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Bu sayıda; 

Kasım ayı kapasite kullanım verileri, 

Ekim ayı dış ticaret verileri, 

Kasım ayı TİM ihracat verileri,  

TEPAV Perakende Güven Endeksi verileri değerlendirilmiştir. 
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Kapasite Kullanımı Kasım’da da artışını sürdürdü.  

 Kasım ayında imalat sanayi kapasite kullanım oranı, geçen yılın aynı ayına göre, 1 

puan artarak % 76,9 olurken; mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım 

oranı geçen aya göre, 0,4 puan artarak % 75,5 oldu.  

 Böylece mevsimsel etkilerden arındırılmış imalat sanayi kapasite kullanım oranı dört 

ay üst üste artışını sürdürdü. Ekim ayının ardından Kasım’da gerçekleşen kapasite 

artışı, beklenen yavaşlamanın yılın son çeyreğinde gelmeyeceğine yönelik beklentileri 

kuvvetlendirdi.  

  

Kaynak: TCMB 

 Nitekim Temmuz ayında ekonomide yumuşak iniş gerçekleşti, iç talep artışı kontrol 

altına alındı ve yılın son çeyreğinde cari açıkta iyileşme başlayacak diyen yetkililer de 

ekonomideki yavaşlama beklentilerini 2012’nin ilk çeyreğine sarkıtmaya başladılar. 

 Bu çerçevede Kalkınma Bakanı, bu yıl % 7,5 büyüme hedefinin aşılabileceğini ifade 

ederken; Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı % 8 büyüme oranını telaffuz 

etmeye başladı. Yine Merkez Bankası Başkanı da kredilerdeki seyre bağlı olarak cari 

açıktaki gerilemenin 2012’nin ilk aylarında belirginleşeceğine vurgu yapar hale geldi.  

 Bu ifadeler ekonomiyi soğutmak amacıyla alındığı iddia edilen tedbirlerin 2011’de 

beklenen etkiyi göstermediğinin itirafları aynı zamanda. Seçim nedeniyle ekonomide 

biriken kırılganlıklara göz yuman Hükümet, ekonomideki düzeltmeyi zor geçeceği 

anlaşılan 2012’nin ve Avrupalı siyasetçilerin insafına bırakmaya hazırlanıyor.  
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Dış Ticaret Açığı Ekim’de düşük baz desteğiyle beklentilere paralel arttı.  

 Ekim ayında ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre, % 8,9 artarak 11,9 milyar dolar 

olurken bu yılın en düşük artışını Ekim ayında göstermiş oldu. Aynı dönemde ithalat 

ise son iki yılın en düşük artışını (% 15,1)  yaşayarak 19,9 milyar dolar olarak 

gerçekleşti.  

 Bu gelişmelerin etkisiyle dış ticaret açığı Ekim’de büyük ölçüde piyasa beklentileri (8,1 

milyar dolar) paralelinde gerçekleşerek,  8 milyar dolar oldu.  

 Ekim’de mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ihracat, bir önceki aya göre, % 2,2 

artarken, ithalat aynı dönemde % 5,4 oranında geriledi.  

   

Kaynak: TÜİK 

 Bir önceki ay 131,6 milyar dolar olan 12 aylık ihracat, Ekim’de 132,6 milyar dolar 

olurken; bir önceki ay 236,7 milyar dolar olan ithalat Ekim’de 239,3 milyar dolar oldu.  

 Böylece Eylül’de 105 milyar dolar olan 12 aylık dış ticaret açığı Ekim’de artışını 

sürdürerek 106,7 milyar dolara çıktı.  

