
Üretim yöntemiyle gayri safi yurtiçi hasıla tahmininde, 2013 
yılı ikinci üç aylık çeyreği bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 
sabit fiyatlarla %4,4’lük artışla 30.145 milyon TL oldu.

Üretim yöntemiyle gayri safi yurtiçi hasıla tahmininde, 2013 
yılı ikinci üç aylık çeyreği bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 
cari fiyatlarla %10,2’lik artışla 385.113 milyon TL oldu.

İmalat sanayi, 2013 yılı ikinci üç aylık çeyreğinde cari fiyatlar-
la %5,7’lik artışla 61.414 milyon TL, sabit fiyatlarla %3,4’lük 
artışla 7.733 milyon TL oldu.

Mali aracı kuruluşlar, 2013 yılı ikinci üç aylık çeyreğinde cari 
fiyatlarla %24,7’lik artışla 13.657 milyon TL, sabit fiyatlarla 
%8,5’lik artışla 3.463 milyon TL oldu.

GSYH değeri  2012  yılında cari fiyatlarla %9,1’lik artışla  
1.415.786 milyon TL, sabit fiyatlarla %2,2’lik artışla  117.675 
milyon TL oldu.

Kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla değeri 2012 yılında cari 
fiyatlarla 18 914 TL, ABD doları cinsinden 10.497 dolar olarak 
hesaplandı.

Takvim etkisinden arındırılmış sabit fiyatlarla GSYH 2013 yılı 
ikinci üç aylık çeyreği bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 
%4,1’lik artış gösterirken, mevsim ve takvim etkilerinden 
arındırılmış GSYH değeri bir önceki çeyreğe göre %2,1 oldu.

İnşaat ikinci çeyrekte %7,6 büyüdü

Türkiye ekonomisinde yılın nisan-haziran döneminde sabit 
fiyatlarla en fazla büyüyen sektör, yüzde 14,9 ile oteller ve lo-
kantalar olurken, bu sektörü yüzde 9,4 ile dolaylı ölçülen mali 
aracılık hizmetleri, yüzde 8,8’le balıkçılık izledi. Buna karşılık 
madencilik ve taşocakçılığı sektörü yüzde 3,3 daraldı.

İlk çeyrekte yüzde 5.9 büyüyen inşaat sektörü ikinci çey-
rekte %7,6 büyüdü.

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) aylık %1,80 arttı 

 
TÜFE’de (2003=100) 2013 yılı Ekim ayında bir önceki aya 
göre %1,80, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,90, bir ön-
ceki yılın aynı ayına göre %7,71 ve on iki aylık ortalamalara 
göre %7,32 artış gerçekleşti.

Üretici Fiyatları Endeksi aylık %0,69 arttı

Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE), 2013 yılı Ekim ayında bir ön-
ceki aya göre %0,69, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,15, 
bir önceki yılın aynı ayına göre %6,77 ve on iki aylık ortala-
malara göre %3,93 artış gösterdi.

Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte 
yüzde 4,4 büyüdü 
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Yapı Ruhsatı verilen yapıların 

yüzölçümü %4,2 arttı

2013 yılının ilk altı ayında bir önceki yıla 

göre belediyeler tarafından Yapı Ruh-

satı verilen yapıların bina sayısı %10,7, 

yüzölçümü %4,2, değeri %7,5, daire 

sayısı %7,7 oranında arttı. 2013 yılının 

ilk altı ayında Yapı Ruhsatına göre ya-

pıların yüzölçümü 77.965.903 m2  iken; 

bunun 45.767.548 m2’si (%58,7) konut, 

19.595.468 m2’si (%25,1) konut dışı ve 

12.602.887 m2’si (16,2%) ise ortak kulla-

nım alanı olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde 293 318 konut 

satış sonucu el değiştirdi

Konut satışlarında İstanbul 54 034 

konut satışı ile en yüksek paya (%18,4) 

sahip oldu. İstanbul’u 34.269 konut satı-

şı (%11,7) ile Ankara, 17.940 konut satışı 

(%6,1) ile İzmir izledi. Aynı çeyrekte, en 

az satış ise 24 konut ile Hakkari’de ger-

çekleşti. Konut satışının en düşük olduğu 

diğer iller ve satış sayıları sırasıyla 75 konut ile Ardahan ve 

92 konut ile Bingöl oldu. 

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi 

üretimi bir önceki aya göre %5,8 arttı

Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğin-

de, 2013 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre madencilik ve 

taşocakçılığı sektörü endeksi %4,9, imalat sanayi sektörü 

endeksi %6,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üreti-

mi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,3 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir 

önceki yılın aynı ayına göre %6,4 arttı

Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 
2013 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre madenci-
lik ve taşocakçılığı sektörü endeksi %4,3 azaldı, imalat sana-
yi sektörü endeksi %8,0, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendir-
me üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,3 arttı.

