
Almanya’nın önde gelen araştırma 
kuruluşlarından biri olan Kiel Enstitüsü 
tarafından 2008 yılından bu yana 
organize edilmekte olan Küresel 
Ekonomi Sempozyumu'nda (Global 
Economic Symposium, GES) ekonomi, 
siyaset, toplum ve çevre ile ilgili 
konularda dünyanın karşı karşıya kaldığı 
en önemli sorunlar derinlemesine 
incelenmekte, geleceğe ilişkin ortaklaşa 
vizyon geliştirilmekte ve bu vizyonu 
hayata geçirebilmek için yenilikçi 
stratejiler belirlenmektedir. Dünyanın 
her yerindeki önde gelen karar alıcılara 
seslenen GES politik baskılardan, lobi 
gruplarından ve kurumsal engellerden 
arındırılmış doğal ve yaratıcı platformda, 
araştırmaya dayalı ve çözüm odaklı yapısı ile bu sorunlara 
karşı küresel bir işbirliğini amaçlamaktadır. 

Aralarında Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Durmuş 
Yılmaz, Nobel ödüllü 6 iktisatçı, Almanya eski Başbakanı 
Helmut Schmidt, IMF eski Birinci Başkan Yardımcısı Anne 
Krueger ve IMF eski Baş Ekonomisti Kenneth Rogoff’un 
da olduğu, dünyanın önde gelen akademisyenleri, 
işadamları, politikacıları ve üst düzey bürokratlarından 
oluşan bir danışman kurul, Kiel Enstitüsü ve Alman Milli 
Ekonomi Kütüphanesinin ortak çabası ile gerçekleştirilen 
Sempozyum’un üçüncüsü bu yıl, TCMB’nin ev sahipliğinde 
gerçekleştirilmiştir. 

27–29 Eylül 2010 tarihleri arasında İstanbul Kongre 
Merkezi’nde gerçekleşen Sempozyum’un açış konuşmasını 
yapan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, küresel sorunlara 
küresel bir bakış açısıyla çözüm aranması için dünyanın 
farklı yerlerinden ve farklı çalışma alanlarından karar 
alıcıların bir araya gelmesinin zorunlu olduğunu ifade 
etmiştir. Cumhurbaşkanı Gül konuşmasında farklı 
kültürlerin entelektüel birikimlerinin üretken bir düşünsel 
atmosferin oluşması için son derece önemli olduğunu 
vurgulamış, bu kapsamda Sempozyum’un İstanbul’da 
gerçekleştirilmesinin önemli katkılar sağlayacağını ifade 
etmiştir.

İki günde beş yüzün üzerinde oturum gerçekleştirilen 
Sempozyum'a Başbakan Yardımcısı ve Ekonomiden 
Sorumlu Devlet Bakanı Ali Babacan, Maliye Bakanı Mehmet 
Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer de 

konuşmacı olarak katılmışlardır. Kapanış 
bölümünde Başkan Durmuş Yılmaz, 
Başkan Yardımcısı Dr. M. İbrahim Turhan, 
Kiel Enstitüsü Direktörü Prof. Dennis 
Snower ve GES Direktörü Alessio Brown 
Sempozyum’da ortaya çıkan temel 
fikirler ve çözüm önerileri hakkında 
genel değerlendirmeler yapmışlardır.

Başkan Yılmaz kapanış konuşmasında 
gündemdeki en önemli konulardan 
birinin kriz sonrasında merkez 
bankalarının görevlerinde yapılacak 
değişiklik olduğunu belirtmiş, 
Sempozyum’da varılan sonuçlar 
itibarıyla, fiyat istikrarı görevi konusunda 
herhangi bir tereddüdün bulunmadığını, 

finansal istikrar konusunda ise merkez bankalarının 
mikro düzeyde olmasa bile makro düzeyde mutlaka daha 
fazla sorumluluk almaları ve diğer denetim otoriteleri ile 
yoğun işbirliği içinde bulunmaları yönünde görüş birliği 
oluştuğunu söylemiştir. 

