci defa uygulamaya kondu.
Buna göre, 1 Haziran 2009 tarihi itibar›yla sahip olunan
varl›klar için 30 Eylül 2009 tarihine kadar varl›k bar›ﬂ›
baﬂvurusu yap›labilecek.

13 Temmuz
- En geniﬂ tan›ml› para arz› M3, 19-26 Haziran haftas›nda 1
milyar 718,8 milyon TL artarak 480 milyar 465,4 milyon
TL’ye yükseldi
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- Nabucco Do¤algaz Boru Hatt› Projesinde ''dönüm noktas›''
kabul edilen Hükümetleraras› Anlaﬂma, taraf ülkelerin
baﬂbakanlar›nca Ankara'da imzaland›.

14 Temmuz
- Tüm dünyan›n gözünün üzerinde oldu¤u, Hazar ve
Kafkaslardaki do¤algaz›n Türkiye üzerinden Avrupa’ya
taﬂ›nmas›n› sa¤layacak olan Nabucco Projesi’nde imzalar
at›ld›.
- Hazine Müsteﬂarl›¤›, gerçekleﬂtirdi¤i bono ihalesinde net
1 milyar 446 milyon TL borçland›.
- Tar›m ve Köyiﬂleri Bakan› Mehdi Eker, TMO'nun bu y›ldan
itibaren f›nd›k al›m› yapmayaca¤›n› aç›klad›.
- Maliye Bakanl›¤› de¤erli ka¤›t bedellerini yüzde 50 art›rd›.
- ABD'nin 9 ayl›k bütçe aç›¤› yaklaﬂ›k 1,1 trilyon dolarla
rekor k›rd›.

15 Temmuz
- Uluslararas› do¤rudan yat›r›mlar döneminde geçen y›l›n
ayn› dönemine göre yüzde 52,2 azalarak 3 milyar 112
milyon dolara geriledi.
- Türkiye'de, 2009 y›l› Nisan ay›nda, iﬂsizlik oran› bir önceki
y›l›n ayn› dönemine göre 5 puan artarak yüzde 14,9'a
yükseldi.
- Merkezi yönetim bütçesinden y›l›n ilk 6 ay›nda 124 milyar
831 milyon lira harcama yap›l›rken, bütçe gelirleri 101
milyar 626 milyon lira, bütçe aç›¤› ise 23 milyar 205 milyon
lira oldu. Haziran ay›nda bütçeden 17 milyar 932 milyon
lira harcama yap›ld›. Gelirler 15 milyar 411 milyon lira,
aç›k ise 2 milyar 521 milyon lira oldu.
- Çin'in döviz rezervleri Haziran sonunda 2 trilyon 130 milyar
dolara ç›kt›.
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- ÖTV tutar› benzinde 20 kuruﬂ, motorinde 15 kuruﬂ, LPG
grubunda da 10 kuruﬂ art›r›ld›.
- Turizmde birinci s›n›f lokantalarla 3 y›ld›z ve üzeri oteller,
tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalarda
uygulanan KDV oran›, yüzde 8'den yüzde 18'e ç›kar›ld›.

16 Temmuz
- Merkez Bankas› k›sa vadeli faiz oranlar›n› yar›m puan
düﬂürdü. Buna göre gecelik borçlanma faiz oran› yüzde
8,75'den yüzde 8,25'e, borç verme faiz oran› ise yüzde
11,25'den yüzde 10,75'e çekildi.
- Çin ekonomisi y›l›n ikinci çeyre¤inde yüzde 7,9 büyüdü.

17 Temmuz
- Tüketici güven endeksindeki art›ﬂ devam ediyor. ﬁubat
2008’de 87,6 düzeyinde bulunan tüketici güveni 16 ay
aradan sonra ilk kez 85,27 olarak belirlendi.
- Economist dergisi, Türkiye'nin ''k›r›lgan'' ekonomisinin
k›sa süre içinde toparlanabilece¤ini ancak Türkiye'nin yine
de bir IMF anlaﬂmas›na ihtiyac› bulundu¤unu yazd›.
- D›ﬂ Ticaret Müsteﬂarl›¤›na, ‹thalat Genel Müdürü Ahmet
Yak›c› atand›. Maliye Bakanl›¤› Bütçe ve Mali Kontrol
Genel Müdürlü¤üne Gelir ‹daresi Baﬂkan Yard›mc›s› ‹smail
‹lhan Hatipo¤lu getirildi.
- Rekabet Kurulu, Yimpaﬂ grubuna ait muhtelif il ve ilçelerdeki
ma¤azalar›n, Kiler Al›ﬂveriﬂ Hizmetleri A.ﬁ. taraf›ndan
kiralanmas› suretiyle devral›nmas› iﬂlemini kurul izni
olmaks›z›n gerçekleﬂtirmesi nedeniyle, Kiler'e 419,2 bin
lira para cezas› verdi.
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18 Temmuz
- Garipo¤lu Grubunun daha önce TMSF ile imzalad›¤›
protokol hükümlerine ayk›r› giriﬂimlerde bulunmas›
nedeniyle, Gruba ba¤l› 70 ﬂirketin temettü hariç yönetim
ve denetimleri TMSF'ye devredildi.

20 Temmuz
- Petrol ve petrol ürünlerinin fiyatlar›n›n düﬂmesi ve yaﬂanan
ekonomik kriz sonras›nda Türkiye'nin petrol faturas› yüzde
59,3 azald›.
- Türk Hava Yollar› (THY), 2009 y›l›n›n ilk 6 ay›nda yolcu
say›s›n›, geçen y›l›n ayn› dönemine göre yüzde 9,1 art›ﬂla
10,3 milyondan 11,2 milyona yükseltti¤ini aç›klad›.
- IMF ‹cra Direktörleri Kurulu, üye 186 ülkenin döviz
rezervlerini art›rarak, küresel ekonomiye likidite sa¤lamak
amac›yla 250 milyar dolar eﬂ de¤erli Özel Çekme Hakk›
(SDR) tahsis edilmesini kararlaﬂt›rd›.
- PO'nun kamu ihaleleri yasa¤›na iliﬂkin karar›n yürütmesi
durduruldu.
- ‹zlanda'da bankac›l›k sistemi yeniden kuruluyor. Bankalara
2,1 milyar dolar sermaye deste¤i verilecek.

21 Temmuz
- Merkezi yönetim brüt borç stoku Haziran sonu itibariyle
408,9 milyar TL oldu. May›s ay›na göre 2,4 milyar TL azalan
borç stoku, 6 ayl›k dönemde 28,6 milyar TL'lik art›ﬂ gösterdi.
- ABD'de krizin maliyeti federal hükümete ﬂimdiye kadar
4,7 trilyon dolar› buldu. Ancak bu maliyetinin 23,7 trilyon
dolar› bulabilece¤i tahmin edildi.
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22 Temmuz
- Hazine Müsteﬂarl›¤›, dün gerçekleﬂtirdi¤i 5 y›l vadeli 3
ayda bir de¤iﬂken kupon ödemeli TL cinsinden tahvil
ihalesinde ROT sat›ﬂlar›yla birlikte 2 milyar 56 milyon TL
borçland›.
- ‹SO'nun ''Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluﬂu 2008 Y›l›
Raporu''nda ilk s›ray›, 27 milyar 732 milyon 867 bin 295
liral›k net üretimden sat›ﬂla geçmiﬂ y›llarda oldu¤u gibi
yine Türkiye Petrol Rafinerileri A.ﬁ. (TÜPRAﬁ) ald›.

23 Temmuz
- Türkiye Vak›flar Bankas› T.A.O, iﬂtiraki Vak›f Giriﬂim
Sermayesi Yat›r›m Ortakl›¤› A.ﬁ'de sahip olunan yüzde 31
oran›ndaki hisselerin blok sat›ﬂ›na karar verdi
- Do¤an TV Holding A.ﬁ. hisse senetleri üzerinde ek ihtiyati
haciz iﬂlemi tesis edildi.

24 Temmuz
- Merkez Bankas›’n›n döviz rezervi 10-17 Temmuz haftas›nda
1 milyar 176 milyon dolar artarak 65 milyar 779 milyon
dolara yükseldi. Döviz rezervi y›l sonundan bu yana 4
milyar 295 milyon dolar azal›ﬂ gösterdi.
- ‹ngiltere ekonomisi y›l›n ikinci çeyre¤inde yüzde 0,8 darald›.
- TOK‹, Ataköy'deki devlet arazisini 19 A¤ustos'ta, 517 milyon
lira muhammen bedelle ihaleye ç›karacak.
- Turizm tesislerine elektrik, su ve gazda en düﬂük tarife
uygulamas›na son verildi.

25 Temmuz
- 55 ili kapsayacak ﬂekilde 15 ayr› merkezde yeni kalk›nma
ajanslar› kurulacak.
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- Hazine, 2009 y›l› d›ﬂ borçlanma program› çerçevesinde,
14 Temmuz 2017 vadeli global dolar tahvilinin art›r›m›
iﬂleminin tamamland›¤›n› belirterek, art›r›m miktar›n›n 1,25
milyar dolar olarak gerçekleﬂtirildi¤ini bildirdi.
- TMSF, Toprak Grubu’nun tüm ﬂirketlerinde haciz iﬂlemleri
baﬂlat›ld›¤›n›, iki ﬂirketin yönetim ve denetimlerinin Fon'a
geçti¤ini duyurdu.

26 Temmuz
- Kalk›nma ajanslar›n›n resmi kuruluﬂlar› tamamland›. Bütün
ajanslar›n ülke genelinde kulland›rabilece¤i kayna¤›n 1
milyar liraya ulaﬂaca¤› hesaplan›yor.

27 Temmuz
- En geniﬂ tan›ml› para arz› M3, 3-10 Temmuz haftas›nda 3
milyar 314,4 milyon TL artarak 480 milyar 56,4 milyon
TL’ye yükseldi.
- Alman Commerzbank Swiss Dresdner Bank birimini
Liechtensteinli grup LGT'ye satt›.

28 Temmuz
- Hazine Müsteﬂarl›¤›, Haziran’da çeﬂitli sektörlere yönelik
toplam 1 milyar 772 milyon TL tutar›ndaki 247 yat›r›m
projesi için teﬂvik belgesi düzenledi.
- ABD'li uçak üreticisi Boeing ile Türk Hava Yollar› (THY)
ek 7 adet 777-300 ER sipariﬂini tamamlad›.
- ‹MKB, y›l›n ilk yar›s›nda yüzde 37,54'lük getiri ile yat›r›mc›s›na
en fazla kazand›ran 11. borsa oldu.
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29 Temmuz
- Merkez Bankas› Baﬂkan› Durmuﬂ Y›lmaz, 2009 y›l sonu
enflasyonunun yüzde 70 olas›l›kla, orta noktas› yüzde 5,9
olmak üzere yüzde 4,9-6,9 aral›¤›nda olaca¤›n› söyledi.
- Microsoft ve Yahoo, internette arama ortakl›¤› oluﬂturulmas›
konusunda anlaﬂt›.
- Türkiye-Gürcistan, iki ülke aras›nda 1000 megavat kapasiteli
''Borçka-Ah›ska'' elektrik iletim hatt› kurmak üzere anlaﬂt›.

30 Temmuz
- Türkiye'nin turizm geliri bu y›l›n nisan-haziran döneminde
yüzde 9,6 gerileyerek 4,2 milyar dolar oldu.
- Konya ﬁeker A.ﬁ, holdingleﬂme sürecini tamamlayarak,
Anadolu Birlik Holding ismini ald›.
- Do¤an Gazetecilik A.ﬁ, ba¤l› ortakl›¤› Ba¤›ms›z Gazeteciler
Yay›nc›l›k A.ﬁ'yi devralmak suretiyle birleﬂilmesi konusunda
gerekli haz›rl›klara baﬂlan›lmas›na karar verildi¤ini duyurdu.
- Petrol Ofisi A.ﬁ, Dan›ﬂtay 13. Dairesinin, Enerji Piyasas›
Düzenleme Kurumunun (EPDK) uygulad›¤› idari para
cezalar›na iliﬂkin iﬂlemlerin iptaline karar verdi¤ini duyurdu.

31 Temmuz
- Merkez Bankas›’n›n döviz rezervi 17-24 Temmuz haftas›nda
154 milyon dolar artarak 65 milyar 933 milyon dolara
yükseldi.
- Döviz rezervi y›l sonundan bu yana 4 milyar 141 milyon
dolar azal›ﬂ gösterdi.
- Turizm gelirleri y›l›n ikinci çeyre¤inde geçen y›la göre
yüzde 9,6 azalarak 4 milyar 243 milyon 545 bin dolara
gerilerken, turizm giderleri de yüzde 7 oran›nda azalarak
936 milyon 530 bin 60 dolar oldu.
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- Eneji Piyasas› Düzenleme Kurulu, Alektrik, Do¤algaz ve
Petrol Piyasas›’nda baz› firmalara lisans verirken baz›
firmalar›n lisanslar›n› sona erdirdi.
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A⁄USTOS
3 A¤ustos
- Merkez Bankas›, Ekim 2008'de ara verilen döviz al›m
ihalelerine tekrar baﬂlayaca¤›n› duyurdu.
- Temmuz ay›nda tüketici fiyatlar› endeksi yüzde 0,25
artarken, üretici fiyatlar› endeksi yüzde 0,71 geriledi. TÜ‹K'e
göre, Temmuz ay› itibariyle y›ll›k enflasyon TÜFE'de yüzde
5,39 artarken, ÜFE'de yüzde 3,75 geriledi.
- ‹hracat Ocak-Temmuz döneminde yüzde 30,2 azalarak 56
milyar 770 milyon dolara, ithalat ise yüzde 40,9 azalarak
74 milyar 769 milyon dolara geriledi.,
- Hazine Müsteﬂarl›¤› Eylül ay›nda iç piyasalara yap›lacak
4,1 milyar TL’lik itfaya karﬂ›l›k, iç piyasalardan 5,8 milyar
TL tutar›nda borçlanma gerçekleﬂtirecek.

4 A¤ustos
- Otomotiv ihracat›, Ocak-Temmuz döneminde geçen y›l›n
ayn› dönemine göre yüzde 39 azalarak 1 milyar 449 milyon
dolara ulaﬂt›. Öte yandan, otomotiv ihracat› bir önceki aya
göre yüzde 17'lik art›ﬂ gösterdi.
- Merkez Bankas›n›n yeniden baﬂlad›¤› döviz al›m ihalesinde
30 milyon dolarl›k sat›ﬂ gerçekleﬂtirildi.
- ‹MKB Tahvil ve Bono Piyasas› Kesin Al›m Sat›m Pazar›nda
iﬂlem gören gösterge ka¤›d› 11 May›s 2011 vadeli tahvilin,
bugün valörlü iﬂlemlerinde bileﬂik faiz yüzde 9,92 ile tarihte
ilk kez tek haneye indi.
- Yap› Kredi y›l›n ilk 6 ay›nda net kar›n› yüzde 26 art›rarak
923 milyon 758 bin liraya ç›kard›.

103

2 009 E ko n o m i Alm a n a ¤›

5 A¤ustos
- Hazine Müsteﬂarl›¤›, TL Cinsi iskontolu tahvil ihalesinde
3,8 milyar TL, TL cinsi de¤iﬂken kuponlu tahvil ihalesinde
- 4 milyar TL, sabit kuponlu tahvil ihalesinde ise 2,3 milyar
TL olmak üzere toplam 10 milyar 204 milyon TL borçland›.
- Do¤an ﬁirketler Grubu Holding A.ﬁ, ﬂirketin sahibi oldu¤u
Petrol Ofisi A.ﬁ. (POAﬁ) hisselerinin k›smen veya tamamen
Petrol Ofisi A.ﬁ'de yönetim orta¤› oldu¤u OMV
Aktiengesellschaft'a (OMV) sat›lmas›na yönelik görüﬂmelere
baﬂlanmas›na karar verdi.
- PO, yurtd›ﬂ›nda kurulu iki ﬂirketi, Petrofinance NV ile PO
Oil Financing Ltd. ünvanl› iﬂtiraklerin faaliyetlerini sona
erdirdi.
- Seyrantepe Spor Kompleksi ihalesi iptal edildi.
- BDKK, bankac›l›k sektörünün küresel krizin devam etti¤i
Haziran 2009 döneminde, sermaye yeterlili¤i rasyosunun
2008 y›l sonuna k›yasla 1,23 puan artarak yüzde 19,23
seviyesinde bulundu¤unu bildirdi.
- PepsiCo, PBG ve PepsiAmericas (PAS) ﬂirketiyle birleﬂme
anlaﬂmas› imzalad›.
- Merkez Bankas› taraf›ndan bankalara duyurulan toplam
karﬂ›l›ks›z çek say›s›, 2009 y›l›n›n ilk yedi ay›nda geçen
y›l›n ayn› dönemine göre yüzde 47,9 artarak 1 milyon 224
bin 48'e ç›kt›.
- Garanti Bankas› 6 ayl›k dönem için 1 milyar 452 milyon
lira konsolide kar aç›klad›.

