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Menkul Kıymet İstatistikleri, 10 Nis - Yurt dışında yerleşik kişilerin önceki 
haftaya göre hisse senedi portföyü 182,50 mn USD; DİBS ve ÖST 
portföyü ise 331,40 mn USD azaldı. 16 Nis 2020
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YP Mevduatları, 10 Nis - Yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduatları 
önceki haftaya göre 0,93 mr USD arttı ve 195,08 mr USD oldu. Gerçek 
kişilerin mevduatı 0,42 mr USD artarak 118,76 mr USD; tüzel kişilerin 
mevduatı 0,52 mr USD artarak 76,32 mr USD oldu. 16 Nis 2020
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Merkez Bankası Rezervleri, 10 Nis - Altın ve net uluslararası döviz 
toplamı önceki haftaya göre 0,72 mr USD arttı ve 59,17 mr USD oldu. 
Altın 1,57 mr USD artarak 32,87 mr USD; net uluslararası döviz 0,84 mr
USD azalarak 26,30 mr USD oldu. 16 Nisan 2020
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Konut Fiyat Endeksi, Şub'20 -Konut Fiyat Endeksi aylık %2,30 arttı; yıllık 
%13,94 arttı. TÜFE'ye göre yıllık reel değişime bakıldığında ise %1,40 
arttı. Konut m2 birim fiyatı ise 3.061 TL oldu. 16 Nisan 2020
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Bloomberg HT Tüketici Eğilim Anketi, Nis'20 - Bloomberg HT Tüketici 
Güven Ön Endeksi önceki ayın nihai endeksine göre %20,5 azaldı ve 
56,19 oldu. 16 Nisan 2020
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Özel Sektör Yurt Dışı Kredileri, Şub'20 - UV kredi borçları 177,9 mr USD; 
KV (ticari krediler hariç) kredi borcu 7,7 mr USD. 16 Nisan 2020
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TÜİK verilerine göre, Türkiye Ekonomisi, 1960-2019 yıllarını kapsayan 
yaklaşık 60 yılda, 6 kez yıllık bazda daraldı (1979’da %0,6; 1980’de %2,4; 
1994’te %5,5; 1999’da %3,4; 2001’de %6; 2009’da %4,7). Genel 
beklenti, pandemi etkisiyle 2020’de 7. daralmayı yaşayacağımızı 
gösteriyor.
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Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi, Mar'20 - Bütçe dengesi -43,72 mr TL 
açık; faiz dışı denge -32,38 mr TL açık verdi. 15 Nisan 2020
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Mart’ta konut satışları hız kesti ve yıllık olarak %3,4 arttı. İlk 2 aydaki 
artışla Ocak-Mart dönemindeki artış %33 oldu. Otomobil ve hafif ticari 
araç satışlarındaki yıllık artış da benzer bir şekilde Mart’ta %1,6, Ocak-
Mart döneminde %40,6 gerçekleşmişti. 15 Nisan 2020
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IMF; Türkiye’de 2020'de % - 5 GSYH daralması, % 12,7'ye tırmanan bir 
işsizlik oranı ve % 12'lik (yıllık ortalama) bir enflasyon bekliyor. Ancak 
büyümenin – yine covid-19 pandemisinin 2020 ikinci yarısında 
sönümleneceği varsayımı ile- 2021'de % 5'e hızlanacağını öngörüyor.
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IMF "Küresel Ekonomik Görünüm” raporunda 2020 küresel GSYH 
beklentisini % 3.3 büyümeden % - 3 daralmaya çekti. IMF Türkiye'nin ise 
bu yıl % - 5 daralacağı tahmininde bulundu. 14 Nisan 2020

Uluslararası Para Fonu (IMF) "Küresel Ekonomik Görünüm” raporunda küresel ekonomik büyümenin bu yıl 
virüs salgınının etkisiyle % - 3 daralacağını öngördü, daha önce kurumun beklentisi % 3.3 büyümeydi. 2021 
büyüme beklentisi ise % 3.4'ten % 5.8'e yükseltildi. Son rapordan bu yana dünyada 'dramatik' değişiklikler 
yaşandığını belirten kurum daha önce görülmemiş bir kriz yaşandığını ifade etti. Dünyadaki virüs salgınının 
ekonomide de tahribat yarattığı ve üretim kaybının küresel finansal krizi tetiklediği vurgulandı.