Sempozyum’un geneline ilişkin düşüncelerini ve küresel 
sorunlara ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Başkan 
Yardımcısı Turhan, yaşanmakta olan krizin küresel çaplı 
olmasına karşın küresel önlemler getirecek uluslararası 
kurumların olmadığını, yerleşik ekonomi politikalarının 
çözüm için yetersiz kaldığını söylemiş ve büyüme baskısı 
altındaki sistemin finansal krizleri doğurduğunu, gelir 
dağılımını bozduğunu, çevresel yıkımı ve açlığı beraberinde 
getirdiğini belirtmiştir. Krizden çıkış yolu olarak ekonomide 
insani ve ahlaki boyutun ön plana çıkarıldığı bir küresel 
düzen kurulması gerektiğine işaret eden Turhan, bu 
düzende rekabetin yerini küresel çaplı bir işbirliğinin alması 
gerektiğini ve bu işbirliğinin farklı gelir gruplarından ve 
kültürlerden insanları kapsaması gerektiğini belirtmiştir. 

Toplantının kapanış oturumunda Kiel Enstitüsü Başkanı 
Prof. Dennis Snower toplantıda ele alınan çözümlerin 
kitaplaştırılarak ilgililere sunulacağını belirterek 5 noktada 
kendi kişisel özetini sunmuştur. Snower karar alıcıların, 
ülkelerin iflas etmelerini önleyecek ve sistemik risk 
yaratabilecek finansal kuruluşların batmalarını kamu borcu 
yaratmadan engelleyecek, karbondioksit emisyonlarına 
tüm dünyada bir örnek şekilde vergi getirecek, yaşlanan 
nüfusun getirdiği kalkınma ve finans problemleri ile 
mücadele edecek ve sürekli eğitim için etkili teşvikler 
getirecek politikalara açık olmalarını istemiştir. 
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İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra savaşın bir 
kez daha Avrupa uluslarını tehdit etmemesi 
için yoğun girişimler başlatılmış ve bir 
birlik oluşturma düşüncesi doğrultusunda 
birçok proje gündeme getirilmiştir. 
Bu girişimler arasında 1951 yılında 
imzalanan Paris Antlaşması ile kurulan 
Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu 
ile 1957 yılında imzalanan Roma Antlaşması ile kurulan 
Avrupa Ekonomik ve Avrupa Atom Enerjisi Toplulukları 
Avrupa’da siyasi bir birlik oluşturulması yönünde atılan en 
önemli adımlar olmuştur. Topluluklar ile ekonomik alanda 
bütünleşmenin getirmiş olduğu kazanımların zamanla bir 
yayılma etkisi göstererek diğer alanlarda da bütünleşmeyi 
teşvik etmesi amaçlanmıştır.

Tarihsel süreç içinde bir yandan imzalanan Kurucu 
Antlaşmalar aracılığıyla derinleşen, bir yandan da genişleme 
dalgaları ile üye sayısını artıran Avrupa Toplulukları (1993 
sonrasında Avrupa Birliği (AB)) günümüzde 27 üyeye sahip 
ve küresel bir oyuncu olma çabasında olan uluslarüstü bir 
yapı haline gelmiştir. 

Avrupa Birliği’ne bir ülkenin katılabilmesi için katılım 
sürecini başarı ile tamamlaması gerekmektedir. Katılım 
süreci, her aday ülkenin AB müktesebatını ne kadar sürede 
ve hangi düzenleme ile kabul edip, yürürlüğe koyacağının 
ve uygulamayı ne şekilde yapacağının belirlendiği süreçtir. 

Tam üyeliğe giden bu süreçte, ilk olarak ülkeye adaylık 
statüsü verilmektedir.  İkinci aşama katılım öncesi stratejinin 

belirlenmesidir. Adaylık statüsü kazanan 
ülkenin uyum sağlaması gereken konuların 

belirlendiği ve AB Komisyonu tarafından 
hazırlanan Katılım Ortaklığı Belgesi 

(KOB) ve aday ülkenin KOB’a karşılık 
olarak hazırladığı ulusal program bu 

aşamada ortaya konmaktadır. Ulusal 
programda aday ülke yapmayı tahahhüt 

ettiği reformları belirtmekte ve bu reformlara ilişkin bir 
takvim sunmaktadır. 