6 A¤ustos
- Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an ile Rusya Federasyonu
Baﬂbakan› Vladimir Putin, iki ülke aras›nda ''gaz alan›nda
iﬂbirli¤i'' ve ''petrol alan›nda iﬂbirli¤i'' protokollerini imzalad›.

104

2009 E ko no mi A l m a n a ¤ ›

- Avrupa Merkez Bankas›, yüzde 1 olan gösterge faiz oran›n›
de¤iﬂtirmedi.
- Avrupa Merkez Bankas› Baﬂkan› Jean-Claude Trichet, Avro
Bölgesi ekonomisinin gelecek y›la kadar büyümeye
dönemeyece¤ini söyledi.
- ‹ngiltere Merkez Bankas›, halen yüzde 0,5 olan gösterge
faizini de¤iﬂtirmedi.

7 A¤ustos
- Merkez Bankas›’n›n döviz rezervi 24-31 Temmuz haftas›nda
1 milyar 397 milyon dolar artarak 67 milyar 330 milyon
dolara yükseldi. Döviz rezervi y›l sonundan bu yana 2
milyar 744 milyon dolarl›k azal›ﬂ gösterdi.
- ABD Baﬂkan› Barack Obama, ekonomik krizde ülkesinin
tünelin ucunu görmeye baﬂlad›¤›n› söyledi.

8 A¤ustos
- TMSF, Toprak Grubu’na ba¤l› 22 ﬂirketin tüm muhasebe,
finansman ve insan kaynaklar› iﬂlemlerinin ayn› merkezden
yürütülmesi ve di¤er ﬂirketlerden ayr› olarak kontrol
edilmelerinin mümkün olmad›¤› dikkate al›narak, Fon
alacaklar›n›n tahsili amac›yla di¤er 20 ﬂirketin de temettü
hariç ortakl›k haklar›yla yönetim ve denetimlerinin Fon
taraf›ndan devir al›nd›¤›n› duyurdu.
- Türkiye ile Nahcivan Özerk Cumhuriyeti aras›nda, I¤d›r'dan
Nahcivan'a do¤algaz boru hatt› döﬂenmesi için niyet beyan›
anlaﬂmas› imzaland›.

10 A¤ustos
- Merkez Bankas› A¤ustos Ay› Birinci Dönem Beklenti
Anketi’nde y›l sonu küçülme beklentisi yüzde 5’e yükseldi.
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- En geniﬂ tan›ml› para arz› M3, 17-24 Temmuz haftas›nda
3 milyar 225 milyon TL azalarak 479 milyar 90,4 milyon
TL’ye geriledi.
- Sanayi üretimi Haziran ay›nda, 2008 y›l›n›n ayn› ay›na
k›yasla yüzde 9,7 oran›nda azald›.
- Haziran itibariyle bankac›l›k sektörünün aktif toplam› y›l
sonuna göre yüzde 4,9 artarak, 768,2 milyar liraya yükseldi.
Ayn› dönemde, sektörün toplam kredileri 368,2 milyar lira
oldu. Kredilerin takibe dönüﬂüm oran› yüzde 4,9'a
yükselirken, en yüksek takibe dönüﬂüm oran› yüzde 6,6
ile KOB‹'lerde gerçekleﬂti.

11 A¤ustos
- Hazine Müsteﬂarl›¤›’n›n kasas› Ocak-Temmuz döneminde
32,2 milyar TL aç›k verdi.
- ‹malat sanayinde kapasite kullan›m oran› Temmuz ay›nda,
geçen y›l›n ayn› ay›na göre 7,7 puan azalarak yüzde 72,3
seviyesinde gerçekleﬂti.
- Ocak-Haziran döneminde, geçen y›l 9,7 milyar dolar olan
do¤rudan uluslararas› yat›r›m sermayesi giriﬂi, yüzde 57,1
azalarak bu y›l 4,2 milyar dolara düﬂtü.

12 A¤ustos
- Hükümetin ekonomik krize karﬂ› piyasay› canland›rmak
için uygulad›¤› ÖTV indirimi otomobil sat›ﬂlar›n› art›rd›.
ÖTV indiriminin uyguland›¤› 16 Mart ile 15 Haziran tarihleri
aras›nda 151 bin 567 adet otomobil sat›ﬂ› yap›ld›.
- Ziraat Bankas›’n›n y›l›n ilk yar›s›ndaki net kar› 1 milyar
785 milyon lira oldu.
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- ‹ngiltere'de iﬂsizlik son 14 y›l›n en yüksek düzeyine ç›kt›.
Y›l›n ikinci çeyre¤inde, iﬂsiz say›s› 220 bin art›ﬂ göstererek,
toplamda 2,4 milyon kiﬂiyi aﬂt›. ‹ngiltere'de iﬂsizlik oran›
da yüzde 7,8 ile 1995 y›l›ndan bu yana en yüksek düzeyine
ulaﬂt›.
- ABD Yönetimi hukukçular› ile ‹sviçre'nin bankac›l›k devi
UBS'in, gizli hesaplar›n ö¤renilmesi konusunda anlaﬂmaya
vard›klar› bildirildi.
- FED yüzde 0 ile yüzde 0,25 oran›ndaki faiz oran›n›
de¤iﬂtirmedi.

13 A¤ustos
- Alman ekonomisi, küresel krizden bu yana ilk kez büyüme
sa¤lad›. Alman ekonomisi, y›l›n ikinci çeyre¤inde, geçen
y›l›n ayn› dönemine göre yüzde 0,3 oran›nda büyüdü.
- Fransa da ikinci çeyrekte yüzde 0,3 oran›nda büyüdü.
- KOB‹'lerin 31 Aral›k 2009 tarihine kadar birleﬂmeleri halinde
birleﬂmeden do¤an kazançlar›, Kurumlar Vergisinden istisna
tutulacak. Söz konusu KOB‹'lerin üç hesap döneminde
elde ettikleri kazançlar› için de yüzde 75'e kadar indirimli
Kurumlar Vergisi uygulanacak.
- Geçen y›l›n ayn› dönemine göre 2009'un ikinci çeyre¤inde,
GSYH 27 üyeli AB'de yüzde 4,8, 16 üyeli Avro Bölgesi’nde
ise yüzde 4,6 küçüldü.
- Hazine Müsteﬂarl›¤› taraf›ndan, Kredi Garanti Fonu’na
aktar›larak, bankac›l›k sistemi arac›l›¤›yla küçük ve orta
boy iﬂletmelere (KOB‹) kulland›r›lmas› planlanan 1 milyar
liral›k kayna¤›n önü aç›ld›.
- ‹ﬂ Bankas›'ndan ilk yar›da 1 milyar 471 milyon TL konsolide
kar.
- IMF Türkiye Temsilcisi Hüseyin Samiei, Türkiye ile
görüﬂmelerin bir çözüme ulaﬂma hedefiyle verimli bir
ﬂekilde sürdü¤ünü belirterek, Hazine'nin iç ve d›ﬂ tahvil
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ihraçlar›na gelen yüksek talebin devam etmesi halinde
IMF'den finansman ihtiyac›n›n azalaca¤› de¤erlendirmesi
yapt›.

14 A¤ustos
- Merkez Bankas›’n›n döviz rezervi 31 Temmuz-7 A¤ustos
haftas›nda 137 milyon dolar azalarak 67 milyar 193 milyon
dolara geriledi. Döviz rezervi y›l sonundan bu yana 2
milyar 881 milyon dolarl›k azal›ﬂ gösterdi
- THY, TSE'den kalite belgesi ald›.
- Avro Bölgesinde Haziran ay›nda -0,1 ile tarihinde ilk kez
eksiye inen enflasyon, Temmuz ay›nda -0,7 ile yeni bir
rekor k›rd›.
- IMF, üye ülkelere, 250 milyar dolarl›k ek kaynak getiren
Özel Çekme Hakk› imkan›n› onaylad›.
- Sabanc› Holding, Toyota Motor Europe ve Mitsui ile ortak
oldu¤u Toyotasa'daki yüzde 64,99 oran›ndaki hissesini,
ALJ'ye ba¤l› ALJ Lubnatsi Pazarlama ve Sat›ﬂ A.ﬁ'ye satma
karar› ald›.
- Katar, Alman otomobil üreticisi Volkswagen (VW) ve
Porsche hisselerinin bir k›sm›n› sat›n ald›.
- Vak›fbank'›n y›l›n ilk 6 ay›nda kar› geçen y›l›n ayn› dönemine
göre yüzde 26 artarak, 595 milyon liraya ç›kt›.

15 A¤ustos
- ABD'nin TMSF'si FDIC, elinde bulunan ve ülkenin önde
gelen emlak kredi bankalar›ndan olan Colonial Bankac›l›k
grubunun tasfiyesine karar verdi.
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17 A¤ustos
- Türkiye'de, bu y›l›n Nisan ay›nda yüzde 14,9 olan iﬂsizlik
oran›, May›s'ta yüzde 13,6'ya gerilerken, geçen y›l›n May›s
ay›na göre 4,4 puan artt›.
- Japonya ekonomisi, 4 çeyrek üst üste küçüldükten sonra
Nisan-Haziran döneminde bir önceki çeyre¤e göre yüzde
0,9, y›ll›k bazda ise yüzde 3,7 büyüdü.
- TOK‹, ‹stanbul'un Bak›rköy ilçesi Ataköy sahilindeki
arazilerin kiralama ve sat›ﬂ›na iliﬂkin ihaleleri iptal etti.
- IMF Guvernörler Kurulu, Nisan ay›ndaki G-20 zirvesinde
taahhüt edilen ve süreç içinde IMF bünyesinde kabul
edilen, üye ülkelere ek 250 milyar dolarl›k genel SDR
tahsisat› yap›lmas› karar›n› resmen onaylad›.
- En geniﬂ tan›ml› para arz› M3, 24-31 Temmuz haftas›nda
51,3 milyon TL artarak 479 milyar 141,7 milyon TL’ye yükseldi

18 A¤ustos
- ‹ﬂsizlik May›s döneminde yüzde 13,6’ya geriledi. ‹ﬂsizlik
bir y›ll›k dönemde 4,4 puan artarken, iﬂsiz say›s› bir y›ll›k
dönemde 1 milyon 179 bin kiﬂi artt›. Kentte iﬂsizlik oran›
yüzde 16,5 olurken, k›rsalda ise yüzde 7,8 oldu¤u belirlendi.
- Hazine Müsteﬂarl›¤›, dün düzenledi¤i Türk Liras› cinsinden
iskontolu referans Hazine Bonosu ihalesinde toplam 3
milyar 489 milyon TL borçland›.
- EKK ﬁanl›urfa'da topland›. Devlet Bakan› ve Baﬂbakan
Yard›mc›s› Ali Babacan, ''bölgede y›llard›r süren terör
belas›n› art›k sona erdirerek, kardeﬂler aras›na nifak
tohumlar› ekmeye çal›ﬂanlar› elimizin tersiyle iterek bunu
hep beraber baﬂarabiliriz'' dedi.
- Merkez Bankas› Para Politikas› Kurulu, k›sa vadeli faiz
oranlar›n› 0,50 puan indirdi. Buna göre, gecelik faiz oranlar›,
borçlanmada yüzde 7,75, borç vermede ise yüzde 10,25
olarak uygulanacak.
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- ‹MKB Tahvil ve Bono Piyasas› Kesin Al›m Sat›m Pazar›nda
iﬂlem gören 11 May›s 2011 vadeli, bugün valörlü tahvilin
bileﬂik faizi, önceki kapan›ﬂa göre 0,19 puan düﬂerek yüzde
9,85 ile ikinci kez tek haneli bir orandan ve tarihi en düﬂük
seviyesinden kapand›.
- ABD'li otomotiv devi General Motors bünyesindeki ‹sveçli
marka Saab'› satmak için Koenigsegg ile anlaﬂt›.

19 A¤ustos
- Hazine Müsteﬂarl›¤›, dün gerçekleﬂtirdi¤i Türk Liras›
cinsinden TÜFE’ye endeksli Devlet Tahvil ihalesinde,
rekabetçi olmayan teklif (ROT) sat›ﬂlar›yla birlikte toplam
net 3 milyar 903 milyon TL’lik borçlanmaya gitti. ‹halede
bileﬂik faiz yüzde 7,13 oldu.
- ABD yönetimi ile ‹sviçre'nin bankac›l›k devi UBS, gizli
hesaplar›n ö¤renilerek aç›klanmas› konusunda anlaﬂma
imzalad›.
- Vak›fbank, WestLB AG'nin koordinatörlü¤ünde, 11 ülkeden
29 bankan›n kat›l›m›yla, 736 milyon dolarl›k sendikasyon
kredisine imza att›.
- Merkez Bankas›ndan gelen ''faiz indirimine devam sinyali
bono faizini yüzde 9,76 ile yeni dip noktas›na çekti.

20 A¤ustos
- Otomotiv pazar›nda ÖTV indiriminin etkisi geçmeye baﬂlad›.
16 Haziran’dan itibaren ÖTV indirim oranlar›n›n azalarak
devam etmesi ve maliyetlerin araç fiyatlar›na yans›t›lmas›
sonras›nda otomotiv pazar› Temmuz ay›nda bir önceki aya
göre yüzde 50 daralarak 30 bin 246 adede geriledi
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan› Taner Y›ld›z, Suriye Petrol
Bakan› Süfyan Allao ile do¤algaz boru hatt›n›n inﬂas›na
iliﬂkin protokolü imzalad›.
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- Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku, Temmuz ay› sonu
itibariyle 414,5 milyar lira olarak gerçekleﬂti .

21 A¤ustos
- Merkez Bankas› A¤ustos Ay› ‹kinci Dönem Beklenti
Anketi’nde y›l sonu küçülme beklentisi yüzde 5,1’e ulaﬂt›.
- Merkez Bankas›’n›n döviz rezervi 7-14 A¤ustos haftas›nda
409 milyon dolar artarak 67 milyar 602 milyon dolara
yükseldi.
- Döviz rezervi y›l sonundan bu yana 2 milyar 472 milyon
dolarl›k azal›ﬂ gösterdi.

23 A¤ustos
- Koreli Hyundai küçük s›n›ftaki yeni modeli i20'nin üretimini
Türkiye'de yapmaya karar verdi.

24 A¤ustos
- Türkiye'de, ‹sviçre'deki Avrupa Nükleer Araﬂt›rmalar
Merkezi'nde (CERN) yürütülen bilimsel araﬂt›rmalar›n
benzerlerinin gerçekleﬂtirilece¤i Proton H›zland›r›c› Tesisi'nin
inﬂaat›n› da Toplu Konut ‹daresi (TOK‹) yapacak.
- En geniﬂ tan›ml› para arz› M3, 31 Temmuz-7 A¤ustos
haftas›nda 271,5 milyon TL artarak 479 milyar 413 milyon
TL’ye yükseldi.

25 A¤ustos
- Rekabet Kurulu, Garanti, Akbank, ‹ﬂ Bankas›, Yap› ve Kredi,
Vak›flar, Finans, Denizbank ile Halk Bankas› hakk›nda,
uygulad›klar› maaﬂ promosyonlar› nedeniyle soruﬂturma açt›.
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- Türkiye’ye gelen yabanc› ziyaretçi say›s› Ocak-Temmuz
döneminde geçen y›l›n ayn› dönemine göre yüzde 1,1
art›ﬂla 14 milyon 933 bin 656'ya yükseldi. Temmuz’da ise
turist say›s› yüzde 6,32 artarak 4 milyon 343 bin 25 oldu.