2020 yılı gelişmiş ülke ekonomileri için büyüme tahmini % - 6.1'e indirilirken ABD tahmini % 2'den % - 5.9'a, 
Euro Bölgesi % 1.3'ten % - 7.5'e düşürüldü. Almanya GSYH tahmini % - 7, Fransa'nın % - 7.2, İtalya'nın % - 9.1 
oldu. İngiltere için 2020 büyüme tahmini % 1.4'ten % - 6.5'e düşürüldü. Raporda gelişen ülke ekonomileri için 
2020 yüzde % - 1'e çekilirken 2021 tahmini % 6.6 oldu. Çin'in 2020 büyüme tahmini % 1.2'ye düşürüldü, 2021 
tahmini % 9.2 oldu. Kuruma göre gelişen Asya 2020'de % 1 ile tek büyüyen ekonomi olacak, gelişen Avrupa 
ekonomileri için 2020 reel GSYH tahmini % - 5.2, Rusya % - 5.5 oldu.

2019 yılında yüzde 0.9 büyüyen Türkiye'nin bu yılki GSYH tahmini % - 5, 2021 % 5 oldu. 2020 ve 2021 yılı 
tüketici fiyatları tahmini % 12 oldu, 2020 işsizlik tahmini % 17.2, 2021 de % 15.6 olarak öngörüldü.

Büyük Buhran’da (1929-1932) gelişmiş ülkeler %16, küresel büyüme %10 daralmıştı. 2009 krizinde ise küresel 
ekonomi %0,1 küçülmüştü. 
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Tarım ÜFE, Mar'20 - Tarım ÜFE aylık %1,89 arttı. Buna göre artış yıllık 
%10,38 oldu. 14 Nisan 2020
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Sanayi Üretim Endeksi, Şub'20 - Sanayi üretimi aylık %1,2 arttı. 
Sanayinin alt sektörlerinde ise, 2020 yılı Şubat ayında madencilik ve 
taşocakçılığı sektörü bir önceki aya göre %5,8 azalırken, imalat sanayi 
sektörü %1,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme sektörü %1,3 arttı.
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Perakende Satış Endeksleri, Şub'20 - Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2020 
yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %1,4 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün 
satışları %3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %1,9 artarken, otomotiv yakıtı 
satışları %1,9 azaldı. 13 Nisan 2020
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Ciro Endeksleri, Şub'20 - Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri 
toplamında ciro endeksi (2015=100), 2020 yılı Şubat ayında aylık %1,6 
arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; sanayi sektörü %0,1, 
inşaat %9,2, ticaret %1,8, hizmet %1,2 arttı.13 Nisan 2020
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Ödemeler Dengesi, Şub'20 - Cari işlemler aylık 1,23 mlr USD açık verdi. 
12 aylık cari işlemler fazlası 6,13 mlr USD oldu. 13 Nisan 2020
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Dış Ticaret Endeksleri, Şub'20 - İhracat birim değer endeksi Şubat ayında 
bir önceki yılın aynı ayına göre %1,4 azaldı. Endeks, gıda, içecek ve 
tütünde %2,4 ve ham maddelerde (yakıt hariç) %0,5 artarken, yakıtlarda 
%8,6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %2,0 azaldı. 10 Nisan
2020
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İnşaat Maliyet Endeksi, Şub'20 - Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık %8,67, aylık 
%0,22 arttı. Bina inşaatı maliyeti, bir önceki aya göre %0,22, bir önceki yılın aynı 
ayına göre %8,67 arttı. Bir önceki aya göre malzeme %0,51 arttı, işçilik %0,33 
azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme %5,14, işçilik %15,99 arttı.
10 Nisan 2020
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Kağıt para talebi artıyor. 12 Mart’ta 161 milyar TL olan emisyon hacmi 9 
Nisan’da 191 milyar TL’ye yükseldi. 10 Nisan 2020
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İşgücü İstatistikleri, Ocak’20 - İşsizlik oranı %13,8 oldu. Genç nüfus 
işsizliği ise %24,5 oldu. İstihdamda gerileme olmasına karşın işsiz 
sayısında düşüş var. Bu tuhaf durumun nedeni işsiz olduğu halde iş 
arama kanallarına başvurmayanların sayısındaki artış. 10 Nisan 2020
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TÜİK verilerine göre Türkiye, AB ülkeleriyle kıyaslandığında Yunanistan'ın 
ardından İspanya'yla birlikte en yüksek işsizlik oranına (%13,8) sahip ülke 
oldu! Avrupa'nın az gelişmiş ülkeleri Polonya, Bulgaristan ve Romanya'da 
bile işsizlik oranı Türkiye'nin yaklaşık dörtte biri!
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Dünya Ticaret Örgütü, 8 Nisan tarihli raporunda 2020’de küresel 
ticaretin -% -13 ila % -32 arasında gerilemesini beklediğini duyurdu. 
8 Nisan 2020
İyimser senaryoda, yılın ikinci yarısında hızlı bir toparlanma olursa yıllık bazda % -13, 
kötümser senaryoda toparlanma sarkarsa % -32’ye kadar varabilecek bir gerileme
bekleniyor. 

