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Türkiye Ekonomisi Yüzde 4 Büyüdü 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2013 yılına ilişkin 

üretim yöntemiyle hesaplanan Gayri Safi Yurtiçi 

Hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 

büyüme hızı 2013'ün son çeyreğinde yıllık bazda 

yüzde 4,4 oldu. Üretim yöntemiyle Gayri Safi 

Yurtiçi Hasıla, 2013'te bir önceki yıla göre sabit 

fiyatlarla yüzde 4'lük artışla 122 milyar 388 milyon 

lira, cari fiyatlarla yüzde 10,2’lik artışla 1 trilyon 

561 milyar 510 milyon lira oldu. Mali aracı 

kuruluşlar, 2013'te bir önceki yıla göre sabit 

fiyatlarla yüzde 9,8’lik artışla 15 milyar 549 milyon 

lira, cari fiyatlarla yüzde 12,8’lik artışla 52 milyar 

483 milyon lira oldu. İmalat sanayi, 2013'te bir 

önceki yıla göre sabit fiyatlarla yüzde 3,8’lik artışla 

29 milyar 446 milyon lira, cari fiyatlarla yüzde 

8,9’luk artışla 239 milyar 115 milyon lira olarak 

gerçekleşti. Kişi başına GSYH değeri, 2013'te cari 

fiyatlarla 20 bin 531 lira (10 bin 782 dolar) olarak 

hesaplandı. Türkiye'nin ihracatı, şubat ayında 

2013'ün aynı ayına oranla yüzde 6,2 arttı ve 13 

milyar 150 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde 

ithalat ise yüzde 5,9 azalarak 18 milyar 250 milyon 

dolar olarak hesaplandı. Anılan dönemde dış ticaret 

açığı yüzde 27,2 azalarak 7 milyar 9 milyon 

dolardan 5 milyar 100 milyon dolara düştü. 

İhracatın ithalatı karşılama oranı, 2013 şubat 

ayında yüzde 63,9 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 

72,1'e çıktı. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) 

ihracatı, bu yılın şubat ayında geçen yılın aynı 

ayına göre yüzde 7,5 artarak 5 milyar 470 milyon 

dolara yükseldi. AB'nin ihracattaki payı 2013'ün 

şubat ayında yüzde 41,1 iken, bu yılın aynı ayında 

yüzde 41,6'ya yükseldi. AB'ye yapılan ihracat, aynı 

aylar karşılaştırıldığında yüzde 7,5 artarak 5 milyar 

470 milyon dolara çıktı. Almanya, şubatta en fazla 

ihracat yapılan ülke oldu. Bu ülkeye yapılan 

ihracat, söz konusu ayda geçen yılın aynı ayına 

göre yüzde 8,4 artarak 1 milyar 175 milyon dolar 

olurken, Almanya'yı sırasıyla 1 milyar 22 milyon 

dolarla Irak, 729 milyon dolarla İngiltere ve 642 

milyon dolarla İsviçre takip etti. İthalatta ise ilk 

sırayı Rusya aldı. Bu ülkeden yapılan ithalat, söz 

konusu dönemde yüzde 1,4 artarak 2 milyar 44 

milyon dolar oldu. Rusya'yı sırasıyla 1 milyar 928 

milyon dolarla Çin, 1 milyar 721 milyon dolarla 

Almanya ve 993 milyon dolarla ABD izledi.İhracatta 

motorlu kara taşıtları ve aksam parçaları zirvede 

Fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi 1 milyar 

454 milyon dolarla "motorlu kara taşıtları ve 

bunların aksam parçaları" oldu. 

Kaynak: Anadolu Ajansı 

 

IPA II Tüzüğü Yayımlandı 

Çin Cumhurbaşkanı Şi Cinping'in Avrupa turu 

IPA’nın 2014-2020 yıllarından müteşekkil II. 

döneminin yasal çerçevesini oluşturan temel belge 

olan “Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin, Katılım 

Öncesi Yardım Aracını (IPA II) oluşturan 11 Mart 

2014 tarih ve 231/2014 sayılı Tüzüğü” 15 Mart 

2014 tarihinde AB Resmi Gazetesi’nde 

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu 

Tüzük, 1 Ocak 2014 ile 31 Aralık 2020 tarihleri 

arasında yürürlükte olacaktır. 

Kaynak: Avrupa Birliği Bakanlığı 

 

Euro Bölgesi'nde Ekonomiye Güven Tüketiciler 

Sayesinde Arttı 

Avrupa Komisyonu, Euro Bölgesi'nde tüketici 

güveninin Nisan 2009 döneminden bu yana 

kaydettiği en keskin yükselişi kaydettiğini açıkladı. 
Euro Bölgesi'nde Ekonomik Güven Endeksi Mart 

ayında 101.2 seviyesinden 102.4 seviyesine 

yükselirken Tüketici Güven Endeksi de -12.7 

seviyesinden -9.3 seviyesine yükseldi. Ekonomik 

Güven Endeksi'ndeki artışın en fazla olduğu ülkeler 

sırasıyla 2.3 puanla Hollanda, 2.2 puanla İspanya, 

1.3 puanla İtalya oldu. Euro Bölgesi'nin en büyük 

ekonomisi Almanya'da artış 0.4 puan, en büyük 

ikinci ekonomi Fransa'da ise 0.7 ouan oldu. 
Enflasyonun aşırı düşük seviyede seyretmesi 

sebebiyle Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para 

politikalarını daha da gevşetebileceğinin 

konuşulduğu sırada gelen tüketici güveni verileri, 

para politikasının gevşetilmesine karşı çıkanların 

elini güçlendirecek. Avrupa Komisyonu, Euro 

Bölgesi'nde hizmet ve perakende sektörlerinde 

güven artışının nispeten mütevazı olduğunu ve 

inşaat sektöründe güvenin ise Şubat ayına göre 

değişmediğini söyledi. Kaynak: Euractiv 
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