26 A¤ustos
- ‹SO'nun ''Türkiye'nin ‹kinci 500 Büyük Sanayi Kuruluﬂu
Raropu''na göre, 2008 y›l›nda vergi öncesi en fazla kar
eden kuruluﬂ Eti Elektrometalurji A.ﬁ. olurken, ikinci s›rada
Erikli Su ve Meﬂrubat Sanayi ve Ticaret A.ﬁ. yer ald›.

27 A¤ustos
- Akaryak›tta tavan fiyat uygulamas› sona erdi.
- TOK‹, Seyrantepe spor kompleksi ihalesini iptal etti. Verilen
teklifler yeterli görülmedi¤i için spor kompleksinin TOK‹
taraf›ndan tamamlanmas›na karar verildi.
- ABD ekonomisi 2. çeyrekte yüzde 1 darald›.

28 A¤ustos
- Türkiye’de y›l›n ikinci çeyre¤inde 194 bin 743 adet konut
sat›ﬂ› gerçekleﬂti. Sat›ﬂlar bir önceki çeyre¤e göre yüzde
78,89, geçen y›l›n ayn› dönemine göre ise yüzde 72,2 art›ﬂ
gösterdi.
- Merkez Bankas›’n›n döviz rezervi 14-21 A¤ustos haftas›nda
563 milyon dolar artarak 68 milyar 165 milyon dolara
yükseldi. Döviz rezervi y›l sonundan bu yana ise 1milyar
909 milyon dolarl›k azal›ﬂ gösterdi.
- Koç Holding, 2009 y›l›n›n ilk yar›s›nda 20 milyar lira ciro
ve 667 milyon lira net kar aç›klad›.
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- Uluslararas› ‹nﬂaat Sektörü Dergisi ''Engineering News
Record (ENR)'' taraf›ndan bir önceki y›l yurtd›ﬂ›nda yap›lan
iﬂlerin esas al›narak haz›rlanan, ''Dünyan›n en büyük 225
uluslararas› müteahhidi'' listesinde bu y›l 31 Türk firmas›
yer ald›. Türkiye, 50 firmas› bulunan Çin'in ard›ndan listede
2. s›raya yükseldi.
- Japonya'da iﬂsizlik oran› Temmuz’da yüzde 5,7'ye ç›kt›.
Bu rakam›n ‹kinci Dünya Savaﬂ›’ndan bu yana kaydedilen
en kötü seviye oldu¤u belirtiliyor.

29 A¤ustos
- ABD'de, küresel finansal kriz nedeniyle batan banka say›s›,
dün üç bankan›n daha kat›lmas›yla, 2009 baﬂ›ndan bu yana
84'e ç›kt›.

31 A¤ustos
- ‹hracat Temmuz ay›nda, geçen y›l›n ayn› ay›na göre yüzde
28,3 azalarak, 9 milyar 34 milyon dolar oldu. ‹thalat da
Temmuzda yüzde 39,5 oran›nda azald› ve 12 milyar 431
milyon dolar olarak gerçekleﬂti.
- Walt Disney, ünlü roman ve çizgi film karakterlerinin
yarat›c›s› Marvel ﬂirketini 4 milyar dolara sat›n alacak.
- Hazine Müsteﬂarl›¤›, Temmuz’da çeﬂitli sektörlere yönelik
toplam 917,4 milyon TL tutar›ndaki 196 yat›r›m projesi için
teﬂvik belgesi düzenledi.
- En geniﬂ tan›ml› para arz› M3, 7-14 A¤ustos haftas›nda 2
milyar 540 milyon TL artarak 481 milyar 953 milyon TL’ye
yükseldi.
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EYLÜL
1 Eylül
- ‹hracat Ocak-Temmuz döneminde yüzde 30,2 azalarak 56
milyar 770 milyon dolara, ithalat ise yüzde 40,9 azalarak
74 milyar 769 milyon dolara geriledi.
- Hazine Müsteﬂarl›¤› Eylül ay›nda iç piyasalara yap›lacak
4,1 milyar TL’lik itfaya karﬂ›l›k, iç piyasalardan 5,8 milyar
TL tutar›nda borçlanma gerçekleﬂtirecek.
- Tar›m ve Köyiﬂleri Bakanl›¤›, 2009-2010 bal›kç›l›k sezonunun
baﬂlad›¤›n› kaydetti.
- Limak'a ‹ﬂ Bankas› ve Yap› Kredi taraf›ndan 350 milyon
dolarl›k kredi sa¤land›.
- Halk Bankas›, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet
Kooperatifleri kefaletiyle esnaf ve sanatkarlara kulland›r›lan
kredilerin faiz oran›n› y›ll›k yüzde 8'e indirdi.

2 Eylül
- Türkiye ‹hracatç›lar Meclisi verilerine göre, A¤ustos ay›
ihracat› geçen y›l›n ayn› ay›na göre yüzde 29,80 gerileyerek,
7 milyar 670 milyon dolar oldu.
- Bankac›l›k sistemi toplam aktifleri, Haziran 2009 itibariyle
bir önceki y›l›n ayn› dönemine göre TL baz›nda yüzde 17
artarak 738 milyar liraya yükselirken, dolar baz›nda ise
yüzde 7 azalarak 484 milyar dolar oldu.
- IMF, Türkiye'ye 883,1 milyon özel çekme hakk› (SDR)
(yaklaﬂ›k 1,4 milyar dolar) tahsis etti.
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3 Eylül
- Küresel krizin etkisiyle y›l›n 7 ayl›k döneminde teﬂvi¤e
ba¤lanan yat›r›mlar›n tutar› yüzde 54,84’lük bir düﬂüﬂle 7
milyar 961,9 milyon TL’ye gerilerken, istihdam say›s› da
ayn› oranda gerileyerek 29 bin 348 kiﬂi oldu.
- Avrupa Merkez Bankas› yüzde 1 olan faiz oranlar›n›
de¤iﬂtirmedi.
- EPDK, TETAﬁ'›n toptan elektrik kilovat saat sat›ﬂ fiyat›n›n
yüzde 21,08 oran›nda art›r›larak, 12,62 kuruﬂtan 15,28
kuruﬂa ç›kmas›na dönük baﬂvurusunu onaylad›.
- A¤ustos ay›nda tüketici fiyatlar› endeksi yüzde 0,30
gerilerken, üretici fiyatlar› endeksi ise yüzde 0,42 artt›.
A¤ustos ay› itibar›yla y›ll›k enflasyon ise TÜFE'de yüzde
5,33 artarken, ÜFE'de yüzde 1,04 geriledi.

4 Eylül
- Ekonomik kriz Türkiye'nin petrol faturas›n› yüzde 56,6
azaltt›. Geçen y›l Ocak-Temmuz döneminde 17 milyar
754,1 milyon dolar olan petrol ve petrol ürünleri ithalat›
bu y›l›n ayn› döneminde 7,7 milyar dolara geriledi.
- Merkez Bankas›’n›n döviz rezervi 21-28 A¤ustos haftas›nda
1 milyar 915 milyon dolar artarak 70 milyar 80 milyon
dolara yükseldi. Döviz rezervi y›l sonundan bu yana ise
sadece 6 milyon dolarl›k art›ﬂ gösterdi.
- Türkiye Bankalar Birli¤i Haziran 2009 Tüketici Kredileri
Raporu'na göre, Nisan-Haziran döneminde kanuni takipteki
krediler, bir önceki y›l›n ayn› dönemine göre yüzde 95
oran›nda artarak 791 milyon lira oldu.
- IMF Baﬂkan› Dominique Strauss-Kahn, küresel ekonominin
derin gerileme döneminden ç›kt›¤›n›, ancak toparlanman›n
yavaﬂ olaca¤›n› söyledi.

116

2009 E ko no mi A l m a n a ¤ ›

- ABD'de A¤ustos ay›nda iﬂsizlik oran› yüzde 9,7'ye yükseldi.
Böylece, iﬂsizlik oran› son 26 y›l›n en yüksek seviyesine
ç›km›ﬂ oldu.
- Gösterge faiz yüzde 9,31 ile yeni tarihi dip seviyesini gördü.
11 May›s 2011 vadeli tahvilin bileﬂik faizi kapan›ﬂta ise
yüzde 9,49 oldu.
- 3,5 milyar liral›k kredi kart› borcuna kolayl›k getiren yasan›n
öngördü¤ü 60 günlük süre doldu.

5 Eylül
- Gazprom Resmi Sözcüsü Sergei Kupriyanov, Ukrayna'n›n
do¤algaz geçiﬂ fiyat›nda art›ﬂ olaca¤› beklentisiyle ilgili
olarak, Gazprom’un 2010 için fiyatland›rma öngörüsünün,
bin metreküp do¤algaz geçiﬂi için her 100 kilometrede
2,56-2,7 dolar aras›nda oldu¤unu aç›klad›.
- En geniﬂ tan›ml› para arz› M3, 14-21 A¤ustos haftas›nda
2 milyar 240 milyon TL artarak 484 milyar 193 milyon TL’ye
yükseldi.
- KOB‹'lerin bu y›l sonuna kadar yapacaklar› birleﬂmelerde
uygulanacak indirimli kurumlar vergisi oran› yüzde 5 olarak
belirlendi.

7 Eylül
- Müstakil Sanayici ve ‹ﬂadamlar› Derne¤i, “e-musiad’la”
üyelerine bir tuﬂla ticaret devrini baﬂlatt›.
- Kredi kart› borçlar›n›n yeniden yap›land›r›lmas›
düzenlemesinden yararlanmak için 15 güne kadar ek süre
verildi.
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8 Eylül
- Hazine Müsteﬂarl›¤›, Eylül ay› iç borçlanma stratejisi
çerçevesinde TL Cinsi ‹skontolu Referans Hazine Bonosu
ihalesi gerçekleﬂtirdi. Dün gerçekleﬂtirilen ihalede Hazine
Müsteﬂarl›¤› net 768 milyon TL borçland›. TL Cinsi ‹skontolu
Referans Hazine Bonosu ihalesinde y›ll›k basit faiz yüzde
8,24, y›ll›k bileﬂik faiz yüzde 8,41 oldu.
- Türkiye'nin sanayi üretimi Temmuz ay›nda, 2008 y›l›n›n
ayn› ay›na k›yasla yüzde 9,2 oran›nda azald›. Sanayi üretim
endeksi, Temmuz ay›nda bir önceki aya göre ise yüzde
0,9 yükseldi.
- Do¤an Yay›n Holding A.ﬁ'ye 3 milyar 755 milyon lira ceza
kesildi¤i bildirildi.
- BM Ticaret ve Kalk›nma Örgütü (UNCTAD), küresel
resesyonda erken bir düzelme görmedi¤ini bildirdi.
- Global piyasalarda artan endiﬂe, alt›n› yeniden cazip yat›r›m
arac› haline getirdi. Alt›n›n ons fiyat› 6 ay›n zirvesine ç›karak
1004 dolar› gördü.

9 Eylül
- Ayl›k Sanayi Üretim Endeksi, son 8 ay›n zirvesine ulaﬂt›.
Kas›m 2008’de 110,3 olan Sanayi Üretim Endeksi, tam sekiz
ay sonra Temmuz ay›nda bu düzeyini yakalad›.
- Bankac›l›k sektörünün net dönem kar› Temmuz 2009
itibariyle geçen y›l›n ayn› dönemine göre yüzde 34,6
oran›nda artarak 12 milyar 722 milyon lira oldu.
- Hazine Müsteﬂarl›¤›’n›n Hazine nakit dengesi Ocak- A¤ustos
döneminde 30 milyar 17 milyon TL aç›k verdi.
- TOK‹ Seyrantepe Projesi için hak ediﬂ ödemek suretiyle
bugün yapt›¤› ihalede en düﬂük teklifi 198 milyon 950 bin
lira ile Varyap Varl›baﬂlar Yap› Sanayi ve Turizm Yat›r›m
Ticaret A.ﬁ-Uzunlar ‹nﬂaat Sanayi ve Ticaret A.ﬁ. ‹ﬂ Ortakl›¤›
verdi.
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- Türkiye'de ortak ATM dönemi 26 bankan›n kat›l›m›yla 1
Ekim 2009 tarihinden itibaren baﬂlayacak. Uygulama,
Avrupa'da ilk kez Türkiye'de gerçekleﬂecek.

10 Eylül
- ‹kinci çeyrek itibariyle cari fiyatlarla y›ll›k GSYH 645 milyar
468 milyon dolar olurken, kiﬂi baﬂ› gelir de 9 bin 25 dolara
geriledi.
- Türkiye ekonomisi, bu y›l›n ikinci çeyre¤inde, geçen y›l›n
ayn› dönemine göre sabit fiyatlarla yüzde 7 küçüldü.
- Merkez Bankas› Eylül ay› Birinci Dönem Beklenti Anketi’nde
y›l sonu küçülme beklentisi yüzde 5,2’ye ulaﬂt›. 2010 y›l›
büyüme beklentisi ise geçen döneme göre 0,1 puan artarak
yüzde 2,6 oldu.
- ‹malat sanayinde kapasite kullan›m oran› A¤ustos ay›nda,
geçen y›l›n ayn› ay›na göre 6,5 puan azalarak 69,7
seviyesinde gerçekleﬂti.
- Türkiye'nin cari iﬂlemler hesab›, Temmuz ay›nda 286 milyon
dolar fazla verdi.
- FED, ekonomide resesyonun sona erdi¤ini ve ekonominin
nihayet yeniden büyümeye baﬂlad›¤›n› bildirdi.
- Seyrantepe Projesi ihalesinin son oturumunda en düﬂük
teklifi 184 milyon 61 bin 53 lira ile Varyap-Uzunlar A.ﬁ ‹ﬂ
Ortakl›¤› verdi.

11 Eylül
- Merkez Bankas›’n›n döviz rezervi 28 A¤ustos-4 Eylül
haftas›nda 214 milyon dolar artarak 70 milyar 294 milyon
dolara yükseldi. Döviz rezervi y›l sonundan bu yana ise
220 milyon dolarl›k art›ﬂ gösterdi.
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- Rekabet Kurulu, Toyotasa Toyota Sabanc› Pazarlama ve
Sat›ﬂ A.ﬁ'nin sermayesinin yüzde 65'ini temsil eden
hisselerinin ALJ Lubnatsi Pazarlama ve Sat›ﬂ A.ﬁ., ALJ Turkey
Company Limited ve Chelder Europe Limited'e devrine
izin verdi.
- Seyrantepe Stad› ikmal ihalesini Varyap-Uzunlar ‹ﬂ Ortakl›¤›
ald›.
- Maliye Bakan› Mehmet ﬁimﬂek, Türkiye'nin 4. çeyrekten
itibaren pozitif büyümeye geçme ihtimalinin oldukça yüksek
oldu¤unu söyledi.

12 Eylül
- Barack Obama yönetimi, ABD Kongresine ''‹ran'la s›n›r
komﬂusu tek NATO ülkesi Türkiye'ye 7,8 milyar dolarl›k
füzesavar Patriot PAC-3 batarya ve aksam› satabiliriz'' bilgisi
verdi.

14 Eylül
- OECD’nin Temmuz ay› için aç›klad›¤› Birleﬂik Öncü
Göstergeler, birçok üye ülkede daha güçlü iyileﬂme sinyalleri
verdi.
- IMF’nin 6-7 Ekim tarihleri aras›nda ‹stanbul’da yapaca¤›
y›ll›k toplant›lar›nda, krizde toparlanma sürecine yönelik
stratejiler belirlenecek.
- En geniﬂ tan›ml› para arz› M3, 21-28 A¤ustos haftas›nda
366,1 milyon TL artarak 484 milyar 559 milyon TL’ye
yükseldi.
- BDDK'ya göre, y›l›n ikinci çeyre¤inde bankac›l›k sektörünün
dönem net kar›, geçti¤imiz y›l›n ayn› dönemine göre yüzde
33 oran›nda artarak 11 milyar lira düzeyine ulaﬂt›.
- Türkiye'ye Temmuz ay›nda, net uluslararas› do¤rudan
yat›r›m giriﬂi (fiili giriﬂ) 742 milyon dolar oldu.
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15 Eylül
- Türkiye'de, Haziran ay›nda iﬂsizlik oran›, geçen y›la göre
3,6 puanl›k art›ﬂla yüzde 13 olarak belirlendi. ‹ﬂsiz say›s›
geçen y›l›n ayn› dönemine göre 972 bin kiﬂi artarak, 3
milyon 269 bin kiﬂiye yükseldi.
- Merkezi Yönetim bütçesinden Temmuz ay›nda 23 milyar
392 milyon, A¤ustos ay›nda 23 milyar 518 milyon lira
harcama yap›ld›. Bütçe gelirleri Temmuz ay›nda 16 milyar
785 milyon, A¤ustos ay›nda 21 milyar 994 milyon lira,
bütçe aç›¤› Temmuz ay›nda 6 milyar 607 milyon, A¤ustos
ay›nda 1 milyar 525 milyon lira oldu.