AB’ye katılım sürecinde bir sonraki aşamada, yapılan 
değerlendirmeler doğrultusunda tam üyelik kriterlerinden 
Kopenhag siyasi kriterinin aday ülke tarafından sağladığının 
tespit edilmesinin ardından katılım müzakereleri 
başlatılmaktadır. Müzakerelerin her aday ülke ile aynı 
ilkeler temelinde ancak ilgili aday ülkenin performansına 
göre gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Dolayısıyla AB’ye 
katılım sürecinin başlamasının ardından sürecin sona ermesi 
için kesin bir tarih belirlenmemektedir. Müzakerelerde AB 
tarafında temel olarak Avrupa Komisyonu görev alırken, 
aday ülkede bu görevi sürdürmek ve koordinasyonu 
sağlamak amacıyla kurumlar oluşturulmaktadır. Müzakere 
süreci altı aşamadan oluşmaktadır:

1. Tarama süreci: Avrupa Komisyonu ve aday ülkenin 
kamu kurum ve kuruluşlarındaki bürokratlar tarafından 
yürütülmekte olan süreçte AB müktesebatı kapsamındaki 
mevzuat hakkında bilgi verilmekte, AB müktesebatı ile aday 
ülke mevzuatı arasındaki farklılıklar belirlenmekte ve uyum 
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sürecinin genel bir takvimi ve bu süreçte karşılaşılacak 
muhtemel sorunlar saptanmaya çalışılmaktadır. 

2. Eğer varsa müzakerelerin açılış kriterlerini karşılama 
çalışmaları yürütülmektedir.

3. Müzakere Pozisyon Belgelerinin hazırlanması: Aday 
ülkenin müzakerelere başlamaya yeterince hazır olduğuna 
karar verilen fasıllarda, ülke mevzuatının Topluluklar 
müktesebatına uyum durumu, uyumun ne zaman 
sağlanacağı, uygulamaya ne zaman geçileceği, uygulama 
için nasıl bir kurumsal yapı oluşturulacağı ve uygulama için 
ihtiyaç duyulan geçiş dönemi/istisna talep ve gerekçelerinin 
belirtildiği belgelerdir. 

4. Müzakerelerin açılması

5. Müzakerelerin tamamlanması

6. Katılım Antlaşması onay süreci

Süreç sonunda katılım antlaşmasının onaylanması ile aday 
ülke AB üyesi haline gelmektedir. 

AVRUPA BİRLİĞİ’NE KATILIM SÜRECİ VE TÜRKİYE

12 Eylül 1963 tarihinde Ankara Anlaşması'nın imzalanmasıyla 
başlayan Türkiye-AB ortaklık ilişkisinin dönüm noktası 
Türkiye’ye aday ülke statüsünün  verildiği Aralık 1999 tarihli 
Helsinki Zirvesi olmuştur. Türkiye’ye adaylık statüsünün 
verilmesinin ardından üyelik sürecinin hızlandırılması 
amacıyla, 2001 yılında Türkiye-AB Ortaklık Konseyi kararıyla 
8 alt komite oluşturularak, tarama süreci “gayrı resmi” olarak 
başlatılmıştır. 12-13 Aralık 2002 tarihinde gerçekleştirilen 
Kopenhag Zirvesi’nde ise Türkiye’nin Kopenhag siyasi 
kriterini yeterli ölçüde karşılayacağının belirlenmesi 
halinde katılım müzakerelerinin başlanması konusunda 
karar verileceği ifade edilmiştir.  17 Aralık 2004 tarihinde 
Brüksel’de gerçekleştirilen Avrupa Konseyi toplantısında 
ise Türkiye ile katılım müzakerelerinin başlatılması kararı 
alınmıştır. 3 Ekim 2005 tarihinde Lüksemburg’da yapılan 
hükümetlerarası konferansta alınan karar uyarınca 20 Ekim 
2005 tarihinde başlatılan katılım müzakereleri 35 fasıldan 
müzakerelere konu olan 33 fasıl üzerinden yürütülmektedir. 