 Yine 12 aylık ihracatın, 12 aylık ithalatı karşılama oranı Ekim’de de gerilemesine 

devam ederek, % 55,4 olarak gerçekleşti. Bu, 2001 krizinden bu yana en düşük 

orandır. 
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Kaynak: TÜİK 

 Ekim, yılın ikinci yarısında hızlanan döviz kurundaki dalgalanmanın ve TL’deki değer 

kaybının zirveye ulaştığı bir dönem. Yine geçen yılın Ekim ayında yaşanan yüksek ithalat 

artışı nedeniyle baz etkisinin ithalat üzerinde olumlu etkilerinin hissedildiği bir ay. 

 Tüm bu etkilere bağlı olarak Ekim’de ithalatın artış hızındaki yavaşlama sürpriz değil. 

Ancak özellikle kurdan gelen rekabet avantajına rağmen dış ticaret açığındaki 

yavaşlamanın umulduğu ölçüde hızlı gerçekleşmemesi de düşündürücü.  

 Nitekim TL, son bir yılda kur sepeti karşısında, % 27,7 değer yitirmesine karşın, kur 

sepetine göre düzeltilmiş dış ticaret açığının kura intibakının oldukça yavaş 

gerçekleştiği görülüyor. AB pazarında yaşanan sıkıntılar kadar, kaybolan sanayi alt 

yapısı, üretimin ara malı ithalatına olan bağımlılığı kurdan gelen rekabet avantajını 

törpüleyerek, dış açığın kura intibakını zorlaştırıyor. 

 

Kaynak: TÜİK 
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Tablo: Dış Ticaret (Milyon $) 

      Yılbaşından Beri 12-Aylık Toplam 

 2011–10 2010–10 2011–10 2010–10 2011–10 2011–09 

Dış Ticaret Dengesi 7,980 6,33 90,183 55,172 106,671 105,025 

   Enerji 4,371 3,193 38,702 27,197 45,532 44,354 

   Enerji Dışı 3,609 3,140 51,481 27,975 61,139 60,670 

Toplam İhracat 11,935 10,964 111,39 92,678 32,603 131,631 

      12-aylık, % 8.9 8.6 20.2 11.4 18.8 18.8 

   Eneji 572 367 5,511 3,444 6,537 6,332 

   Enerji Dışı 11,364 10,597 105,886 89,234 126,066 125,299 

Toplam İthalat 19,915 17,297 201,581 147,851 239,274 236,656 

      12-aylık, % 15.1 354 36.3 30.5 36.3 38.4 

   Enerji 4,943 3,560 44,213 30,641 52,069 50,66 

      12-aylık, % 38.8 38.8 44.3 27 43 43.1 

   Enerji Dışı 14,972 13,737 157,367 117,210 187,205 185,969 

      12-aylık, % 9 34.6 34.3 315 34.6 37.2 

 
Kaynak: Turkish Data Monitor 

     
 Bununla birlikte Ekim ayında ithalatın ekonomik sınıflamasına ilişkin detaylar, özellikle 

yatırım ve tüketim malları ithalatında bir ani fren yaşandığını gösteriyor. Bu frenin bir 

kısmı baz etkisinden kaynaklansa da her iki kalemdeki ani yavaşlama dikkat çekici. 

 Nitekim yılın üçüncü üç ayında, yatırım ve tüketim malları ithalatı, geçen yılın aynı 

ayına göre sırasıyla % 30 ve % 15 artmasına karşın; Ekim’de söz konusu ithalat 

rakamlarının geçen yılın aynı dönemine göre yine sırasıyla % 0,4 ve % 0,1 oranında 

gerilediği dikkati çekiyor.   

 Yılın üçüncü çeyreğinde, bir yıl önceye göre sırasıyla, % 35 ve % 28 artan ara malı ve 

enerji hariç ara malı ithalatı, Ekim’de, geçen yılın aynı ayına göre yine sırasıyla, % 21,6 

ve  % 14,3 oranında artış gösterdi.  