16 Eylül
- Orta vadeli program aç›kland›. Baﬂbakan Yard›mc›s› Ali
Babacan program› aç›klarken, 2009 y›l›nda yüzde 6
küçülmenin ard›ndan 2010 y›l›n›n ilk çeyre¤inden itibaren
büyümeye geçilece¤ini söyledi. Büyüme oran› 2010 için
yüzde 3,5, 2011 için yüzde 4, 2012 için yüzde 5, iﬂsizlik
oran› 2009 için yüzde 14,8, 2010 için yüzde 14,6, 2011 için
yüzde 14,2, 2012 için yüzde 13,3, cari aç›¤›n 2009 için 11,
2010 için 18, 2011 için 22, 2012 için 28 milyar dolar olarak
öngörüldü. Orta vadeli programda, tüketici fiyatlar›
endeksindeki art›ﬂ, 2009 için yüzde 5,9, 2010 için yüzde
5,3, 2011 için yüzde 4,9, 2012 için yüzde 4,8 olarak planland›.

17 Eylül
- Tüketici güven endeksi A¤ustos’ta bir önceki aya göre
yüzde 1,29 oran›nda azalarak 81,30 de¤erine düﬂtü.
- Japonya Merkez Bankas›, yüzde 0,1 olan faiz oran›n›
de¤iﬂtirmedi.
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- 1 Ekim'den geçerli olmak üzere sanayi elektri¤inin fiyat›
kilovat saatte yüzde 9,85, konut elektri¤inin fiyat› ise yüzde
9,68, ticarethanelerin elektri¤i ise yüzde 9,97 oran›nda
art›r›ld›.
- Merkez Bankas› Para Politikas› Kurulu, k›sa vadeli faiz
oranlar›n› 0,50 puan indirdi. Buna göre, gecelik faiz oranlar›,
borçlanmada yüzde 7,25, borç vermede ise yüzde 9,75
olarak uygulanacak.

18 Eylül
- Standard and Poor's, Türkiye'nin kredi notu görünümünü,
''negatif''ten, ''dura¤an''a yükseltti.
- K›sa dönemli iﬂ istatistiklerine göre; bu y›l›n ikinci çeyre¤inde
sanayide istihdam yüzde 12 azald›.
- Orta vadeli mali plan yay›nland›. 2010'da bütçe 50 milyar
34 milyon lira aç›k verecek, faiz d›ﬂ› fazla 6 milyar 716
milyon lira olacak. Ayn› y›l bütçe gelirlerinin 286 milyar
828 milyon lira, faiz giderlerinin ise 56 milyar 750 milyon
lira olmas› öngörüldü. AB tan›ml› genel yönetim nominal
borç stokunun gayri safi yurtiçi has›laya (GSYH) oran›
2010 y›l›nda yüzde 49 olarak belirlendi.
- 2010-2012 dönemi bütçe ça¤r›s› yay›mland›. Bütçe teklifi
haz›rlan›rken, y›l sonu tüketici fiyatlar› endeksindeki art›ﬂ
2010 için yüzde 5,3, 2011 için yüzde 4,9 ve 2012 için yüzde
4,8 olarak esas al›nacak. GSYH büyüme oran› da 2010 y›l›
için yüzde 3,5, 2011 y›l› için 4,0 ve 2012 y›l› için yüzde 5,0
olarak dikkate al›nacak.
- Moody's, Türkiye'nin kredi notu görünümünü, ''dura¤an''dan,
''olumluya'' yükseltti.
- Türkiye ile Irak aras›nda, ülkenin tar›msal altyap›s›n›n
harekete geçirilmesi, her türlü tar›msal teknoloji transferi,
araﬂt›rma ve geliﬂtirme faaliyetlerinde iﬂbirli¤i yap›lmas›
kararlaﬂt›r›ld›.
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- Gösterge tahvilin faizi yüzde 8,95 ile yeni tarihi dip seviyesini
gördü.
- Merkez Bankas›’n›n döviz rezervi 4-10 Eylül haftas›nda 818
milyon dolar artarak 71 milyar 112 milyon dolara yükseldi.
Döviz rezervi y›l sonundan bu yana ise 1 milyar 38 milyon
dolarl›k art›ﬂ gösterdi.
- Hazine Müsteﬂarl›¤›, A¤ustos’ta eski teﬂvik sistemine göre
toplam 218 milyon 360 bin TL tutar›ndaki 59 yat›r›m projesi
için teﬂvik belgesi düzenledi.

19 Eylül
- IMF, yoksul ülkelere kredi açmak ve finansman›n›
desteklemek için bir miktar alt›n satma karar› ald›.
- IMF Baﬂkan› Dominique Strauss-Kahn, 2009 y›l›n›n Türk
ekonomisi için zorlu bir y›l oldu¤unu, ancak 2010 y›l›nda
h›zl› bir iyileﬂme beklediklerini söyledi.

21 Eylül
- ABD'de bu y›l kapanan banka say›s› 94'ü buldu.
- Bilgisayar devi Dell biliﬂim teknolojileri hizmeti veren Perot
Systems'i 3,9 milyar dolara sat›n al›yor.

23 Eylül
- ABD Merkez Bankas›, yüzde 0-0,25 aral›¤›ndaki gösterge
faiz oran›n› de¤iﬂtirmedi.
- En geniﬂ tan›ml› para arz› M3, 28 A¤ustos-4 Eylül haftas›nda
2 milyar 645,3 milyon TL artarak 487 milyar 204,3 milyon
TL’ye yükseldi.
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25 Eylül
- Do¤an Yay›n Holding A.ﬁ, ba¤l› ortakl›klara iliﬂkin vergi
asl› ve vergi cezalar› ile bunlara iliﬂkin hesaplanan gecikme
faizi tutar› için toplam 4 milyar 823 milyon 825 bin 987,33
lira tutar›nda teminat›n 15 gün içinde gösterilmesinin talep
edildi¤ini duyurdu.
- ABD merkezli uluslararas› yat›r›m bankas› Goldman Sachs,
Türkiye'nin 2050'de dünyan›n dokuzuncu, Avrupa'n›n
üçüncü büyük ekonomisi olabilece¤ini aç›klad›.

26 Eylül
- Kredi kart› borcunu ödemeyenlerin say›s› Temmuz ay›nda,
yaklaﬂ›k yüzde 19,5 artarak 106 bin 225'e ç›kt›.

27 Eylül
- ABD'nin Irak'a müdahalesinin ard›ndan Ba¤dat'ta ilk fuar,
Türk firmalar› taraf›ndan ''Türk ‹nﬂaat, ‹nﬂaat Makineleri,
Yap› Malzemeleri ve Elektrik Fuar›'' olarak aç›ld›.

28 Eylül
- Türk ve Yunan borsalar› ortak endeksi ''GT-30''un yay›n›
baﬂlad›.
- Xerox, Affiliated Computer'› 6,4 milyar dolara sat›n alaca¤›n›
duyurdu.

29 Eylül
- TMSF, Dünya Mevduat Sigortac›lar› Birli¤ince (IADI) ''Y›l›n
Mevduat Sigortac›s›'' seçildi.
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- Rekabet Kurulu, Otomotiv Distribütörleri Derne¤i ve
Otomotiv Sanayi Derne¤i ile bu derneklere üye teﬂebbüsler
hakk›nda soruﬂturma aç›lmas›na karar verdi.
- Türk Eximbank, ING Bank Koordinatörlü¤ünde, Bankalar
Konsorsiyumu'ndan yaklaﬂ›k 250 milyon dolar tutar›nda
kulüp kredisi ald›.

30 Eylül
- IMF-Dünya Bankas› sonbahar dönemi toplant›lar› ‹stanbul'da
baﬂlad›.
- Bakanlar Kurulu, varl›k bar›ﬂ›n›n süresini 3 ay uzatt›.
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan› Taner Y›ld›z, Baﬂkent
Do¤algaz’›n y›l sonuna kadar sat›laca¤›n› söyledi.
- IMF Para ve Sermaye Piyasalar› Bölümü Baﬂkan› ve Finans
Dan›ﬂman› Jose Vinals, Türkiye'nin, di¤er geliﬂmekte olan
piyasalara göre nispeten biraz daha zay›f oldu¤u alanlar
bulundu¤unu kaydetti.
- Takvim etkisinden ar›nd›r›lm›ﬂ Gayri Safi Yurtiçi Has›la
(GSYH), bu y›l›n 2. döneminde geçen y›l›n ayn› dönemine
göre yüzde 6,6 azald›. Mevsim ve takvim etkilerinden
ar›nd›r›lm›ﬂ GSYH bir önceki döneme göre yüzde 7,1 art›ﬂ
gösterdi.
- Rekabet Kurulu, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren on
dokuz teﬂebbüs ve Türk Eczac›lar› Birli¤i hakk›nda
soruﬂturma aç›lmas›na karar verdi.
- ‹hracat A¤ustos ay›nda, geçen y›l›n ayn› ay›na göre yüzde
29,1 azalarak, 7 milyar 833 milyon dolar oldu. ‹thalat da
A¤ustosta yüzde 34 oran›nda azalarak, 12 milyar 709 milyon
dolar olarak gerçekleﬂti.
- Kamu net borç stoku, bu y›l›n ilk çeyre¤inde, geçen y›l
sonuna göre yüzde 6,16 artarak 267,9 milyar liradan 284,5
milyar liraya ç›kt›.
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- Türkiye'nin net d›ﬂ borç stoku, Haziran ay› sonu itibariyle
144 milyar 767 milyon dolar oldu.
- Merkezi yönetim toplam borç stoku A¤ustos ay› itibariyle
424 milyar 706 milyon lira düzeyinde. Bunun 315 milyar
426 milyon liras›n› iç borç, 109 milyar 280 milyon liras›n›
da d›ﬂ borç oluﬂturuyor.
- Sabanc› Holding'in, Toyota Motor Europe ve Mitsui ile
ortak oldu¤u Toyotasa'da bulunan yüzde 65 oran›ndaki
hissesinin, tüm dünyada Toyota Grubu araçlar›n›n en
büyük ba¤›ms›z distribütörü ALJ'ye devri tamamland›.
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EK‹M
1 Ekim
- IMF Baﬂkan› Dominique Strauss-Kahn, Bilgi Üniversitesindeki
konferans› s›ras›nda Birgün gazetesi editörü Selçuk Özbek
taraf›ndan ayakkab› f›rlat›larak, protesto edildi.
- IMF, 2010 y›l› için küresel ekonominin büyüme tahminini
yüzde 2,5'ten yüzde 3,1'e yükseltti. IMF'ye göre Türkiye,
2009'da yüzde 6,5 küçülecek, 2010'da yüzde 3,7 büyüyecek.
- IMF Baﬂkan› Dominique Strauss-Kahn, ''Krizin art›k arkam›zda
kald›¤›n› söylemek için çok erken. Ancak iﬂler daha iyiye
gidiyor'' de¤erlendirmesinde bulundu. Kahn, krizin, Türkiye
gibi bir ülkede belki bir y›l daha devam edece¤ini söyledi.
- 26 bankan›n Türkiye genelindeki 23 bin para çekme
makinesi (ATM) ortak kullan›ma aç›ld›. Sektörde tasarruf
yaratmas› beklenen sistem, komisyon uygulamas› ve bunun
yeterince duyurulmamas› nedeniyle eleﬂtirilere konu oldu.
- Avro Bölgesinde iﬂsizlik oran›, A¤ustos ay›nda yüzde 9,6
ile son 10 y›l›n zirvesine ulaﬂt›.

2 Ekim
- IMF Baﬂkan› Dominique Strauss-Kahn, ‹stanbul toplant›s›n›n,
al›nacak kararlarla tarihe geçece¤ini belirterek, IMF'de
kotalar›n yeniden düzenlenece¤ini, ülkelerin ekonomik
a¤›rl›klar›na göre yeni bir denge oluﬂturaca¤›n› bildirdi.
- ‹stanbul'un finans merkezi olmas›na iliﬂkin ''Strateji Belgesi
ve Eylem Plan›'' yay›mland›. 5 y›lda 71 düzenleme yap›lmas›
öngörülüyor.
- Ekonomi Koordinasyon Kurulu, geçici bir süre için getirilen
vergi indirimlerine devam edilmemesini kararlaﬂt›rd›.
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- TÜ‹K, Eylül ay›nda TÜFE'nin yüzde 0,39, ÜFE'nin yüzde
0,62 artt›¤›n› bildirdi. Eylül ay› itibariyle y›ll›k enflasyon
TÜFE'de yüzde 5,27, ÜFE'de yüzde 0,47 artt›.
- ABD'de iﬂsizlik oran› Eylül ay›nda yüzde 9,8'e ç›kt›.
Resesyonun baﬂlad›¤› Aral›k 2007'den bu yana 7,1 milyondan
fazla kiﬂi iﬂini kaybetti.

3 Ekim
- Dünya Bankas› Baﬂekonomisti Indermit Gill, yoksullu¤un
her yerde artaca¤›n› belirterek, ''Ayn› ﬂey Rusya ve Türkiye'yi
de etkileyecek. Türkiye'de iﬂsizlik iki kat›na ç›km›ﬂ
durumda...'' dedi.
- G-24 ortak aç›klamas›nda, derin küresel durgunluk tehdidinin
azalm›ﬂ göründü¤ü kaydedilerek, ''Kriz en çok geliﬂmekte
olan ülkeleri etkiledi ve etkilemeye devam edecek'' denildi.
- ABD'de TMSF benzeri iﬂlevi bulunan FDIC, Warren Bank,
Jennings State Bank ve National Bank'›n kapand›¤›n›
aç›klad›.

4 Ekim
- ''2010 Dünya Kalk›nma Raporuna'' göre, yoksullu¤un
azalt›lmas› ve sürdürülebilir kalk›nman›n küresel düzeyde
en öncelikli konu oldu¤u bildirildi. ‹klim de¤iﬂikli¤inin
acilen gündeme gelmesi gerekti¤i belirtildi.
- Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakan› Ömer Dinçer, önemli
bir iﬂsizlik kriziyle karﬂ› karﬂ›ya olundu¤unu belirterek,
OECD tahminlerine göre iﬂsizli¤in 2010 sonuna kadar
OECD bölgesinde yüzde 10'a ulaﬂaca¤›n› söyledi.
- Devlet Bakan› ve Baﬂbakan Yard›mc›s› Ali Babacan, 2008
May›s ay›ndan bu yana bir IMF program› uygulanmad›¤›n›
hat›rlatarak, ''Biz, Fon'un söylediklerine inanmad›¤›m›z için
böyle bir anlaﬂmaya var›lamad›'' dedi.
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- Türkiye'nin son 10 y›lda en h›zl› büyüyen 100 ﬂirketi
aras›nda Goldaﬂ birinci, Bimeks ikinci, Penta bilgisayar ise
üçüncü s›rada yer ald›.

5 Ekim
- IMF-Dünya Bankas› toplant›lar› Kalk›nma Komitesi,
geliﬂmekte olan ülkelere kulland›r›lacak mali imkanlar›
aç›klad›.
- Dünya Bankas› Baﬂkan› Robert Zoellick, ''Küresel ekonomi
hala geriye düﬂebilir. 2010'da hükümetler, ekonomik
desteklerini geri çektikleri zaman tekrar faiz oranlar›
yükselebilir'' dedi.
- Toplant›lar çerçevesinde, Türkiye ve Brezilya, Rusya,
Hindistan gibi yükselen piyasalar, IMF'den sonra Dünya
Bankas›nda da daha çok oy hakk› istedi.