Katılım müzakereleri sürecinin ilk aşaması olan tarama 
süreci 20 Ekim 2005 tarihinde resmi olarak başlatılmış, 13 
Ekim 2006 tarihinde tamamlanmıştır. Konsey tarafından 
onaylanan Ortak Pozisyon Belgelerinin gönderilmesini 
takiben başlatılması kararı alınan “fiili müzakere süreci”nde 
ise Türkiye’de, 2010 yılı Temmuz ayı itibarıyla, bir fasıl fiili 
müzakerelere açılmış ve kapatılmış (25. Bilim ve Araştırma) 
bulunmaktadır. On iki fasılda (“4. Sermayenin Serbest 
Dolaşımı”, “6. Şirketler Hukuku”, “7. Fikri Mülkiyet Hukuku”, 
”10. Bilgi Toplumu ve Medya” 12. Gıda Güvenliği, Veterinerlik 
ve Bitki Sağlığı”, “16. Vergilendirme”, ”18. İstatistik, “20. İşletme 
ve Sanayi Politikası”, “21. Trans-Avrupa Ağları” “27. Çevre”, “28. 
Tüketicinin ve Sağlığın Korunması” ve “32. Mali Kontrol”) fiili 
müzakereler devam etmektedir. AB Konseyi Kıbrıs sorunu 
nedeniyle 8 fasılda açılış kriteri belirlemiştir. Dolayısıyla 
söz konusu fasıllar Kıbrıs sorunu çözümlenene kadar 
askıya alınmış durumdadır. Bu fasıllar; “1. Malların Serbest 
Dolaşımı”, “3. Yerleşme ve Hizmet Sunma Özgürlüğü” “9. Mali 
Hizmetler”, “11. Tarım ve Kırsal Kalkınma”, “13. Balıkçılık”, “14. 
Taşımacılık Politikası”, “29. Gümrük Birliği”,  “30. Dış İlişkiler” 
‘dir. Ayrıca Fransa ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından 
toplam on bir fasıl engellenmektedir. 

AB’YE KATILIM SÜRECİNDE TCMB’NİN ROLÜ

TCMB, tarama çalışmalarına 12 fasılda dahil 
olmuştur. TCMB doğrudan görev alanına giren “4. 
Sermayenin Serbest Dolaşımı”,  “9. Mali Hizmetler, 
“17. Ekonomik ve Parasal Politika”, “18. İstatistik”, 
“32. Mali Kontrol”,  “33. Mali ve Bütçesel Hükümler” 
fasıllarında tanıtıcı tarama toplantılarına katılmıştır. 
Ayrıca ayrıntılı tarama toplantılarında aktif bir 
rol üstlenerek sunumlar gerçekleştirmiş ve diğer 
kurumlar tarafından hazırlanan sunumlara katkıda 
bulunmuştur. TCMB ile doğrudan ilgili olmayan “2. 
İşçilerin Serbest Dolaşımı”, “6. Şirketler Hukuku”, “16. 
Vergilendirme”, “19. Sosyal Politika ve İstihdam”, “28. 
Tüketici ve Sağlığın Korunması”, “30. Dış İlişkiler” 
fasıllarında ise, daha çok gelişmelerin takip edilmesi 
amacıyla toplantılara katılım sağlanmıştır.