İyimser senaryoda ithalatın Kuzey Amerika’da % -14,5, Avrupa’da % -10,3, Asya’da % -
11,8; ihracatın Kuzey Amerika’da % -17,1, Avrupa’da % -12,2, Asya’da % -13,5 düşmesi 
bekleniyor. Kötümser senaryoda ise ithalatın Kuzey Amerika’da % -33,8, Avrupa’da % -
28,9, Asya’da % -31,5; ihracatın Kuzey Amerika’da % -40,9, Avrupa’da % -32,8, Asya’da % 
-36,2 düşmesi bekleniyor.

Yıl bittiğinde muhtemelen iyimser ve kötümser senaryonun arasında ama muhtemelen 
iyimser senaryoya yakın oranlarda değişimler göreceğiz. 2021’de ise hem ihracat hem 
ithalatta sert bir yükseliş yaşanacak. Ancak bu yükseliş, salgının ülke ekonomileri 
üzerinde bıraktığı etkiye ve ülkelerin ihracat-ithalat mal kompozisyonuna göre farklılaşan 
boyutlarda olacaktır.
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Hazine nakit açığı Mart’ta 40,4 milyar TL geldi. Geçen yıl 15 milyar TL’ydi. 
İlk üç aylık açık 26,4 milyar TL oldu. Geçen yıl 37,8 milyar TL seviyesindeydi. 
12 aylık birikimli açık geçen yıl sonunda 130,1 milyar TL iken Mart’ta 118,7 milyar 
TL oldu. 8 Nisan 2020
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Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getirileri, Mar'20 - TÜFE'ye göre aylık 
en yüksek getiri %5,41 oranla Euro'da; en yüksek kayıp ise %19,65 ile 
BIST100'de gerçekleşti. 8 Nisan 2020
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05.04.2020 itibarıyla Türkiye’nin 5 yıllık CDS primi 633,05 bp’ye dayandı. (bp
ya da baz puan, faiz oranlarındaki değişimi ifade eden bir ölçüm birimidir. 
Noktadan sonraki 4. haneye karşılık gelir.) Türkiye’nin 5 yıllık CDS priminin 
görünümü şöyle:
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The Economist'in bu haftaki istatistiklerine göre Türkiye'nin Merkez 
bankası döviz rezervleri dünyanın en kötüsü. Pakistan, Arjantin'den bile 
daha kötü. 3 Nis 2020

27



TÜFE, Mar'20 - Görünüm 3 Nis 2020
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TÜFE, Mar'20 - TÜFE aylık %0,57 arttı. Buna göre enflasyon yıllık %11,86 
oldu. Çekirdek enflasyondaki (C-Endeksi) yıllık artış ise %10,49 oldu.
3 Nis 2020
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Yurt İçi ÜFE, Mar'20 - Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %8,50, 
aylık %0,87 arttı. 3 Nis 2020
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Hazine, KİT’ler, Şirketler ve Hane halkı
İç ve Dış Borçları 2002 – 2019 yılları mukayese
Hazine (İç+Dış) + KİT'ler (İç+Dış) + Belediyelerin ticari banka borçları; 

2002 sonunda 272 milyar TL iken, 2019 sonunda 1 trilyon 481 milyar TL olmuş.

Şirketler (İç+Dış) + Finansal Sektörün dış borçları + Hane halkının Kredi kartı + 
Kredi borçları toplamı; 2002 sonunda 114 milyar TL iken, 2019 sonunda 4 trilyon 
369 milyar TL olmuş.