6 Ekim
- IMF-Dünya Bankas› y›ll›k toplant›lar›n›n 7. gününde genel
kurula geçildi. Konuﬂmalarda ''yoksullukla mücadele''
gere¤i öne ç›kt›. Dünya Bankas› Baﬂkan› Robert Zoellick:
''Ka¤›t üzerindeki vaatler aç kar›nlara yemek götüremez,
topra¤a tohum ekemez. Art›k küresel mali mimaride
yap›lacak de¤iﬂiklikleri h›zland›rmam›z gerekiyor'' dedi.
IMF Baﬂkan› Dominique Strauss-Kahn: ''2010'da da bir çok
ülkede iﬂsizlik devam edecek. Kriz sonras›nda 90 milyon
insan a¤›r yoksullukla karﬂ› karﬂ›ya kalacak'' diye konuﬂtu.
- Dünya Bankas› Baﬂkan› Robert Zoellick: ''Küresel krizin
bir sonucu olarak, bu y›l 59 milyondan fazla insan iﬂini
kaybedecek. Afrika'n›n az geliﬂmiﬂ bölgelerinde 30 bin ile
50 bin bebek ölebilir'' dedi.
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- Taksim Meydan›’nda toplanan yaklaﬂ›k 1.500 kiﬂi, IMF ve
Dünya Bankas›’n› protesto etti. Polis göstericilere müdahale
etti. Olaylar›n meydana geldi¤i s›rada Taksim'de bulunan
55 yaﬂ›ndaki ‹shak Kalvo kalp krizi geçirerek hayat›n›
kaybetti.
- Dünyan›n önde gelen finans dergilerinden Euromoney,
Merkez Bankas› Baﬂkan› Durmuﬂ Y›lmaz'› ''2009 Y›l›n›n
En ‹yi Merkez Bankas› Baﬂkan›'' seçti.
- Avustralya Merkez Bankas›, beklenmedik ﬂekilde faiz
oran›n› çeyrek puan art›rarak, yüzde 3,25'e ç›kard›.
Avustralya, borçlanma maliyetini art›ran ilk büyük ekonomi
oldu.

7 Ekim
- IMF-Dünya Bankas› y›ll›k toplant›lar› sona erdi. ''‹stanbul
kararlar›''na esas oluﬂturan temel noktalar: ''Kota ve oy
hakk› ile yeniden yap›lanma reformlar› en k›sa sürede
gerçekleﬂtirilmeli'', ''Finans sistemi daha etkin bir ﬂekilde
denetlenmeli''.
- Devlet Bakan› ve Baﬂbakan Yard›mc›s› Ali Babacan,
Türkiye'nin 2011 y›l› sonunda 2008 sonundaki milli gelirini
ancak yakalayabilece¤ini belirterek, ''Bu kriz bize 3 y›la
mal olacak. Türkiye'nin krizden en çok ticaret kanal›
etkilendi'' dedi.
- AB ekonomisinde daralma, y›l›n ikinci çeyre¤inde yüzde
4,9'a ulaﬂt›. ‹talya yüzde 6, Almanya yüzde 5,9, ‹ngiltere
yüzde 5,5, Hollanda yüzde 5,4, ‹spanya yüzde 4,2 ve Fransa
yüzde 2,8 küçüldü.

8 Ekim
- Türkiye'nin sanayi üretimi A¤ustos ay›nda, 2008'in ayn›
ay›na k›yasla yüzde 6,3 azald›.
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- ABD Kongresi Bütçe Ofisi’nin tahminlerine göre, 30 Eylül'de
biten mali y›lda bütçe aç›¤› üçe katlanarak, 1,4 trilyon
dolara ulaﬂacak. Ofis, bütçe aç›¤›n›n gayri safi yurtiçi
has›lan›n yüzde 9,9'una karﬂ›l›k geldi¤ini ve bunun, 2.
Dünya Savaﬂ›'ndan bu yana en büyük aç›k oldu¤unu
bildirdi.

9 Ekim
- Sanayi ve Ticaret Bakan› Nihat Ergün, esnaf, sanatkar ve
KOB‹'lere yönelik 3 ayakl› yeni bir kredi destek program›n›
hayata geçirdiklerini bildirdi.
- Do¤an Yay›n Holding'in aç›klamas›na göre, Dan›ﬂtay, ﬂirket
taraf›ndan aç›lan davay› reddeden 'Mahkeme Karar›'n›n,
ﬂirket lehine yürütmesini durdurdu.
- Do¤an Yay›n Holding A.ﬁ'ye ba¤l› ortakl›klar›n›n 2005,
2006 ve 2007 hesap dönemlerine ait ''vergi inceleme
raporlar›'' ile ilgili olarak, vergi asl› ve vergi cezalar› ile
hesaplanan gecikme faizi için toplam 4 milyar 823 milyon
825 bin lira teminat isteyen vergi dairelerine, istenen türde
teminat› gösterdi¤i bildirildi.

12 Ekim
- Nobel Ekonomi Ödülü'nü Elinor Ostrom ve Oliver
Williamson kazand›. Ostrom, Nobel Ekonomi Ödülü'nü
kazanan ilk kad›n oldu.
- ‹MKB Bileﬂik Endeksi 51.002,98 puandan 2009 y›l› rekoruyla
kapand›.
- ‹MKB, ‹slami endeks çal›ﬂmalar›n›n k›sa sürede bitece¤ini
aç›klad›.
- ‹malat sanayinde kapasite kullan›m oran› Eylül'de 0,4 puan
artarak, yüzde 70,1'e yükseldi. Oran, geçen y›l›n ayn› ay›na
göre 9,7 puan azald›.
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- Türkiye'nin, geçen y›l›n A¤ustos ay›nda 3 milyar 19 milyon
dolar aç›k veren cari iﬂlemler hesab›, bu y›l›n A¤ustos
ay›nda 127 milyon dolar fazla verdi.
- Do¤an Yay›n Holding, ''D Yap›m Reklamc›l›k ve Da¤›t›m
A.ﬁ, Do¤an Prodüksiyon Hizmetleri A.ﬁ. ve Alp Görsel
‹letiﬂim Hizmetleri A.ﬁ. hisselerinin tamam› üzerinde ihtiyati
haciz iﬂlemi tesis edildi¤ini'' aç›klad›.

13 Ekim
- Hazine'nin Kredi Garanti Fonu'na 1 milyar lira kaynak
aktarmas›n› öngören protokol imzaland›.
- BDDK, ortak ATM uygulamas›yla gündeme gelen
ücret/komisyon tutarlar› hakk›nda müﬂterilerin
bilgilendirilmesi yönünde bankalara talimat verdi.
- Devlet Bakan› Zafer Ça¤layan, MÜS‹AD'›n M›s›r'da
düzenledi¤i ‹ﬂ Forumu Kongresinde ‹slam Konferans›
Örgütü (‹KÖ) üye ülke temsilcilerine birlik ça¤r›s› yapt›:
''Gelin hep birlikte pazarlar›m›z› beraber paylaﬂal›m,
ekme¤imizi beraber bölüﬂelim. Kendi ulusal param›zla
ticaret yapal›m.''
- Çin ile Rusya aras›nda Pekin'de, toplam de¤eri 3,5 milyar
dolar› bulan iﬂbirli¤i anlaﬂmalar› imzaland›.

14 Ekim
- Küresel bir domuz gribi salg›n›n›n dünya ekonomisine 3
trilyon dolara mal olabilece¤i belirtiliyor.
- ‹ngiliz Independent gazetesinde yer alan ''Körfez ülkelerinin
petrol ticaretinde ABD dolar›n›n yerini alacak para sepeti
konusunda, Rusya, Çin, Japonya ve Fransa ile gizli
görüﬂmeler yürüttü¤üne'' dair iddialar, dolardaki düﬂüﬂü
körükledi. Avro karﬂ›s›nda h›zla eriyen dolar, TL karﬂ›s›nda
da 14 ay sonra ilk kez 1,44 seviyelerine geriledi.
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- Çin'in döviz rezervleri, Eylül ay› sonu itibariyle yaklaﬂ›k
2 trilyon 273 milyar dolara ç›kt›.
- OECD'de A¤ustos iﬂsizlik oran›, geçen seneye göre yüzde
36,5 art›ﬂ gösterdi ve ortalama iﬂsizlik yüzde 8,6 oldu.
- Gümrük Müsteﬂarl›¤›’na Maksut Mete, Baﬂbakanl›k Teftiﬂ
Kurulu Baﬂkanl›¤›na Yunus Ar›nc› getirildi. Botaﬂ Genel
Müdürü Hüseyin Saltuk Düzyol ile TTK Genel Müdürü
R›fat Da¤delen görevlerinden al›nd›.

15 Ekim
- Merkezi Yönetim bütçesinden Ocak-Eylül döneminde 197
milyar 169 milyon lira harcama yap›l›rken, bütçe gelirleri
156 milyar 358 milyon lira, bütçe aç›¤› 40 milyar 811 milyon
lira aç›k verdi. Eylül ay›nda bütçe giderleri 25 milyar 428
milyon lira, bütçe gelirleri 15 milyar 953 milyon lira, bütçe
aç›¤› 9 milyar 475 milyon lira oldu.
- Merkez Bankas›, k›sa vadeli faiz oranlar›n› 0,50 baz puan
indirdi. Gecelik faiz oranlar›, borçlanmada yüzde 6,75,
borç vermede yüzde 9,25 olarak uygulanacak.
- TÜ‹K, Temmuz ay›nda iﬂsizlik oran›n›n yüzde 12,8 oldu¤unu
aç›klad›.
- Türkiye'nin, AB'ye taahhütleri çerçevesinde rak›n›n vergisi
artacak, viskinin düﬂecek. Kademeli olarak 2018'de rak›,
viski, cin, votkan›n vergisi 40 lirada eﬂitlenecek.

16 Ekim
- Bankalar›n zorunlu karﬂ›l›k oranlar› Türk paras›
yükümlülüklerde yüzde 6'dan, yüzde 5'e, yabanc› para
yükümlülüklerinde de yüzde 11'den, yüzde 9'a çekildi.

133

2 009 E ko n o m i Alm a n a ¤›

17 Ekim
- Hükümet, 2010 y›l› bütçesini, TBMM'ye 286,9 milyar lira
olarak sundu. Bütçe gelirleri 236,8 milyar lira, bütçe aç›¤›
da 50,1 milyar lira olarak belirlendi.
- Maliye Bakan› Mehmet ﬁimﬂek, 2010 y›l›nda devlet memurlar›
ayl›klar›n›n, Ocak ay›nda yüzde 2,5, Temmuz ay›nda da
yüzde 2,5 art›r›laca¤›n› bildirdi.
- TRT bandrol ücretlerinin tespitine iliﬂkin kararname
yay›mland›. Kamuoyunda tart›ﬂma yaratan kararnameye
göre, kara taﬂ›tlar›ndan tahsil edilen TRT bandrol ücreti
art›k radyonun de¤il, araçlar›n fabrika ç›k›ﬂ bedeli üzerinden
al›nacak.
- Devlet Bakan› Cevdet Y›lmaz, 2011'de nüfus ve konut
say›m› yap›laca¤›n› bildirdi.
- Dünyada ﬂeker fiyatlar› art›yor. Vadeli ham ﬂeker fiyatlar›,
1981'den beri en yüksek seviye olan 544 dolar/tona, beyaz
ﬂekerin vadeli iﬂlem fiyat› 602,40 dolar/tona ulaﬂt›.

18 Ekim
- Türkiye'nin ekonomik büyümesiyle ilgili ilk uluslararas›
pozitif revize, ''Avrupa Bankas›''ndan geldi. Banka, yüzde
1 tahmin etti¤i Türkiye'nin 2010 y›l› ekonomik büyümesini
yüzde 3'e ç›kard›.

19 Ekim
- Türkiye, Rusya ve ‹talya, ortak deklarasyonla SamsunCeyhan petrol boru hatt› projesine siyasi desteklerini tescil
etti, mutabakat zapt› imzaland›.
- Hollanda'da DSB Bankas›’n›n kurtar›lma çal›ﬂmalar›n›n
baﬂar›s›zl›kla sonuçland›¤› ve bankan›n iflas etti¤i aç›kland›.
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20 Ekim
- ÖTV indiriminin son ay› Eylül'de araç sat›ﬂlar› yüzde 92,8
ile rekor k›rd›. Eylül ay›nda Türkiye'de 52 bin otomobil
sat›ld›.
- Çin'in y›ll›k araç üretimi ilk kez 10 milyon adeti geçti. Daha
önce ABD ve Japonya'da y›lda 10 milyondan fazla araç
üretilmiﬂti.
- Avrupa Merkez Bankas› ve avro kullanan 16 ülkenin
yetkilileri, güçlü dolar› desteklediklerini aç›klad›.
- AB, bu y›l 566,4 milyon avro düzeyinde bulunan Türkiye'ye
ay›rd›¤› kayna¤›, gelecek y›l 653,7 milyon avroya yükseltme
karar› ald›.

21 Ekim
- Uluslararas› ham petrol fiyatlar›, son bir y›l›n en yüksek
düzeyine ulaﬂt›. Gösterge ham petrolün fiyat› 82 dolara
ç›karken, 14 Ekim 2008 tarihindeki fiyat seviyesine döndü.
- Akaryak›t ürünlerinden 95 oktan kurﬂunsuz benzinin sat›ﬂ
fiyat› litrede 8-10 kuruﬂ art›r›ld›. Kurﬂunsuz benzin fiyatlar›
3,36 lirayla rekor k›rd›.
- Avro/dolar paritesi, A¤ustos 2008'den bu yana ilk kez 1,5'in
üstüne ç›kt›.
- AB Komisyonu, Türkiye'nin IMF kayna¤› kullanmadan
küresel krizi tek baﬂ›na gö¤üsleyebilmesinin ''en büyük
baﬂar›'' oldu¤unu belirtti.
- Alman otomotiv ﬂirketi Volkswagen, 2010'a kadar Porsche'un
yüzde 49,9'unu alaca¤›n›, bunun için 3,9 milyar avro ödeme
yapaca¤›n› aç›klad›.
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22 Ekim
- Çin ekonomisinin y›l›n üçüncü çeyre¤inde geçen y›l›n ayn›
dönemine göre yüzde 8,9 büyüdü¤ü aç›kland›.
- OECD'nin karaparayla mücadele biriminin yay›mlad›¤›
rapora göre, Avrupa futbol pazar›n›n büyüklü¤ü 13,8 milyar
avroyu buluyor.
- Do¤an Yay›n Holding, vergi ve ceza ihbarnameleri ile ilgili
''tarhiyat sonras› uzlaﬂma'' talebinde bulundu.

23 Ekim
- AB, Türkiye'den avroya benzerli¤i nedeniyle madeni
paras›n› de¤iﬂtirmesini istedi.
- ABD Hazine Bakanl›¤›, 7 ﬂirkete, üst yöneticilerin toplam
ücretlerinin yar›ya indirilmesi talimat›n› verdi.
- ‹spanya'da, y›l›n üçüncü çeyre¤inde iﬂsizlik yüzde 17,9
oldu.
- IMF, küresel krizden etkilenen Latin Amerika'n›n ABD'ye
göre daha h›zl› toparland›¤›n› bildirdi.

24 Ekim
- ABD'de TMSF benzeri iﬂlevi bulunan FDIC, 7 küçük
bankan›n daha yönetimine el koydu.

26 Ekim
- Tar›m ve Köyiﬂleri Bakanl›¤›, Geneti¤i De¤iﬂtirilmiﬂ
Organizmal› (GDO) ürünlerle ilgili yönetmelik yay›mlad›.
- Çin yönetiminin, rezervlerindeki avro ile yen oran›n› art›rma
karar›, ABD dolar›n›n de¤er kaybetmesine neden oldu. ABD
dolar›, avro ve yen karﬂ›s›nda son 14 ay›n en düﬂük düzeyine
geriledi. ABD dolar›, önemli para birimleri karﬂ›s›nda, y›l
baﬂ›ndan bu yana yüzde 7'den fazla de¤er yitirdi.
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27 Ekim
- Merkez Bankas› Baﬂkan› Durmuﬂ Y›lmaz, 2009 y›l sonu
enflasyonunun yüzde 70 olas›l›kla, yüzde 5,0-6,0 aral›¤›nda
olaca¤›n› bildirdi.
- EPDK, Hatay'daki depolar›nda ''ulusal marker olmad›¤›
tespit edilen'' maddeyle ilgili POAﬁ hakk›nda soruﬂturma
aç›lmas›na karar verdi.