TCMB, tarama toplantıları sonrasında, Komisyon 
tarafından hazırlanan,  müzakere sürecinin 
ikinci aşaması olan fiili müzakerelere geçilip 
geçilemeyeceğine dair görüşün yer aldığı Tarama 
Raporları’nda  “Sermayenin Serbest Dolaşımı”, 
“Ekonomik ve Parasal Politika”, “İstatistik” ve 
“Mali Kontrol” fasıllarına katkıda bulunmuştur. 
Tarama Raporları’nın hazırlanmasının ardından 
ilgili fasıla ilişkin Türkiye’nin pozisyonunu ortaya 
koyan  Pozisyon Belgeleri’nin hazırlanma sürecinde 
Dışişleri Bakanlığı tarafından, incelenmek üzere 
TCMB’ye gönderilen “Ekonomik ve Parasal Politika”, 
“İstatistik” ve “Mali Kontrol” fasıllarına ilişkin Pozisyon 
Belgeleri’ne destek verilmiştir.
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Enflasyon

Düşük enflasyon ve fiyat istikrarı, AB’ye katılım için 
sağlanması gereken ve Maastricht Kriterleri olarak bilinen 
“yakınsama kriterleri” arasında sayılmaktadır. Buna göre, bir 
üye veya aday ülkedeki enflasyon oranı, AB ülkeleri arasında 
fiyat istikrarı açısından en iyi performansı gösteren üç 
ülkenin ortalama yıllık enflasyon oranını yüzde 1,5 puandan 
fazla aşmamalıdır. 

Son yaşanan küresel ekonomik krizin ardından iktisadi 
faaliyette yavaşlamanın gözlendiği AB’de 2010 yılı Eylül 
ayı itibarıyla en düşük enflasyon yüzde -1 ile İrlanda’da, en 
yüksek enflasyon ise yüzde 5,7 ile Yunanistan’dadır. AB’nin 
ortalaması ise yüzde 2,2’dir. 
Yıllık enflasyon Türkiye’de, 
söz konusu dönemde 
yüzde 9,2 seviyesinde 
gerçekleşmiştir. 

Kamu Bütçe Açığı ve Kamu 
Borcu

Maastricht Kriterleri, 
bütçe açığı ve kamu 
borcuna ilişkin de  
sınırlamalar öngörmektedir. 
Buna göre, üye ülkelerin 
yıllık kamu kesimi bütçe 
açıklarının gayri safi yurt 
içi hâsılalarına (GSYİH) 
oranı yüzde 3’ü, üye 
ülkelerin kamu borçlarının 
GSYİH’lerine oranı ise yüzde 
60’ı geçmemelidir. 

Son yaşanan küresel krizin 
etkilerinin azaltılmasına 
yönelik alınan önlemlerin 
de etkisiyle, Türkiye’de 2009  
yıl sonu itibarıyla bütçe 
açığının GSYİH’ye oranı  
yüzde 6,7 seviyesindedir. 

Aynı dönemde, AB’ye üye ülkeler arasında İrlanda’da bütçe 
açığı yüzde 14,4, İngiltere’de yüzde 11,4, İspanya’da ise 
yüzde 11,1 seviyesine ulaşmıştır. 

Maastricht Kriterleri’ne göre yüzde 60 oranını aşmaması 
gereken yıllık kamu borcunun gayri safi yurt içi hasılaya 
oranı, Türkiye’de 2009 yılı sonu itibarıyla yüzde 45,4 
seviyesindedir. Kriz sonrası dönemde kamu maliyesi 
açısından sıkıntı yaşayan ülkelerden İtalya’nın kamu 
borcunun GSYİH’sine oranı yüzde 116 oranındadır. 
AB’ye üye ülkelerden kamu borcunun GSYİH’sine 
oranı en düşük ülke olan Estonya’da ise bu oran yüzde  
7,2 seviyesindedir. 

Uzun Vadeli Faiz Oranları

Maastricht Kriterleri’ne göre, AB’ye üye ülkelerdeki 
uzun vadeli faiz oranları, fiyat istikrarı bakımından en iyi 
performansa sahip üç üye ülkenin faiz oranını iki puandan 
fazla aşmamalıdır. Uzun vadeli faiz hesaplanırken, on yıllık 
devlet borçlanma senedinin yıllık faizi dikkate alınmaktadır. 

AB’ye üye ülkeler arasında 2009 sonu itibarıyla uzun vadeli 
faiz oranları en düşük olan üç ülke, Almanya, İsveç ve 
İngiltere’dir. Son yaşanan küresel krizin de etkisiyle, Litvanya, 
Letonya ve Romanya gibi görece daha yeni üye ülkelerde 
uzun vadeli faiz oranları önceki yıllara kıyasla yükselmiştir. 