Toplam borçlar; 2002 sonunda 386 milyar TL (milli gelirin % 107,4 'ü) iken, 2019 
sonunda 5 trilyon 850 milyar TL (milli gelirin % 136, 7 'si) olmuş.

Ayrıntıya gelince; Hane halkının borcu; 2002 sonunda 7 milyar TL iken, 2019 
sonunda 622 milyar TL; 

Şirketlerin borç toplamı; 2002 sonunda 88 milyar TL iken, 2019 sonunda 2 trilyon 
924 milyar TL olmuş. 
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27 Mart haftasında kredi artışı bir miktar ivme kaybetti. Kur etkisinden arındırılmış 
yıllık artış oranı %15,5, yıllıklandırılmış haftalık artış eğilimi %36,1 oldu. Bireysel 
kredi yıllık artış oranı %23,5, yıllıklandırılmış haftalık artış eğilimi %34,3’e geriledi. 2 
Nis 2020
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Mar.18’de 223,3 milyar$ olan reel sektör döviz açık pozisyonu Ocak’ta 175,2 
milyar$’a geriledi. Açıktaki 48 milyar$ azalışa rağmen firmaların kur hassasiyeti 
önemini koruyor. Ocak’ta 5,97 TL olan $ kuru 6,67 TL’ye kadar yükseldi. Açık 
pozisyon kaynaklı kur farkı 122,6 milyar TL. 2 Nis 2020
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Perakende Otomotiv Satışları, Mar'20 - Önceki yılın aynı ayına göre %1,6 
artarak 50.008 otomobil ve hafif ticari araç satıldı. Toplam satışlar içinde 
otomobil satışların payı %79,8; hafif ticari araç satışların payı ise %20,2 
oldu. 2 Nis 2020
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PMI, Mar'20 - İSO & IHS Markit Türkiye İmalat Sanayi Satınalma
Yöneticileri Endeksi (PMI) 48,1 oldu. (ö:52,4) 1 Nis 2020
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FED, Kanada, BoE, BoJ, ABMB ve İsviçre’den sonra 9 ülke Merkez 
Bankaları ile swap anlaşmaları yapıyor. 31 Mar 2020
ABD Merkez Bankası ( FED) diğer merkez bankalarının ellerindeki ABD Hazine kağıtlarını ABD Doları 
ile takas edebilmelerine imkan veren geçici bir kredi kolaylığı başlatıyor. Yabancı bankalar, ABD 
Doları takası için Hazine menkul kıymetlerini kullanabilecekler. Fed'in yeni geri alım anlaşması 
kolaylığı 6 Nisan'da başlayacak, en az 6 ay sürecek.

Banka dolar likiditesi sağlamak için de 15 Mart'ta Kanada Merkez Bankası, BoE, BoJ, Avrupa Merkez 
Bankası ve İsviçre Merkez Bankası ile swap hattı kurdu.

Fed, 19 Mart'ta 9 merkez bankasıyla daha geçici olarak swap hatları oluşturarak koronavirüs
pandemisinden kaynaklı ekonomik sorunlarla mücadele için "finansal kriz dönemi" programlarını 
genişletti. Swap hatları ile Fed, Avustralya, Brezilya, Güney Kore, Meksika, Singapur, İsveç için toplam 
60 milyar dolarlık, Danimarka, Norveç ve Yeni Zelanda için ise her birine 30 milyar dolar olmak üzere 
likidite imkanı sağlarken, yeni swap hatlarının en az 6 ay boyunca korunacağını duyurdu.

Swap penceresi olmayıp da FED'den repo ile $ likidite çekebilecek, tahvili çok ve cemaati (finansal 
kurumları) büyük MB'ler: Çin $1,08 trilyon, Brezilya $283 milyar, Tayvan $199 milyar, Hindistan $164 
milyar. UST'leri bolca altınla değiştirdiği için oyun dışı kalanlar: Rusya, Türkiye,
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Görünüm, Mar'20 
31 Mar 2020
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TUIK ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi 
kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2020 yılı Şubat 
ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %2,3 artarak 14,65 milyar dolar, 
ithalat %9,8 artarak 17,63 milyar dolar olarak gerçekleşti. 31 Mar 2020
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İhracat yıllık artışı Ocak: %6,0 Şubat: %2,3 Mart: %-17,8
İthalat yıllık artışı Ocak: %18,8 Şubat: %9,8 Mart: %3,1