Sanayide toplam ciro %16,3 arttı

Sanayi Ciro Endeksi (Toplam), 2013 yılı Eylül ayında bir önce-
ki yılın aynı ayına göre %16,3 arttı. Sanayinin alt sektörleri 
incelendiğinde, 2013 yılı Eylül ayında, bir önceki yılın aynı 
ayına göre; madencilik ve taşocakçılığı endeksi %6,2, imalat 

sanayi endeksi ise %16,6 arttı.

Bina İnşaatı Maliyet Endeksi bir 

önceki çeyreğe göre %2,3 arttı

Bina İnşaatı Maliyet Endeksi (BİME), Tem-
muz–Ağustos–Eylül aylarını kapsayan 
2013 yılı üçüncü çeyreğinde, toplamda bir 
önceki çeyreğe göre %2,3, bir önceki yı-
lın aynı çeyreğine göre %6,4 ve dört çey-
rek ortalamalarına göre ise %3,9 arttı.

BİME’de 2013 yılı üçüncü çeyreğinde işçi-
lik endeksi bir önceki çeyreğe göre %1,2, 
malzeme endeksi ise %2,7 arttı. Bir önce-
ki yılın aynı çeyreğine göre işçilik endeksi 
%6,5 ve malzeme endeksi %6,3 arttı.

BİME’de 2013 yılı ikinci çeyreğinde işçilik 
endeksi bir önceki çeyreğe göre %2, mal-
zeme endeksi ise %1,5 arttı. Bir önceki yı-
lın aynı çeyreğine göre işçilik endeksi %6 
ve malzeme endeksi %3,5 arttı.

İşsizlik oranı %9,3 seviyesinde 

gerçekleşti

Türkiye genelinde işsiz sayısı 2013 yılı 
Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 363 bin 
kişi artarak 2 milyon 686 bin kişiye yükseldi. İşsizlik oranı ise 
0,9 puanlık artış ile %9,3 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı 
işsizlik oranı 1,1 puanlık artış ile %11,8, 15-24 yaş grubunu içe-
ren genç işsizlik oranı ise 1,7 puanlık artış ile %18 oldu. 

Tüketici güven endeksi %4,8 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası işbirliği ile yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuç-
larından hesaplanan Tüketici Güven Endeksi 2013 Ekim ayın-
da bir önceki aya göre %4,8 oranında arttı; Eylül ayında 72,1 
olan endeks Ekim ayında 75,5 değerine yükseldi.

Turkey’s economy grew 

by 4.4% in the second 

quarter

According to the quarterly estimates of 

gross domestic product (GDP) by produc-

tion approach, the second fiscal quarter 

of 2013 reached TL 30.145 million with an 

increase of 4,4% in comparison to the same 

quarter of the previous year at constant pric-

es. According to the quarterly estimates of 

GDP by production approach, the second 

fiscal quarter of 2013 reached TL 385.113 mil-

lion with an increase of 10,2% in comparison 

to the same quarter of the previous year at 

current prices. In the second fiscal quarter 

of 2013, the manufacturing industry reached 

TL 61.414 million with an increase of 5,7% at 

current prices, and TL 7.733 million with an 

increase of 3,4% at constant prices.

The construction sector that showed an 

increase at 5,9% at the first quarter grew by 

7,6% in the second quarter.
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İnşaatına 2004 yılında başlanan ve 

aradan geçen 9 yılın ardından 29 Ekim 

2013 tarihinde açılışı yapılan Marma-

ray Projesi, Boğaziçi ve Fatih Sultan 

Mehmet Köprüleri’ndeki trafik yoğun-

luğunu asgariye indirmek için hayata 

geçirildi.

Üsküdar’da yapılan açılış törenine 

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Recep 

Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Roman-

ya Başbakan’ı Viktor Ponta, Somali Cumhurbaşkanı Hasan 

Şeyh Mahmud, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 

Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 

Topbaş, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu katıldı.

Açılış töreninde konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 

“Marmaray’ın İstanbul’un projesi olduğu kadar 81 ilin de 

projesi olduğunu belirtti. Erdoğan, “Marmaray sadece bir 

İstanbul projesi değil, insanlık projesidir. Marmaray bir barış 

projesidir” dedi. Başbakan Erdoğan, 2015 yılında otomobil-

lerin geçeceği ikinci tüneli ve üçüncü köprü projelerinin de 

bitirileceğini belirtti. 

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül konuş-

masına Cumhuriyet’in 90’ıncı yaş gü-

nünü kutlayarak başladı. Abdullah Gül, 

projenin sadece İstanbul’un projesi ol-

madığına vurgu yaparak, “İstanbul’a 

ve insanlığa hayırlı olsun” dedi. Gül, 

Marmaray tüneli ile aslında iki kıtanın 

en yakın noktalarının birleştirilmedi-

ğini iki kıtanın en uzak noktalarının 

birbirine bağladığını söyleyen Gül, Marmaray’ın Pekin’le 

Londra’yı birbirine bağlayan bir proje olduğunu söyledi. 