Türkiye’de ise on yıl vadeli devlet tahvili ilk defa 2010 yılının 
başında ihraç edildiği için, uzun vadeli faiz oranlarına ilişkin 
Maastricht Kriteri açısından AB’ye üye ülkelerle sağlıklı bir 
karşılaştırma yapılamamaktadır. 
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AÇIK MEKTUP

Eylül ayı itibarıyla yıllık enflasyonun yüzde 9,24 olarak 
gerçekleşerek yüzde 8,5 olarak belirlenmiş olan belirsizlik 
aralığı üst sınırının üzerinde kalmış olması nedeniyle TCMB 
Kanunu’nun 42. maddesi uyarınca hesap verme sürecinin 
devreye girmesiyle “açık mektup” Hükümete gönderilmiş ve 
kamuoyuna açıklanmıştır.

Daha fazla bilgi için: http://www.tcmb.gov.tr (Basın duyuruları)

ENFLASYON RAPORU 2010-IV 

Enflasyon Raporu’nun 2010 yılı 
dördüncü sayısı 26 Ekim 2010 
tarihinde Başkan Yılmaz’ın sunum 
yaptığı bir basın toplantısı ile 
kamuoyuna açıklanmıştır. 
Raporda, enflasyonun 
hedeflenen patikadan belirgin 
olarak sapmasının nedenleri 
ile orta vadeli hedeflere 
ulaşmak için alınan ve alınması 
gereken önlemlere; küresel 
ve yerel makroekonomik 
gelişmelere ve riskler ile son 

üç aydaki ekonomik gelişmeler 
doğrultusunda güncellenen orta vadeli enflasyon 

tahminlerine yer verilmiştir. Rapor’da ayrıca gelişmekte 
olan ülkelere sermaye akımları, buğday fiyatlarının seyri 
ve tüketici fiyatlarına etkileri, iktisadi faaliyette ramazan 
ayı etkisi, belirsizlik ve iktisadi faaliyet, döviz ve sermaye 
piyasalarında finansal bulaşıcılık etkisi ve ithalat fiyatları 
projeksiyonu ile ilgili bilgi kutuları yer almıştır.

Daha fazla bilgi için: http://www.tcmb.gov.tr (Yayınlar/Raporlar)

OLUŞUM SÜRECİNDE 
TÜRKİYE CUMHURİYET 
MERKEZ BANKASI SANAT 
KOLEKSİYONU (1935-1955)

“Oluşum Sürecinde Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası 
Sanat Koleksiyonu” sergisi, 
21 Ekim - 9 Aralık 2010 
tarihleri arasında TCMB 
Sanat Galerisinde sanat 
severlerle buluşmuştur. 
Sergide, 1935-1955 
yılları arasında TCMB 
Sanat Koleksiyonunun 

oluşturulma çalışmaları çerçevesinde 
edinilen sanat eserleri sergilenmiştir. 

FİNANSAL İSTİKRAR RAPORU 

Yılda iki kez yayımlanan Finansal İstikrar Raporu’nun  
on birinci sayısı 7 Aralık 2010 tarihinde İnternet sitemizde 
yayımlanmıştır. Raporda uluslararası gelişmeler; küresel 

ekonomide kriz sonrası ülke 
grupları bazında farklılaşarak 
devam eden toparlanma 
süreci çerçevesinde 
d e ğ e r l e n d i r i l m i ş t i r . 
Raporda ayrıca artan 
sermaye girişlerinin Türk 
Lirası ve cari işlemler açığı 
üzerindeki etkisi, Türkiye 
ekonomisi ve finans 
sektöründeki kârlılık, 
sermaye yeterliliği, 
bankacılık sektörünün 
kredi ve likidite riskleri ile 