Dış ticaret dengesi (yıllık) Ara.19: -29,5 milyar$ Mar.20:     
-36,5 milyar$ 



SAMEKS, Mar'20 - MÜSİAD Satınalma Müdürleri Endeksi (SAMEKS) 
geçen aya göre 12,4 puan azalarak 39,2 oldu. 31 Mar 2020
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Motorlu Kara Taşıtları, Şub'20 - Trafiğe katılan araç sayısı geçen yılın aynı 
ayına göre %56,2 artarak; bir önceki aya göre ise %43,8 azalarak 53.135 
oldu. Buna göre trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 23,29 mn oldu. 30 Mar 
2020
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1923-2019 arası 96 yıllık büyüme oranımız
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1923-2019 arası 96 yıllık büyüme oranımız



Türk-İş Açlık ve Yoksulluk Sınırı, Mar'20 - 4 Kişilik Aile Açlık Sınırı aylık 
%3,89 arttı ve 2.345 TL oldu. Buna göre artış yıllık %16,44 oldu. 4 Kişilik 
Ailenin Yoksulluk Sınırı ise 7.639 TL oldu. 27 Mar 2020
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Ekonomik Güven Endeksi, Mar'20 - Ekonomik Güven Endeksi önceki aya 
göre %5,9 oranında düştü ve 91,8 oldu. 27 Şub 2020
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Mevsim etkilerinden arındırılmış reel kesim güven endeksi Mart’ta 
önceki aya göre 8,1 puan düşerek 100’ün altı 98,6’ya geriledi. Çeyreklik 
ortalama ise geçen yıl son çeyrekte 106,3 iken bu yıl ilk çeyrekte 103,9 
oldu. 25 Mar 2020
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Sektörel Güven Endeksleri, Mar'20 - Güven endeksi hizmet ve 
perakende ticaret sektörlerinde düşerken inşaat sektöründe yükseldi.
Endeks önceki aya göre hizmet sektöründe %6,0 azaldı; perakende 
ticaret sektöründe %1,2 azaldı ve inşaat sektöründe ise %3,7 arttı. 25 
Mar 2020
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Mart’ta mevsim etkilerinden arındırılmış imalat sanayi kapasite kullanım 
oranı önceki aya göre 0,4 puan azalarak %76,2 oldu. İlk çeyrek 
ortalaması da %76,2 seviyesinde gerçekleşti. Geçen yıl son çeyrek 
ortalaması ise %76,5’ti. 25 Mar 2020
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Finansal Hizmetler Güven Endeksi, Mar'20 - Endeks (FHGE) önceki aya 
göre 2,9 puan azaldı ve 157,9 seviyesinde gerçekleşti. 24 Mar 2020
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Uluslararası Yatırım Pozisyonu, Oca'20 - YD varlıklar 250,2 mr USD ve 
yükümlülükler 616,4 mr USD oldu. Buna göre net UYP açığı 366,2 mr
USD oldu. 18 Mar 2020
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TCMB PPK Toplantısı, 17 Mart - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 
politika faizi olan 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranında 100 baz puan 
indirim yaptı ve 9,75 olarak belirledi. 17 Mar 2020
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Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri, Oca '20 - Kalan vadesine göre 
incelendiğinde, KV dış borç stoku 172,26 mr USD oldu. Bankalar kaynaklı 
KV dış borç 80,88 mr USD; bankacılık dışı sektörlerin KV dış borcu ise 
78,74 mr USD oldu. 17 Mar 2020
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FED faizi %0-%0,25 aralığına çekti, 700 milyar$’lık yeni tahvil alımı 
açıkladı. Reeskont faiz oranlarını düşürdü (vade 90 güne kadar), zorunlu 
karşılıkları sıfırladı. Gün içi likidite verebileceğini, bankaların sermaye ve 
likidite tamponlarını kullanabileceğini duyurdu. 14 Mar 2020
Federal Reserve actions to support the flow of credit to households and businesses:

Federal Reserve Actions to Support the Flow of Credit to Households and Businesses