28 Ekim
- Domuz gribi salg›n›yla ilgili Dünya Bankas› ve düﬂünce
kuruluﬂlar›n›n en kötü senaryolar›na göre maliyet, 3 trilyon
dolar ve 4,4 trilyon aras›nda de¤iﬂebilir.

29 Ekim
- IMF, Asya ekonomilerinin bu y›l yüzde 2,75, 2010'da da
yüzde 5,75 büyüyece¤ini tahmin ediyor.

30 Ekim
- Devlet Bakan› Zafer Ça¤layan, Irak ile 2010 sonuna kadar
biri ﬁino bölgesi, di¤eri Suriye s›n›r›na yak›n bir noktada
olmak üzere 2 s›n›r kap›s› daha aç›laca¤›n› belirtti.
- Türkiye'nin, bu y›l›n dokuz ay›ndaki (Ocak-Eylül dönemi)
ihracat›, geçen y›l›n ayn› dönemine göre yüzde 30,5
gerileyerek 73 milyar 116 milyon dolar, ithalat› da yüzde
38,8 azalarak 100 milyar 142 milyon dolar oldu.
- ‹hracat Eylül ay›nda, geçen y›l›n ayn› ay›na göre yüzde
33,6 azalarak, 8 milyar 501 milyon dolar oldu. ‹thalat da
Eylül ay›nda yüzde 30,4 oran›nda azalarak, 12 milyar 449
milyon dolar olarak gerçekleﬂti.
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KASIM
1 Kas›m
- 2010 Y›l› Program›nda, büyüme yüzde 3,5 olarak öngörüldü.

3 Kas›m
- TÜ‹K, Ekim ay›nda TÜFE'nin yüzde 2,41, ÜFE'nin yüzde
0,28 artt›¤›n› aç›klad›. Ekim ay› itibar›yla y›ll›k enflasyon
ise TÜFE'de yüzde 5,08, ÜFE'de yüzde 0,19 artt›.
- AB Komisyonu, Türkiye'nin gelecek y›l yüzde 2,8 ile
Avrupa'da en h›zl› büyüyen ülke olaca¤› öngörüsünde
bulundu.
- Domuz gribine karﬂ› önlemler art›r›l›yor. Hijyenik maske,
dezenfektan sat›ﬂlar›nda patlama yaﬂan›yor. Vitamin içeren
meyve ve sebze tüketiminde de art›ﬂ görülüyor.

4 Kas›m
- 2009'un yeniden de¤erleme oran› yüzde 2,2 olarak
hesapland›.
- Türk Sa¤l›k-Sen, Geneti¤i De¤iﬂtirilmiﬂ Organizmalar (GDO)
yönetmeli¤inin iptali ve yürürlü¤ün durdurulmas› istemiyle
Dan›ﬂtay'da dava açt›.
- ABD Merkez Bankas› faiz oranlar›n› de¤iﬂtirmeyerek, 00,25 aral›¤›nda korudu. Banka, faizleri ''uzun dönemde''
ayn› seviyede tutmay› vaat etti.
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5 Kas›m
- Abdullah Gül'ün baﬂkanl›¤›ndaki ‹slam Konferans› Teﬂkilat›
Ekonomik ve Ticari ‹ﬂbirli¤i Daimi Komitesinin (‹SEDAK)
25. Toplant›s›, ‹stanbul'da baﬂlad›.
- ‹KÖ üyesi ülkeler aras›nda ''tercihli ticaret sistemi''
oluﬂturulmas›na yönelik anlaﬂmay› onaylayan ülke say›s›
10'a ulaﬂt›. Sistemin, 2010'da uygulamaya konulmas›
planlan›yor.

6 Kas›m
- Avrupa Birli¤i, Uluslararas› Ceza Mahkemesi'nin hakk›nda
tutuklama karar› ç›kard›¤› Sudan Devlet Baﬂkan› El Beﬂir'in
‹SEDAK Ekonomi Zirvesi’ne kat›lmak üzere Türkiye'ye
gelecek olmas›yla ilgili nota verdi. Konuya iliﬂkin ABD'den
de tepki geldi.
- ABD'li tutsat (mortgage) ﬂirketi Fannie Mae, 15 milyar dolar
tutar›nda yeni hükümet yard›m› istedi.
- ‹slam Konferans› Örgütü’nün 2009 ekonomik raporuna
göre, küresel kriz nedeniyle ‹slam ülkelerinin toplam gayri
safi yurtiçi has›las› 2009'da 4,59 trilyon dolardan 3,98 trilyon
dolara gerileyecek.

7 Kas›m
- Cumhurbaﬂkan› Gül, 25. ‹SEDAK toplant›s›nda konuﬂtu:
''‹çinde bulundu¤umuz dönem, ‹slam medeniyetinin
birikimlerini, tecrübelerini ve bar›ﬂç›l karakterinin dünyaya
yay›lmas›na elveriﬂli bir ortam sunmaktad›r''
- BM G›da ve Tar›m Örgütü (FAO) Ekonomik ve Sosyal
Kalk›nma Genel Müdür Yard›mc›s› Haf›z Ganim, dünyada
yetersiz beslenen ve açl›k çeken insan say›s›n›n mevcut
küresel krizle 100 milyon art›ﬂ göstererek, 1 milyar› aﬂt›¤›n›
bildirdi.
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8 Kas›m
- Sudan Devlet Baﬂkan› El-Beﬂir'in ‹SEDAK Ekonomi Zirvesine
kat›lmayaca¤› aç›kland›. Gelememe gerekçesinin ''tümüyle
ülke içi nedenlere dayand›¤›'' kaydedildi.
- Çin-Afrika Ekonomik ‹ﬂbirli¤i Forumu, M›s›r'da düzenlendi.
Afrika k›tas›yla Asya'n›n dev ekonomileri aras›ndaki iliﬂkilere
yeni bir ivme kazand›rmay› amaçlayan foruma, 50 ülkeden
devlet ve hükümet baﬂkan› kat›ld›.
- ‹skoçya'daki G-20 Maliye Bakanlar› toplant›s›nda yap›lan
aç›klamada, iyileﬂmenin istikrars›z oldu¤u, hala deste¤e
dayand›¤›n› ve iﬂsizli¤in temel endiﬂeyi oluﬂturdu¤unu
aç›kland›.

9 Kas›m
- ‹SEDAK Ekonomi Zirvesi, 11 devlet baﬂkan›, 3 cumhurbaﬂkan›
yard›mc›s› ve 6 baﬂbakan›n kat›l›m›yla gerçekleﬂtirildi.
Konuﬂmalar aras›nda ‹ran Cumhurbaﬂkan› Mahmud
Ahmedinejad'›n sözleri öne ç›kt›: ''Kapitalizm yolun sonuna
gelmiﬂtir. Faizcilik, belki de bu düzenin esas iflas yolu,
yoldan sapma nedenidir. Dünya büyük de¤iﬂikliklere gebe''.
- TÜ‹K, sanayi üretiminin Eylül ay›nda, 2008'in ayn› ay›na
göre yüzde 8,6 azald›¤›n› aç›klad›.
- Ziraat Bankas›’n›n 9 ayl›k net kar› 2,6 milyar lira. Garanti
Bankas›’n›n da 9 ayda 2 milyar 158 milyon lira konsolide
net kar elde etti¤i bildirildi.
- Çin, kendisiyle diplomatik iliﬂki kuran borçlu az geliﬂmiﬂ
Afrika ülkelerinin, y›l sonuna kadar süresi dolacak faizsiz
kredi borçlar›n› silece¤ini duyurdu.

10 Kas›m
- Dan›ﬂtay, nükleer santral ihalesi yönetmeli¤inin baz›
maddeleri için yürütmeyi durdurdu. Karar, nükleer santral
ihalesinin iptalini gündeme getirdi.
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- Irak hükümeti Exxon Mobil ve Shell ile yap›lan petrol
anlaﬂmas›n› onaylad›. ‹ki ﬂirket liderli¤indeki konsorsiyum,
''Bat› Kurna-1'' petrol bölgesinde günlük 280 bin varil
üretimi, 2 milyon 325 bin varile ç›karacak.
- Türkiye'nin, Eylül ay›nda cari iﬂlemler aç›¤›, 2008 y›l›n›n
ayn› ay›na göre yüzde 8,7 oran›nda azalarak, 952 milyon
dolardan 869 milyon dolara düﬂtü.

11 Kas›m
- ‹malat sanayinde kapasite kullan›m oran› Ekim ay›nda,
Eylül ay›na göre 1,7 puan artarak yüzde 71,8 seviyesine
yükseldi.
- Yap› Kredi'nin 9 ayl›k konsolide net kar› 1 milyar 282
milyon lira oldu.

12 Kas›m
- Merkez Bankas›, 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren banka
hesap numaralar›n›n 26 basamaktan oluﬂan IBAN'a
dönüﬂece¤ini aç›klad›.
- Sanayi ve Ticaret Bakan› Nihat Ergün, önümüzdeki birkaç
y›l içinde Türkiye ile Afrika aras›ndaki ticaretin 50 milyar
dolar› aﬂmas›n›n hedeflendi¤ini bildirdi.
- ‹ﬂ Bankas›’n›n 2009 y›l› 9 ayl›k konsolide net kar›, 2 milyar
21 milyon lira oldu. Vak›fBank'›n 9 ay sonundaki net kar›
940 milyon liray› buldu.

13 Kas›m
- Kredi kart› borcunu ödemeyenlerin say›s› Eylül ay›nda,
2009 y›l› baﬂ›ndan bu yana ilk defa psikolojik s›n›r olan
100 bini geçti.
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- Avro bölgesinin ekonomisi 2009'un üçüncü çeyre¤inde
yüzde 0,4 büyüme gösterdi. Beklentilerin alt›nda büyüme
kaydedilmesine ra¤men, resesyondan ç›k›ﬂ sa¤land›.
- Almanya ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 0,7, Fransa
ekonomisi de yüzde 0,3 büyüdü.
- Finlandiya ekonomisi Eylül ay›nda bir önceki y›la göre
yüzde 11,6 darald›.
- Japonya ekonomisinde, 3. çeyrekte y›ll›k bazda yüzde 4,8
büyüme meydana geldi.
- IMF Baﬂkan› Dominique Strauss-Kahn, ABD ekonomisindeki
toparlanman›n yavaﬂ olaca¤›n›, ancak durgunlu¤un çifte
dip yapmas›n› beklemedi¤ini söyledi.

14 Kas›m
- ABD Baﬂkan› Barack Obama, ABD'nin, Asya Serbest Ticaret
Alan›na kat›lma iste¤inde oldu¤unu belirtti.
- Slovenya, Nabucco'ya alternatif gösterilen Güney Ak›m
Projesine kat›lacak. Bu durumun, projenin uygulanabilirli¤ini
güçlendirdi¤i belirtiliyor.
- 2009'da üretilen bu¤day için kilogram baﬂ›na 5 kuruﬂ, arpa,
çavdar, yulaf için 4 kuruﬂ, çeltik, kuru fasulye, nohut ve
mercimek için 10 kuruﬂ destekleme primi ödenecek.

15 Kas›m
- EPDK, 142 elektrik üretim projesi hakk›nda inceleme
baﬂlatt›. Buna göre, taahhüt etti¤i yat›r›m program›n›
gerçekleﬂtirmeyen ﬂirketlerin lisanslar› iptal edilecek.
- Bulgaristan, do¤algazda Rusya'ya ba¤›ml›l›ktan kurtulmak
amac›yla Azerbaycan'dan gaz sat›n alacak.
- Çin Bankac›l›k Düzenleme Kurumu Baﬂkan› Liu Mingkang,
ABD'deki düﬂük faizler ve zay›f dolar›n, küresel ekonomik
toparlanmay› tehdit etti¤ini söyledi.
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16 Kas›m
- TÜ‹K, A¤ustos dönemi iﬂsizlik oran›n›n yüzde 13,4 oldu¤unu
aç›klad›. Mart'ta baﬂlayan düﬂüﬂ e¤ilimi sekteye u¤rad›.
- Merkezi yönetim bütçesinden Ekim ay›nda 21 milyar 431
milyon lira harcama yap›l›rken, bütçe gelirleri 19 milyar
10 milyon lira, bütçe aç›¤› 2 milyar 421 milyon lira oldu.
- Economist, Brezilya ekonomisindeki geliﬂime dikkati
çekerek, ''bu ülkenin ekonomisinin gelecek 5 y›l içinde
dünyan›n 5. büyük ekonomisi olabilece¤ini'' yazd›.

17 Kas›m
- IMF Baﬂkan› Dominique Strauss-Kahn, ''daha istikrarl›
küresel para birimi zorunlulu¤unun, dünyan›n daha uzun
süre tek ülke taraf›ndan bas›lan para birimine
dayanamayaca¤› anlam›n› taﬂ›d›¤›n›'' belirtti.
- ABD'de her yedi kiﬂiden 1'inin, (49,1 milyon kiﬂi), yeterli
g›daya ulaﬂma mücadelesi verdi¤i tespit edildi.

18 Kas›m
- BM Nüfus Fonu’nun 2009 y›l› nüfus raporuna göre, halen
6 milyar 829,4 milyon olan dünya nüfusu, 2050 y›l›nda 9
milyar 150 milyonu bulacak. Bu dönemde Türkiye nüfusu
97,4 milyona yükselecek.

19 Kas›m
- Merkez Bankas› faiz oranlar›n› çeyrek puan düﬂürdü.
Borçlanma faiz oran›n› yüzde 6,50'ye, borç verme faiz
oran› da yüzde 9,0'a indirildi.
- OECD'nin yay›mlad›¤› Ekonomik Görünüm Raporuna göre,
Türkiye'nin, 2010'da yüzde 3,7 ve 2011 y›l›nda yüzde 4,6
oran›nda büyümesi bekleniyor.
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- Do¤an Yay›n Holding'in yüzde 29 hissesini Axel Springer'in
356,7 milyon liraya sat›n alaca¤› aç›kland›. Do¤an Yay›n
Holding'in Do¤an TV'de sermaye art›r›m› yapmas› sonucu,
Axel Springer'in Do¤an TV'deki pay›n›n yüzde 19,9'a
düﬂece¤i belirtildi. RTÜK karar›nda, yüzde 25'lik yasal
s›n›r›n aﬂ›ld›¤› ve bunun 3 ay içinde düzeltilmesi isteniyordu.
- Avusturya'n›n petrol ve do¤algaz ﬂirketi OMV, Petrol
Ofisi’ndeki hisselerini art›rma karar›n› ''dondurdu¤unu''
aç›klad›.
- Hollanda Hükümeti, ''ABN Amro'' ve ''Hollanda Fortis''
bankalar›na 3 milyar Avro daha sermaye aktar›m› yap›ld›¤›n›
aç›klad›.

20 Kas›m
- TETAﬁ, Mersin Akkuyu'da nükleer santral kurulmas› için
24 Eylül 2008 tarihinde yapt›¤› yar›ﬂmay› iptal etti. Dan›ﬂtay'›n
yürütmesini durdu¤u ihalenin iptaliyle, Türkiye son 15
y›lda 4. kez nükleer ihalesini iptal etmiﬂ oldu.
- Kamuoyunda tepki yaratan GDO Yönetmeli¤i
yay›mland›ktan 25 gün sonra de¤iﬂtirildi. ''GDO'suz ürünlerin
etiketinde GDO'suz oldu¤una dair ifadeler bulunamaz''
hükmü ç›kar›ld›. Oranlar kald›r›ld›, bir üründe milyonda
1 bile GDO olmas› halinde, GDO'lu kabul edilecek.
- Türk otomotiv sanayinin y›l›n 10 ayl›k döneminde toplam
üretimi, geçen y›l›n ayn› dönemine göre yüzde 33,4 oran›nda
daralarak, 699 bin 141 adede geriledi.
- TÜPRAﬁ so¤uk havalara daha dayan›kl› olan ''k›ﬂ motorinini''
piyasaya sürdü.