finansal altyapı gibi son dönem 
makroekonomik gelişmeler incelenmiştir. Raporun 

“Özel Konular” başlıklı son bölümünde ise, “Sistemik Riskin 
Önlenmesine ve Çözümlenmesine Yönelik Yaklaşımlar”, 
“Finansal Kriz Sürecinde ve Sonrasında Gelişmekte Olan 
Ülkelerde Finansal İstikrara Yönelik Önlemler”, “Makro Riskleri 
Azaltıcı Politika Aracı Olarak Zorunlu Karşılıklar”, “Sistemik 
Öneme Sahip Finansal Kuruluşlar”, “Kredi Derecelendirme 
Kuruluşlarına İlişkin Gelişmeler”, “Basel III Düzenlemeleri” ve 
“Finansal Farkındalık ve Finansal Eğitim” konularında bilgi 
verilmiştir. 

Daha fazla bilgi için: http://www.tcmb.gov.tr (Yayınlar/Raporlar)

ÇALIŞMA TEBLİĞLERİ,  EKONOMİ NOTLARI, KİTAPLAR 
VE ÇALIŞMALAR

• Measuring the Impact of Monetary Policy on Asset Prices 
in Turkey

(Türkiye’de Para Politikasının Finansal Varlık Fiyatları Üzerine 
Etkisi) 

(Murat Duran, Gülserim Özcan, Pınar Özlü, Deren Ünalmış 
Working Paper No. 10/17, September 2010)

• The Trade Credit Channel of Monetary Policy Transmission: 
Evidence from Non-financial Firms in Turkey 

(Firma Ticari Borçları ve Kredi Aktarım Mekanizması: Türkiye 
Örneği) 

(Pınar Özlü, Cihan Yalçın Working Paper No. 10/16, September 
2010)

• A New Core Inflation Indicator for Turkey (Türkiye Ekonomisi 
İçin Yeni Bir Çekirdek Enflasyon Göstergesi) 

(Necati Tekatlı Working Paper No. 10/19, October 2010)

• A Bayesian Generalized Factor Model with Comparative 
Analysis (Genelleştirilmiş Faktör Modellerinin Bayesyen 
Yaklaşımı ve Karşılaştırmalı Analizi) 

(Necati Tekatlı Working Paper No. 10/18, October 2010)

• Ramazan Ayının Üretim Üzerindeki Etkisi

(Aslıhan Atabek Demirhan Ekonomi Notları No. 10/14, 12 
Ekim 2010)

Daha fazla bilgi için: http://www.tcmb.gov.tr (Yayınlar/Araştırma 
Yayınları) 



Kapasite kullanım oranı, imalat 
sanayi üretimindeki gelişmeler 
açısından öncü gösterge olma 
niteliği ile karar alıcılar için önemli 
bir göstergedir. İmalat Sanayi Kapasite 
Kullanım Oranı çalışmasıyla, imalat 
sanayi sektöründe faaliyet gösteren 
işyerlerinin anket döneminde mevcut 

fiziki kapasitelerine göre fiilen gerçekleşen kapasite 
kullanımlarının alınması amaçlanmaktadır.  

1991 – 2009 yılları arasında, imalat sanayinde kapasite 
kullanım oranı verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
tarafından, İmalat Sanayi Eğilim Anketi (İSEA) sonuçlarına 
dayalı olarak hazırlanıp yayımlanmıştır. TÜİK ile birlikte 
Resmi İstatistik Programı (RİP) kapsamında yürütülen 
çalışmalar çerçevesinde, 2007 yılında TCMB tarafından 
yayımlanan İktisadi Yönelim Anketinin (İYA) kapsam ve 
metodolojisinde değişiklikler yapılarak, Kapasite Kullanım 
Oranı Türkiye genelini yansıtacak şekilde ağırlıklandırılıp, 
hesaplanmaya başlamıştır. Anketin soru kapsamı da Avrupa 

Birliği “Sanayi Anketi”ne tam uyumu sağlanacak şekilde 
düzenlenmiştir. 