The Federal Reserve is carefully monitoring credit markets and is prepared to use its full range of 
tools to support the flow of credit to households and busin

federalreserve.gov

ÖÖ 12:00 · 14 Mar 2020·Twitter Web App
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TCMB Beklenti Anketi, Mar'20 - 2020 sonu beklentisi TÜFE için %9,98 
(ö.%10,06); USD/TL için 6,51 (ö.6,45) oldu. 2020 yılı büyüme beklentisi 
%3,33 (ö.%3,19). 12 ay sonra TÜFE %9,51 (ö.%9,61) ve USD/TL 6,67 
(ö.6,51) bekleniyor. 2021 yılı büyüme beklentisi ise %3,85 (ö.3,78). 13 Mar 
2020

52



Korona Virüs Türkiye ekonomisini hangi kanallardan etkileyebilir? 11 
Mart 2020
1. Küresel büyüme ve ticaret zayıflıyor. Tahminler düşürülüyor. İhracat ve turizm gelirlerimiz için 
olumsuz. Siparişler Türkiye’ye bir miktar kayabilir ama dış talepteki düşüşü telafi edecek kadar
olmaz.
2. Petrol fiyatı düşüyor. Enerji ithalatımız azalır, dış dengeyi olumlu etkiler. İhracat ve turizm
gelirlerindeki düşüş ise dış açığı olumsuz etkiler.
3. Gelişmiş ülke Merkez Bankaları faiz indirse de genel olarak riskten kaçış söz konusu. Risk 
primimiz (CDS) artıyor. Borçlanma maliyeti artabilir, finansal koşullar sıkılaşabilir. Bu durum ise iç
talebi olumsuz etkiler.
4. Dış dengede bir bozulma olmasa da risk primi ve TL’de beklenen değer kayıp artışını 
karşılayacak reel faiz farkı korunmadığı takdirde, TL değer kaybedebilir.
5. Talep koşulları ve $ cinsinden ithalat fiyatları enflasyonu aşağı yönde etkiler. TL’deki değer 
kaybı ise maliyet kanalı ile yukarı yönlü etkiler. Beklentilerin bozulmaması ve kur-enflasyon 
sarmalının oluşmaması için kredibilite önemli.
6. Ülkemizde ilk virus vakası 11.03.2020 tarihinde bir kişide görüldü, ama virüs ülkemizde 
yayılırsa arz, talep şokları aynı anda görülür ve finansal koşullar ciddi biçimde sıkılaşır.
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Ülkemizin 2019 itibarıyla net enerji ithalatı 34 milyar$ ‘a ulaştı. Son 5 
yılın enerji ithalatı ortalaması ise 33 milyar$. 10 Mart 2020
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OECD korona virüsü etkisiyle 2020 küresel ve Türkiye büyüme 
tahminlerini aşağıya çekti. 2020 için küresel büyüme tahmini %2,4, 
Türkiye için %2,7. 2 Mart 2020
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2019’da TÜİK verilerine göre Türkiye’de kişi başı milli gelir tam bir çöküş 
yaşadı! 2013’te 12,5 bin $ olan kişi başı milli gelir 2019’da 9,1 bin $'a dek 
düştü! Böylece Türkiye kişi başı milli gelirde Lübnan (9.654 $), 
Bulgaristan (9.518 $) ve Kazakistan'ın (9.139 $) gerisinde kaldı! 2 Mart 
2020
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2013'ten bu yana, tam 7 yıldır, Türkiye'de kişi başı milli gelir $ bazında 
sürekli azalıyor! 2 Mart 2020

İşte TÜİK verilerine göre Türkiye’de son 7 yılda kişi başı milli gelir rakamları: 
◦ 2013: 12,480 $, 
◦ 2014: 12,112 $, 
◦ 2015: 11,019 $, 
◦ 2016: 10,883 $, 
◦ 2017: 10,602 $, 
◦ 2018: 9,632 $, 
◦ 2019: 9,128 $,
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Dönemsel GSYH, 4Ç19 – Görünüm. 28 Şub 2020
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Dönemsel GSYH, 4Ç19 - GSYH önceki yılın aynı çeyreğine göre %6,0 arttı. 
Buna göre 2019 yılı büyümesi %0,9 oldu. 28 Şub 2020
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2005-2019 dönemini kapsayan 15 yılda devlet, 1,6 trilyon TL'lik anapara 
borç ödemesi yaparken bunun yaklaşık yarısı kadar (794 milyar TL) faiz 
ödedi! 2019'un ilk 11 ayında ise 112,7 milyar TL'lik anapara borç 
ödemesine karşılık 93,5 milyar TL faiz ödedi! 8 Oca 2020
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