21 Kas›m
- ‹hracatta devlet yard›mlar› kapsam›nda yap›lan baz›
destekleme ödemelerinin azami y›ll›k tutarlar› yüzde 50
azalt›ld›.
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- ABD'nin TMSF niteli¤indeki kurumu FDIC, Güneydo¤u
Florida Ticaret Bankas›n› kapatt›. ABD'de bu y›l içinde
kapanan banka say›s› 124'e ulaﬂt›.

22 Kas›m
- Sigara paketlerine resimli uyar› geliyor. 1 Ocak 2010
tarihinden itibaren piyasaya sürülecek sigara paketlerinin
ön yüzünde resimli uyar›lar bulunacak.

23 Kas›m
- ‹ran'›n d›ﬂ ticarette ABD dolar›n›n yerine avro kullanmas›
bu ülkeye 5 milyar dolar kazand›rd›.

24 Kas›m
- Maliye Bakanl›¤› ile Do¤an Yay›n Holding yetkilileri, gruba
kesilen 4 milyar 823 milyon 825 bin 987 liral›k vergi cezas›
için Merkezi Uzlaﬂmada bir araya geldi. Toplant›, yaklaﬂ›k
16 saat sürdü, uzlaﬂma sa¤lanamad›.
- TOBB Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye'de 3 gençten
1'inin iﬂsiz oldu¤una dikkati çekerek, ''Bence Türkiye'nin
en büyük sorunu bu, di¤erleri ikinci sorundur'' dedi.
- Türkiye, Meksika ile birlikte OECD ülkeleri içinde vergi
gelirlerinin GSYH'ye oran›n›n en düﬂük kald›¤› ülke oldu.
- General Electric'in finans iﬂ birimi GE Capital, Orta Do¤u,
Asya ve Avrupa'daki yat›r›mc›lar için haz›rlanan ilk ‹slami
bono sukuk ihrac›n› gerçekleﬂtirdi.
- ABD ekonomisinin 3. çeyrek büyümesi yüzde 2,8 olarak
revize edildi. Temmuz-Eylül dönemi için büyüme, yüzde
3,5 olarak aç›klanm›ﬂt›.
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25 Kas›m
- Halkbank'›n 1.250 eleman almak için açt›¤› s›nava yaklaﬂ›k
300 bin genç baﬂvurdu.
- Petrol Ofisi A.ﬁ, Gelir ‹daresi Baﬂkanl›¤› ile yap›lan
görüﬂmede uzlaﬂma ç›kmamas› nedeniyle vergi
mahkemesinde dava açaca¤›n› bildirdi.
- ABD Merkez Bankas› Fed'e göre, ABD ekonomisinde
toparlanmaya iliﬂkin güvende art›ﬂ var ancak, iﬂsizlikteki
düzelme yavaﬂ seyredecek. Ekonominin sa¤l›kl› duruma
gelmesi ve iﬂsizlik sorununun çözülmesi 5-6 y›l alacak
- ‹ngiltere, ekonomik durgunluktan ç›kamad›. Ekonomi, 3.
çeyrekte de yüzde 0,3 küçüldü.

26 Kas›m
- Rusya Merkez Bankas›n›n döviz rezervine, Kanada dolar›
baﬂta olmak üzere de¤iﬂik para birimlerini kataca¤›
aç›klamas›, hem Rusya'da hem de uluslararas› piyasalarda
dolar iﬂlemlerinde hareketlilik yaratt›.

27 Kas›m
- Dubai'nin h›zl› kalk›nmas›ndaki itici güç olan Dubai
Hükümetine ait Dubai World'ün borcunu erteleme talebi,
finansal kriz korkular›n› canland›rd›. Yat›r›m ﬂirketinin 59
milyar dolar borcu bulunuyor. Borsalar büyük kay›plar
verdi, petrol fiyat› yüzde 4,5 de¤er kaybetti.
- Fransa, Nabucco Projesine alternatif gösterilen Rusya'n›n
Güney Ak›m Projesine dahil oldu.
- ABD Dolar›, Japon Yeni karﬂ›s›nda 14 y›l›n en düﬂük
seviyesine geriledi.
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28 Kas›m
- Dubai World'ün May›s 2010'a kadar ertelemek istedi¤i 59
milyar dolarl›k borcun Avrupa bankalar›n› nas›l etkileyece¤i
endiﬂesi oluﬂtu. Borcun yaklaﬂ›k 40 milyar dolar›, Avrupa
devlet bankalar›na ait bulunuyor.
- Birleﬂik Arap Emirlikleri’nin baﬂkanlar›ndan Abu Dabi'nin,
Dubai'nin borçlar›n› ödemesine yard›m edece¤ini aç›klamas›,
piyasalar› bir miktar rahatlatt›.

29 Kas›m
- Dubai World, varl›klar›n›n baz›lar›n› düﬂük fiyattan satma
olas›l›¤›n› reddetti.
- Avro Bölgesi Baﬂkan› ve Lüksemburg Baﬂbakan› JeanClaude Juncker, Çin'in, küresel ekonominin yan› s›ra kendisi
için yuan›n de¤erlenmesine izin vermesi gerekti¤ini söyledi.
- 2009 y›l›n›n 10 ayl›k döneminde 81 ilden sadece 12’sinin
bütçesi fazla verdi. Bütçe aç›¤› verilen il say›s› 69 oldu.

30 Kas›m
- Dubai Maliye Bakan› Abdulrahman el-Salih, hükümetin,
Dubai World'ün borçlar›ndan sorumlu olmad›¤›n›, ﬂirketin
ba¤›ms›z yap›s›n›n bilindi¤ini kaydetti.
- Türk Patent Enstitüsü, rak›ya ''milli içki'' tescili verdi.
- Hindistan ekonomisi, Temmuz-Eylül çeyre¤inde geçen
y›l›n ayn› dönemine k›yasla yüzde 7,9 büyüdü.
- Avro Bölgesinde Haziran-Ekim döneminde ekside kalan
enflasyon oran›, Kas›m ay›nda yüzde 0,6 ile tekrar art›ya
döndü.
- Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) 110 bakan›n kat›l›m›yla
düzenledi¤i 7. Bakanlar Konferans›, Cenevre'de baﬂlad›.
Toplant›, kapitalizm karﬂ›tlar›n›n protestolar›na sahne oldu.
148

2009 E ko no mi A l m a n a ¤ ›

- Kazakistan, Rusya ve Belarus'un oluﬂturaca¤› gümrük
birli¤inin 1 Ocak'ta baﬂlayaca¤› duyuruldu.
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ARALIK
1 Aral›k
- TÜ‹K'in aç›klamas›na göre, Türkiye'de yoksulluk oran›,
2008'de, bir önceki y›la göre 0,68 puan azalarak, yüzde
17,11 oldu.
- Dubai World, 59 milyar dolar borcun 26 milyar dolarl›k
k›sm›n›n yeniden yap›land›r›lmas› için bankalarla olumlu
görüﬂmelerde bulundu¤unu aç›klad›.
- Moody's, Dubai'deki 6 kamu ﬂirketinin kredi notlar›n›n
düﬂürüldü¤ünü bildirdi.
- DE‹K Türk-Katar ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan› Sazak, bölgede iﬂ
yapan müteahhitlerin ödemelerinin gecikece¤ini kaydetti.
- ABD, 13 trilyon 454 milyar dolar ile dünyan›n en borçlu
ülkesi oldu. ABD'yi, 9,1 trilyon dolarla ‹ngiltere, 5,2 trilyon
dolarla Almanya ve 5 trilyon dolarla Fransa takip ediyor.
- Rusya'n›n, ulusal döviz rezervini çeﬂitlendirmek için gelecek
birkaç ay içinde Kanada dolar› sat›n almay› planlad›¤›
belirtildi.
- Çek Cumhuriyeti Maliye Bakanl›¤›, bütçe aç›¤›n›n, 2009
y›l›n›n 11 ay›nda 26 kat artarak, 10 milyar dolara ulaﬂt›¤›n›
aç›klad›.
- Avustralya Merkez Bankas›, faizleri yeniden yükseltti.
Merkez Bankas›, faizleri çeyrek puan art›rarak, yüzde 3,75'e
ç›kartt›.
- Japonya Merkez Bankas› ekonomideki durgunlu¤un aﬂ›lmas›
amac›yla bankalara 10 trilyon yen likidite sa¤layaca¤›n›
bildirdi.
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2 Aral›k
- Yunanistan Maliye Bakan› George Papaconstantinou, Avro
ülkeleri içinde yüksek borca sahip Yunanistan'›n tahvil
cinsinden borçlar›n› ödeme konusunda zorluk
çekmeyece¤ini söyledi.
- BM'nin y›ll›k ekonomi raporuna göre, dünya ekonomisi
gelecek y›l yüzde 2,4 büyüyecek, ancak toparlanma k›r›lgan
olacak.
- TÜ‹K'in bitkisel üretim 2009 y›l›n›n ikinci tahmin sonuçlar›na
göre, bir önceki y›la göre tah›l ürünleri üretiminde yüzde
14,6, meyve üretiminde yüzde 1,5 oran›nda art›ﬂ, sebze
üretiminde ise yüzde 1,9 oran›nda düﬂüﬂ bekleniyor.
- Türkiye ile Ürdün aras›nda ''serbest ticaret alan› tesis eden
ortakl›k anlaﬂmas›'' imzaland›.
- ABD'li otomotiv ﬂirketi General Motors'un Üst Yöneticisi
Fritz Henderson, görevinden istifa etti.
- Almanya Ekonomi Bakan› Rainer Brüderle, General
Motors'un bünyesinde bulundurdu¤u Alman Opel ﬂirketinin
yeniden yap›land›r›lmas› için Avrupa'dan 2,7 milyar Avro
yard›m istedi¤ini söyledi.
- Dünya Bankas›, Ganj Nehri'nin gelecek 5-7 y›l aras›nda
temizlenmesi için Hindistan'a 1 milyar dolar verecek.
- ‹sviçre ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 0,3 büyüme kaydetti
ve resesyondan ç›kt›.

3 Aral›k
- Uluslararas› kredi derecelendirme kuruluﬂu Fitch, Türkiye'nin
kredi notunu iki kademe yükselterek, BB(+)'ya ç›kard›.
- Alt›n›n ons fiyat› 1.227,50 dolara ç›kt›.
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- TÜ‹K, Kas›m ay›nda tüketici fiyatlar› endeksinin (TÜFE)
yüzde 1,27, üretici fiyatlar› endeksinin (ÜFE) yüzde 1,29
artt›¤›n› aç›klad›. Buna göre, Kas›m ay› itibariyle y›ll›k
enflasyon TÜFE'de yüzde 5,53, ÜFE'de yüzde 1,51 artt›.
- Devlet Bakan› Zafer Ça¤layan Dubai'nin borç erteleme
talebini de¤erlendirdi: ''BAE'nin ödeme kapasitesi dikkate
al›nd›¤›nda ortada panik yapacak bir durum yok... Bu
dönemde kardeﬂlerimizin yan›nda oldu¤umuzu göstermek
için bir heyetle BAE'ye gidece¤iz.''
- Dan›ﬂtay, GDO'lu ürünlerle ilgili yönetmeli¤in baz›
maddelerinin yürütmesini durdurdu. Tar›m ve Köyiﬂleri
Bakan› Mehdi Eker, ''Benden bakanl›k olarak savunma
istenmeden bu karar verildi. Neticede mahkeme karar›,
uygulayaca¤›z'' dedi.
- Uluslararas› Motorlu Taﬂ›t Üreticileri Derne¤i verilerine
göre, 2009'un 9 ayl›k döneminde toplam motorlu araç
üretimi, 2008 y›l› ayn› döneme göre yüzde 22,9 oran›nda
azalarak 42 milyon oldu.
- Özelleﬂtirme ‹daresi, Elektrik Üretim A.ﬁ'ye ait 19 gruba
ayr›lan, 52 adet akarsu santralinin özelleﬂtirilmesine iliﬂkin
duyuru yay›mlad›.
- Avrupa Merkez Bankas›, yüzde 1 olan faiz oranlar›n›
de¤iﬂtirmedi.
- ‹stanbul Ticaret Borsas›’n›n 52 y›ld›r aral›ks›z baﬂkanl›¤›n›
yürüten Nejat Ekrem Basmac› istifa etti.

4 Aral›k
- TÜ‹K, ihracat›n Ekim ay›nda, geçen y›l›n ayn› ay›na göre
yüzde 3,9 artarak, 10 milyar 103 milyon dolar oldu¤unu
aç›klad›. ‹thalat, Ekim ay›nda yüzde 15,2 oran›nda azalarak,
12 milyar 675 milyon dolara geriledi.
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- TMMOB Ziraat Mühendisleri Odas› Baﬂkan› Gökhan
Günayd›n, Dan›ﬂtay'›n, GDO yönetmeli¤inin yürütmesini
durdurmas›yla söz konusu ürünlerin ithalat›na iliﬂkin hiçbir
düzenleyici iﬂlem kalmad›¤›n›, GDO'lu ürünlerin ülkeye
serbestçe girebildi¤ini söyledi.
- Japon Suzuki, Amerikan General Motors ile Kanada'daki
ortakl›¤›n› sona erdirdi.
- General Motors, Çin'in önde gelen otomobil firmas› SAIC
ile Hindistan'da ortak otomobil üretecek.

6 Aral›k
- ‹nsans›z sistemleri ana faaliyet alanlar›ndan birisi olarak
belirleyen ASELSAN, ‹nsans›z Araçlar Yar›ﬂmas› MAGIC2010'da dünya çap›nda ilk 10 tak›m aras›na girmeyi baﬂard›
ve 50 bin dolarl›k ödül kazand›.
- ‹stanbul Alt›n Borsas›, Türkiye'de yast›k alt›nda 5 bin ton
civar›nda alt›n bulundu¤unu, bunun parasal karﬂ›l›¤›n›n
192 milyar dolar oldu¤unu aç›klad›.
- Dünyan›n en büyük bankac›l›k grubu Citi Group'a göre,
Türkiye, bundan sonraki süreçte pozitif yönlü ekonomik
toparlanma sürecine girecek ve gelecek y›l, hedeflerin
üstünde, yüzde 4,2 büyüyecek.

7 Aral›k
- Türkiye, bu y›l reytingi yükselen 13 ülke aras›nda yer ald›.
Aralar›nda, Yunanistan, Macaristan, ‹rlanda, Tayland ve
Meksika'n›n da bulundu¤u 52 ülkenin reyting notu
düﬂürüldü. Türkiye, 1-2 y›l içinde reyting notu ''yat›r›m
yap›labilir'' düzeyine ç›kar›lmas› beklenen 10 ülke aras›nda
yer al›yor.
- Dubai Borsas›, Emirli¤in borçlar›n›n büyüklü¤ü konusunda
endiﬂelerin canlanmas› nedeniyle bugün yüzde 6 de¤er
kaybetti.
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- Dubai Maliye Bakan› Abdulrahman el-Salih, hükümetin,
Dubai World'ün borçlar›na yard›mc› olmak için varl›klar›n›
satmayaca¤›n›, ancak Dubai World'ün ﬂirkete ait baz›
yabanc› varl›klar› ''belki'' satabilece¤ini belirtti.