Halkalı – Gebze arasında toplam 40 durağı bulunan proje sa-

yesinde Gebze ve Halkalı arası 105, Bostancı ve Bakırköy ara-

sı 37, Söğütlüçeşme ve Yenikapı arası 12, Üsküdar ve Sirkeci 

arası 4 dakika sürecek. 8 milyar liraya mal olan Marmaray 

Projesi’nin toplam uzunluğu 76,3 km, yüzeysel metro kesim 

uzunluğu 63 km, demir yolu boğaz tüp geçişi kesimi toplam 

uzunluğu 13,6 km, delme tünel uzunluğu 9,8 km, batırma tüp 

tünel uzunluğu 1,4 km, aç – kapa tünel uzunluğu 2,4 km ola-

rak inşa edildi. İstasyon boyunun en az 225 metre olduğu 

projede tren sefer sayısı 2 – 10 dakika arasında olacak ve yer 

üstünde 3, yer altında 37 istasyon ile hizmet verecek. 

Asrın Projesi “Marmaray” açıldı

“Marmaray”, the project of 

the century, is open            

The Marmaray Project, whose construction was 
started in 2004, was opened on October 23th, 2013, 
after a period of 9 years to minimize the traffic den-

sity on the Bosphorus and Fatih Sultan Mehmet 
Bridges.
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Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği tarafından 1987 yılın-

da başlatılan ve çimento teknolojisindeki son gelişmelerin 

paylaşıldığı Uluslararası Teknik Seminer ve Sergisi progra-

mının 12.’si 8-10 Ekim 2013 tarihinde 

Antalya’da gerçekleştirildi.

Ana teması, “enerji verimliliği ve çev-

re, atık ısıdan enerji üretimi uygula-

maları, atıklar ve alternatif yakıtlar ile 

atıktan türetilmiş yakıtlar (RDF)” ola-

rak belirlenen ve 20 teknik sunumun 

yer aldığı seminere 71 firma ve 440 

izleyici katıldı.

Seminerin açılış konuşmasını yapan 

TÇMB Yönetim Kurulu Başkanı Mus-

tafa Güçlü, 100 yılı aşan geçmişi sek-

törün 49’u entegre,19’u öğütme ve 

paketleme tesisi olmak üzere toplam 

68 üretim tesisi ile Avrupa’da 1’inci, 

dünyada 5’inci sırada olduğunu belir-

terek, Türkiye ekonomisinin lokomo-

tifi olan inşaat sektörünün en önemli 

oyuncusu olduğunu ve 90 ülkeye ihra-

cat gerçekleştirdiğini vurguladı.

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği’nin 1972 yılından beri 

üyesi olduğu Avrupa Çimento Birliği’nin (CEMBUREAU) 

CEO’su Koen Koppenholle ise açılış oturumunda yaptığı ko-

nuşmasında Avrupa Çimento Sektörü-

nün bugünkü durumu, çevre, enerji ve 

sürdürülebilirlik gibi öncelikli konular-

daki gelişmeler ile AB ve çimento sek-

törü ilişkileri hakkında geniş bilgi verdi.

Ana temalara ilişkin Avrupa ve Türki-

ye örnekleri ile ilgili yeni teknolojilerin 

irdelendiği seminerde, davetli konuş-

macılardan CEMBUREAU bir önceki 

CEO’su Jean-Marie Chandelle çimen-

to ve betonun geleceği ile sürdürüle-

bilirlik ve çimento sektörü ilişkisi üze-

rine sunum yaparken, Association of 

German Cement Industry’den (VDZ) 

Stefan Shaefer de sürdürülebilirlik ve 

enerji geri kazanımı projeleri ile ECRA 

hakkında bilgi verdi.

Seminer 10 Ekim 2013 tarihinde ger-

çekleştirilen geniş katılımlı Gala Ye-

meği ile sona erdi.

12. TÇMB Uluslararası Teknik Seminer ve 

Sergisi Antalya’da gerçekleştirildi

The 12th TÇMB International 

Technical Seminar and 

Exhibition was held in 

Antalya            

The 12th International Technical Seminar and 
Exhibition, where the latest developments in the 

field of cement technology are shared, was held in 
Antalya between October 8th and 10th, 2013; this 

traditional seminar and exhibition was first started 
in 1987 by the Turkish Cement Manufacturers’ 

Association. 

71 firms and 440 participants joined the seminar 
whose main topic was “energy efficiency and environ-
ment, waste heat recovery applications, wastes and 

alternative fuels as well as refuse derived fuels (RDF)” 
and which hosted 20 technical presentations.

, after a period of 9 years to minimize the traf-
fic density on the Bosphorus and Fatih Sultan 

Mehmet Bridges.
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