Yapılan bu değişiklik ve düzenlemeler sonrasında, TCMB 
ve TÜİK’in eğilim anketlerinin benzer nitelikte sorular 
içermesi ve aynı hedef kitleye uygulanmasının yarattığı 
sakıncalar göz önüne alınarak, TÜİK tarafından aylık olarak 
yayımlanan İSEA kapsamındaki Kapasite Kullanım Oranı 
verilerinin, sağlanan mutabakat neticesinde 2010 yılı Ocak 
ayından itibaren TCMB tarafından İYA sonuçlarına dayalı 
olarak üretilip yayımlanmasına başlanmıştır. 

İYA’nın kapasite kullanım oranı ile ilgili sorusunun yanıtları 
yüzde olarak alınmakta ve ağırlıklı ortalaması alınarak imalat 
sanayi ve alt sektörleri genelinde toplulaştırılmaktadır.

Toplu sonuçlar ait oldukları ay içinde Bankamız Genel Ağ 
sayfasında “Veriler” bölümünün alt başlığı olan “Anketler”in 
altında “İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı” başlığıyla 
yayımlanarak kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Ayrıca, yine 
“Veriler” bölümünün altında yer alan “İstatistiki Veriler” 
(EVDS) yoluyla da zaman serilerine ulaşılabilmektedir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
İstiklal Caddesi No: 10 06100 Ulus-Ankara
Tel: (312) 507 50 00
e-posta: iletisimbilgi@tcmb.gov.tr

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından üç ayda bir yayımlanır.  

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası adına 
Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:              

Hüseyin Zafer

Baskı:
 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
Banknot Matbaası Genel Müdürlüğü

Ücretsiz dağıtılmaktadır. 
 Abonelik için:  iletisimbilgi@tcmb.gov.tr

Sayı: 20    Aralık 2010

Yayın Kurulu:
Cihan Aktaş - Tuğrul Gürgür - Tangül Hınçal - Mesut Kümbetlioğlu -  
Zeynep Özge Yetkin - Mehmet Tamur - Canan Binal Yılmaz - Cem Gökçen -  
Berkay Akışoğlu - Gonca Zeynep Özdemir - Emel Demirgören - Özgür Balaban     

Barselona Süreci, 1995 
yılı Kasım ayında AB 
üyesi 15 ülke ve 12 
Akdeniz ülkesi olmak 
üzere 27 ülke tarafından 
Barselona Bildirgesi’nin 
i lan edilmesiyle 

başlamıştır. Süreç, 
Akdeniz havzasını 
bir barış, istikrar 
ve refah alanına 
d ö n ü ş t ü r m e y i 

amaçlayan iddialı bir proje olarak sunulmuş, Bildirgede 
demokratikleşmeye ve insan haklarına yapılan önemli 
vurgunun yanında ana hedeflerden birisi olarak ortak bir 

serbest ticaret bölgesinin 2010 yılı itibarıyla kurulmasına 
yer verilmiştir. 

Avrupa Birliği (AB)’nin temeli olan Roma Antlaşması’nın  
202. maddesine göre AB müktesebatının oluşumunda 
başlangıç adımlarını atmakla yükümlü olan Avrupa 
Komisyonu’nun, Avrupa Parlamentosu ve yasama organları 
tarafından kendisine verilen yürütme yetkilerini, bu amaçla 
kurulmuş çeşitli komitelerle işbirliği içinde hayata geçirmesi 
sürecine “Komitoloji” veya “komite süreci” denmektedir. 
Şeffaflığın temin edilmesinde büyük önem taşıyan Komite 
sürecinin yasal çerçevesini belirleyen en son karar ise 1999 
yılında kabul edilen “Komitoloji Kararı”dır.

İMALAT SANAYİ KAPASİTE KULLANIM ORANI

TERİMLER SÖZLÜĞÜ
BARSELONA SÜRECİ (BARCELONA PROCESS) 

*  2010 yılı Kasım ayı itibarıyla.

TCMB Politika Faizi*

1 Hafta Repo 7,00

Merkez Bankası Döviz Rezervleri (26.11.2010, Milyar ABD Doları) 79,41

Enflasyon - Kasım 2010 (TÜFE, Yıllık %) 7,28

KOMİTOLOJİ (COMITOLOGY)