8 Aral›k
- Sanayi üretimi kriz döneminde ilk kez artt›. 2008 A¤ustos
ay›ndan bu yana gerileyen sanayi üretimi Ekim 2009'da,
bir önceki y›l›n ayn› ay›na k›yasla yüzde 6,5, bir önceki
aya göre de yüzde 13,7 yükseldi.
- Dubai borsas› haftan›n ikinci gününde de düﬂüﬂünü
sürdürüyor. Borsa, bugün de yüzde 6,1 geriledi.
- Fitch, Yunanistan'›n ''A-'' olan kredi notunu ''BBB '' seviyesine
düﬂürdü, görünümün ''olumsuz'' oldu¤unu bildirdi.
Yunanistan'›n kredi notunu, Moody's ve Standard and
Poor's da negatif izlemeye alm›ﬂt›.
- Japon hükümeti, ülkenin resesyona girmesini önlemek için
81 milyar dolarl›k yeni teﬂvik paketinde anlaﬂt›.
- Türkiye-‹ran aras›nda mutabakat zapt› imzaland›. Mutabakat
zapt›, ''Urmiye ile Van aras›nda uçak seferlerinin baﬂlamas›,
s›n›r kap›lar›nda Serbest Organize Sanayi Bölgesi'nin
kurulmas›, Kap›köy S›n›r Kap›s›’n›n ticarete aç›lmas›, Boralan
S›n›r Kap›s›’n›n aktif hale getirilmesi'' gibi konular› içeriyor.
- ‹ran D›ﬂiﬂleri Bakan› Menuçehr Mutteki, Nabucco Projesi’ni'
de¤erlendirdi: ''‹ran's›z bir Nabucco'dan bahsetmek, boﬂ
do¤algaz borular›n› sergilemektir''.
- Türk ﬁeker'e ait Kastamonu, K›rﬂehir, Turhal, Yozgat,
Çorum ve Çarﬂamba ﬁeker Fabrikalar›’n›n özelleﬂtirme
ihaleleri yap›ld›. En yüksek teklifi 606 milyon dolar ile AkCan ﬁeker Sanayi ve Tic. A.ﬁ. verdi.
- ‹stanbul Ticaret Borsas› baﬂkanl›¤›na Atilla Sümer getirildi.
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9 Aral›k
- Kanuni takipteki krediler, Temmuz-Eylül 2009 döneminde
bir önceki y›l›n ayn› dönemine göre yüzde 100 artarak,
955 milyon TL'ye yükseldi. Kanuni takibe geçilen kredilerin
yüzde 17'si taﬂ›t, yüzde 24'ü konut ve yüzde 58'i ihtiyaç
kredilerinden oluﬂtu.
- Yunanistan Baﬂbakan› Papandreu, ülkesinin borç sorununu
çözmek için ne gerekiyorsa yapaca¤› sözü verdi.
Yunanistan'›n kamu borçlar›n›n gelecek y›l Gayri Safi Yurtiçi
Has›lan›n yüzde 125'ine ç›kaca¤› tahmin ediliyor.
- ‹ngiltere Hazine Bakan› Alistair Darling, ‹ngiltere ekonomisine
iliﬂkin tahminlerini aﬂa¤› do¤ru revize ederek, ekonominin
bu y›l yüzde 4,75 daralaca¤›n› bildirdi.
- Japonya ekonomisi, 3. çeyrekte y›ll›k bazda yüzde 1,3
büyüdü. Büyüme rakamlar› daha önce tahmin edilenlerin
alt›nda kald›.
- Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, Japon otomotiv
üreticisi Suzuki'nin yüzde 20 hissesini 2,5 milyar dolara
sat›n al›yor.
- Dan›ﬂtay, bütün sigara paketlerinde yer alacak birleﬂik
(resimli) uyar›lar›n tüm alan›n yüzeyin yüzde 65'ini kaplamas›
gerekti¤ine iliﬂkin TAPDK karar›n›n yürütmesini durdurdu.
- Do¤an Yay›n Holding, vergi inceleme raporlar›yla ilgili
teminat için yürütmenin durdurulmas› talebiyle aç›lan
davalar›n tümünün sonuçland›¤›n› ve mahkemelerin
yürütmenin durdurulmas› taleplerini kabul etmedi¤ini
duyurdu.

10 Aral›k
- Türkiye ekonomisi, bu y›l›n üçüncü çeyre¤inde, geçen
y›l›n ayn› dönemine göre sabit fiyatlarla yüzde 3,3 küçüldü.
Y›l›n ikinci çeyre¤i için aç›klanan yüzde 7 küçülme rakam›,
yüzde 7,9 olarak revize edildi.
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- Hazine'nin 2010 y›l› finansman program›nda 200,3 milyar
lira borç ödemesi öngörülüyor. 2009'da 150,1 milyar lira
borçlanma gerçekleﬂtirildi. 2009'da iç borçlanma,
programlanan tutar›n önemli ölçüde üzerine ç›kt› ve 138,9
milyar lira oldu.
- Merkez Bankas›: ''2010 ortas›na kadar enflasyonun
dalgalanarak yükselmesini bekliyoruz. ‹kinci yar›s›nda
enflasyonun tekrar kademeli düﬂüﬂ seyrine geçece¤ini
öngörüyoruz''.
- 2010 Hazine Finansman Program›’nda IMF'den herhangi
bir finansman kullan›m›n›n öngörülmedi¤i bildirildi. Merkez
Bankas› Baﬂkan› Y›lmaz da baz senaryoda ''IMF ile bir
anlaﬂma olmayaca¤›n›n esas al›nd›¤›n›'' belirtti.
- ‹malat sanayinde kapasite kullan›m oran›, Kas›mda, geçen
y›l›n ayn› ay›na göre 2,2 puan azalarak 70,7 seviyesinde
gerçekleﬂti.
- Türkiye'nin 2008 Ekim ay›nda 2 milyar 429 milyon dolar
aç›k veren cari iﬂlemler hesab›, 2009 y›l›n›n ayn› döneminde
671 milyon dolar fazla verdi.
- Standard & Poor's, ‹spanya'n›n not görünümünü dura¤andan
negatife çekti.
- Yunanistan Maliye Bakan Yard›mc›s› Filippos Sahinidis,
ülkesinin borcunun modern Yunanistan tarihinin en yükse¤i
olan 300 milyar avroya ç›kt›¤›n› bildirdi.
- Merrill Lynch, Türkiye için yüzde 4,5 büyüme öngörüyor.
Merrill Lynch EEMEA Ekonomisti Türker Hamzao¤lu,
Türkiye'nin IMF ile bir stand by anlaﬂmas› yapmaya ihtiyac›
kalmad›¤› görüﬂünde olduklar›n› bildirdi.
- ABD'nin 700 milyar dolarl›k kurtarma program›n› gelecek
y›l Ekim ay›na kadar uzataca¤› bildirildi.
- Panasonic, Sanyo'nun yüzde 50,2'sini 4,6 milyar dolara
sat›n al›yor.
- Brezilya ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 1,3 büyüdü.
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11 Aral›k
- 300 milyar avroyla rekor düzeye ulaﬂan borcunu ödemesi
zora girince uluslararas› kredi derecelendirme kuruluﬂlar›nca
notu düﬂürülen Yunanistan, AB'ye yolsuzlu¤u azaltma ve
kamu yönetimini yeniden yap›land›rma sözü verdi.
- Avrupa Birli¤i IMF'ye, spekülatif sermaye hareketlerini
azaltacak küresel Tobin vergisi uygulamas› önerdi.
- Japon Kredi Derecelendirme Kuruluﬂu Türkiye Baﬂ Analisti
Yoshihiko Tamura, Türkiye'nin küresel krizde, IMF deste¤i
almasa da ekonomik ve mali krize düﬂmedi¤ini belirterek,
buna uygun not vermek gerekti¤ini söyledi.
- Irak Petrol Bakanl›¤›’n›n 10 petrol sahas›n›n geliﬂtirilmesi
için açt›¤› ikinci ihalenin ilk ihalesi olan 12,6 milyar varil
rezervli Mecnun petrol sahas›n› Shell ve Petronas, Nas›riye
ilindeki 4,1 milyar varillik Halfa’ya petrol sahas›n› Çin
firmas› CNPC, Malezya firmas› Petronas, Frans›z firmas›
Total konsorsiyumlar› kazand›.

12 Aral›k
- Ba¤dat'›n güneyindeki Kut ilindeki 0,1 milyar varillik Bedra
petrol sahas› ihalesini Rus Gazprom liderli¤indeki
Türkiye'den TPAO, Güney Kore'den KOGAS, Malezya'dan
Petronas'›n oluﬂturdu¤u konsorsiyum kazand›.
- Konsorsiyumda, Gazprom'un yüzde 40, Kogas'›n yüzde
30, Petronas'›n yüzde 20 ve TPAO'nun yüzde 10 hissesi
bulunuyor.
- 12,8 milyar varillik Bat› Kurna petrol sahas›nda ise günlük
1 milyon 800 bin varil üretim taahhüdü ve 1 dolar 15 sent
ücret teklif eden Rus Lukoil ve Norveçli Statoil konsorsiyumu
kazand›.
- Kazakistan-Çin petrol boru hatt›n›n ikinci aya¤› hizmete
aç›ld›. ‹ki ülke aras›nda toplam de¤eri 20 milyar dolar›
bulan 6 anlaﬂma imzaland›.
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14 Aral›k
- Borç bask›s› alt›ndaki Dubai yönetimi, Abu Dabi
Emirli¤i’nden 10 milyar dolar acil yard›m ald›.
- Türkmenistan-Çin do¤algaz boru hatt›, Türkmenistan, Çin,
Kazakistan ve Özbekistan devlet baﬂkanlar›n›n kat›ld›¤›
törenle aç›ld›.
- Fransa Cumhurbaﬂkan› Nicolas Sarkozy, hükümetin, rekabet
gücü yüksek bir ekonomi yaratmak amac›yla, bilimsel
araﬂt›rma ve icatlar› desteklemek için 35 milyar avro
tutar›nda yat›r›m yapaca¤› sözünü verdi.
- Dünyan›n en büyük bankac›l›k grubu Citigroup, ABD
Hükümeti'nden ald›¤› yaklaﬂ›k 20 milyar dolarl›k yard›m›n
geri ödenmesi konusunda anlaﬂmaya vard›.
- OECD bölgesinde iﬂsizlik oran› Ekim'de yüzde 8,8'e yükseldi.
OECD bölgesinde en yüksek iﬂsizlik oran› yüzde 19,3 ile
‹spanya'ya ait bulunuyor.
- Türkiye'ye net uluslararas› do¤rudan yat›r›m giriﬂi (fiili
giriﬂ) Ekim ay›nda 601 milyon dolar oldu.
- Tar›m ve Köyiﬂleri Bakanl›¤›, son günlerde kamuoyunda
s›kça tart›ﬂ›lan geneti¤i de¤iﬂtirilmiﬂ organizma (GDO)
hakk›nda çeﬂitli bilgileri içeren iki sayfal›k bir broﬂür
haz›rlay›p, elektronik ortamda vatandaﬂlar›n e-maillerine
gönderdi.

15 Aral›k
- Türkiye'de Eylül döneminde iﬂsizlik oran›, A¤ustos
döneminde oldu¤u gibi yüzde 13,4 olarak belirlendi. Bir
önceki y›l›n ayn› dönemine k›yasla iﬂsizlik oran› 2,7 puan
art›ﬂ gösterdi. Türkiye genelinde iﬂsiz say›s› geçen y›l›n
ayn› dönemine göre 795 bin kiﬂi artarak, 3 milyon 396 bin
kiﬂiye yükseldi.
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- Zorunlu karﬂ›l›klar tebli¤inde de¤iﬂiklik. Bir tesis döneminde
tutulmas› gereken Türk paras› zorunlu karﬂ›l›klar›n yüzde
10'unu aﬂmamak ﬂart›yla eksik tutulan karﬂ›l›klar, bir sonraki
dönemde tutulabilecek.
- Wells Fargo Bankas› ABD Hükümeti'nden ald›¤› 25 milyar
dolarl›k borcu geri ödeyece¤ini bildirdi.
- Avrupa Adalet Divan›, AB Komisyonu'nun, Frans›z Ulusal
Elektrik ‹daresi'nin (EDF), devletten ald›¤› 1,2 milyar avroluk
mali yard›m› geri iade etmesi yolunda 2003 y›l›nda ald›¤›
karar› bozdu.
- Uluslararas› Hava Taﬂ›mac›l›¤› Birli¤i (IATA), yolcu ve
kargo taﬂ›mac›l›¤›nda baz› toparlanmalara karﬂ›n uluslararas›
hava yolu sektörünün 2010 y›l›nda 5,6 milyar dolar zarar
etmesinin beklendi¤ini bildirdi.
- 10 milyar dolar acil yard›m veren Abu Dabi'nin, Dubai'nin,
bu yard›m karﬂ›l›¤›nda önemli varl›klar› üzerinde daha çok
kontrol hakk› isteyebilece¤i belirtiliyor.
- Enerji Piyasas› Düzenleme Kurulu (EPDK), 2010 y›l› Ocak
ay› itibar›yla uygulanacak kilovatsaat baﬂ›na 15,28 kuruﬂluk
toptan elektrik sat›ﬂ tarifesini de¤iﬂtirmedi.

17 Aral›k
- Tüketici güveni Kas›m ay›nda yüzde 2,59 azalarak 78,38'e
geriledi.
- Kamuoyunda tart›ﬂmalara yol acan ‘GDO’lu ürünler’le ilgili
düzenlemeleri öngören Biyogüvenlik Kanunu Tasar›s›
Meclis Baﬂkanl›¤›’na sunuldu.
- Dünya Bankas›, Türkiye’nin Kücük ve Orta Büyüklükteki
‹ﬂletmeler (KOB‹) icin Finansman Eriﬂim projesindeki 250
milyon dolar eﬂde¤erindeki ikinci ilave krediyi onaylad›.
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18 Aral›k
- Merkez Bankas› Para Politikas› Kurulu, bugün yapt›¤› Aral›k
ay› toplant›s›nda gecelik borçlanma faizinin yüzde 6,5 ile
sabit tutulmas›na karar verdi.
- Merkez Yönetim bütçe aç›¤›, Ocak-Kas›m döneminde geçen
y›l›n ayn› dönemine göre yüzde 460,4 artarak 8 milyar 272
milyon TL’den 46 milyar 356 milyon TL’ye ç›kt›.
- Merkez Bankas›’n›n döviz rezervi 4-11Aral›k haftas›nda
684 milyon dolar azalarak 70 milyar 848 milyon dolara
düﬂtü. Döviz rezervi y›l sonundan bu yana ise 774 milyon
dolarl›k art›ﬂ gösterdi.

20 Aral›k
- Türk Hava Yollar› (THY) Yönetim Kurulu Baﬂkanl›¤›na
Hamdi Topçu seçildi.
- Hazine Müsteﬂarl›¤›, Ekim’de eski teﬂvik sistemine göre
toplam 808 milyon 104 bin TL tutar›ndaki 2 yat›r›m projesi
için teﬂvik belgesi düzenledi.
- En geniﬂ tan›ml› para arz› M3, 26 Kas›m – 4 Aral›k haftas›nda
5 milyar 20,1 milyon TL azalarak 505 milyar 77,2 milyon
TL’ye geriledi.

23 Aral›k
- ﬁ›rnak, Adana ve Hakkari, 2008 y›l›n›n iﬂsizlik ﬂampiyonu
illeri oldu. ﬁ›rnak, yüzde 29,8’le iﬂgücüne kat›l›m›n en
düﬂük oldu¤u il olurken, yüzde 23,2’yle de istihdam oran›
en düﬂük il olarak dikkat çekti.
- Merkez Bankas›, vadesine en çok 3 ay kalan senetler
karﬂ›l›¤›nda yap›lacak reeskont iﬂlemlerinde uygulanacak
iskonto faiz oran›n› y›ll›k yüzde 18'den yüzde 15'e, avans
iﬂlemlerinde uygulanacak faiz oran›n› ise y›ll›k yüzde 19'dan
yüzde 16'ya düﬂürdü.
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25 Aral›k
- Maliye Bakan› Mehmet ﬁimﬂek, emeklilerin durumunun
bütçe imkanlar› çerçevesinde iyileﬂtirilece¤ini söyledi.
- Merkez Bankas›’n›n döviz rezervi 11-18 Aral›k haftas›nda
1 milyar 654 milyon dolar azalarak 69 milyar 194 milyon
dolara düﬂtü. Döviz rezervi y›l sonundan bu yana ise 880
milyon dolarl›k azal›ﬂ gösterdi.

28 Aral›k
- En geniﬂ tan›ml› para arz› M3, 4 Aral›k-11 Aral›k haftas›nda
3 milyar 943,8 milyon TL artarak 509 milyar 20,9 milyon
TL’ye yükseldi.

30 Aral›k
- Türkiye'nin Karadeniz k›y›lar› boyunca her biri 5 milyar
dolara mal olacak 4 adet nükleer santral ihalesi için Güney
Kore'nin de teklif verece¤i kaydedildi.
- TÜPRAﬁ Genel Müdürü Erkut, cirolar›n›n 2009 y›l sonu
itibariyle 11,5 milyar dolara ulaﬂaca¤›n›, bütçede öngörülen
fiyatlar do¤rultusunda ise 2010 cirolar›n›n 15 milyar dolar
düzeyinde gerçekleﬂmesini hedeflediklerini aç›klad›.
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