 Avrupa başta olmak üzere küresel ekonomide başlayan çalkantıların zirveye ulaştığı, 

belirsizlik ve risk algısının arttığı bir dönemde yatırım ve tüketim başta olmak üzere 

ithalatın aniden fren yapması, ithalattaki yavaşlamanın izlenen politikalardan çok, 

küresel dalgaların kıyıya vurmaya başlamasıyla gerçekleştiğini düşündürüyor. 
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İhracattaki sıkıntı belirginleşiyor.  

 Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Kasım ihracat rakamları, ihracatta sıkıntının 

sürdüğünü gösteriyor.  

 Kasım ayında ihracat, geçen yılın aynı ayına göre, % 13,9 artarak 10,8 milyar dolar 

olurken, geçen yıla göre 11 aylık ihracat % 20,6 artarak 121,4 milyar dolar oldu.  

 

Kaynak: Turkish Data Monitor, Mevsimsel arındırma tarafımızdan yapılmıştır. 

 Yaklaşan yılbaşı ve tatil sezonu nedeniyle yurtdışındaki tedarikçilerin dış alımlarının 

arttığı bir dönemde ihracat artışının sınırlı kalması AB ekonomilerindeki sıkıntıların dış 

ticaret kanalından bizi giderek daha fazla etkilemeye başladığını düşündürüyor. 

 

Kaynak: Turkish Data Monitor 
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Avrupa’daki güven kaybı ihracatı daha da zorlayacak. 

 AB ekonomileri ve Türkiye’de perakende sektöründe güven ve algıdaki değişimi 

ölçmek amacıyla TEPAV tarafından hazırlanan güven endeksi önümüzdeki aylarda da 

ihracatta sıkıntılı seyrin devam edeceğine yönelik sinyaller veriyor. 

 

Kaynak: TEPAV 

 AB-27’de perakende sektöründeki güven kaybı bu anlamda dikkate değer. Bu ülkelere 

ilişkin mevsimsel etkilerden arındırılmış endeks -13,7 değerini alarak 2008–2009 

krizinden bu yana en düşük seviyesine geldi.  

 Türkiye için aynı endeks Ekim’e göre 1,3 puan gerileyerek Kasım’da -2,4 seviyesine 

indi. Özellikle AB ekonomilerindeki çalkantıların arttığı Temmuz ayından sonra 

Türkiye’de de güven kaybının hızlanması ayrıca dikkat çekici. 

 Endekse temel oluşturan sorulardan Kasım ayında Türk perakende sektöründe işlerin 

geçmiş üç aya göre daha kötüleştiği anlaşılıyor. Nitekim her 100 katılımcıdan 47’si 

işlerin geçen üç aya göre daha kötü olduğunu söylerken, işlerin iyi gittiğini 

söyleyenlerin sayısı 18.  

 Yine bu çerçevede Türkiye’de perakende sektöründe faaliyet gösteren her 100 

katılımcıdan 32’sinin önümüzdeki üç ayda siparişlerini azaltacağı, 22’sinin ise 

siparişlerini arttıracağı anlaşılıyor. 
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Genel Değerlendirme ve Sonuç 

 Özellikle Temmuz ayından sonra yeni bir safhaya giren Avrupa borç krizi ve küresel 

çalkantılar Türkiye ekonomisi üzerinde olumsuz etkilerini hissettirmeye başladı.  

 Dış ticaret kanalında ve dış açığın finansmanında yaşanan sıkıntılar, buna bağlı olarak 

kur ve faizdeki sıçramalar bunların işareti.  

 Ekonomide kontrollü yavaşlama imkânını seçime heba eden iktidar, ekonomideki 

düzeltmeyi Avrupa’daki siyasilerin insafına terk etmiş görünüyor.  

 Avrupa’da siyaset mekanizması ciddi tedbirler alarak, kaybolan güveni yeniden tesis 

edemezse, bunun faturası yalnızca Birlik ekonomilerine değil,  Türkiye’ye de çıkacak.  

 Ekonomide kontrollü bir düzeltmeyle başta dış denge ve bunun finansmanı olmak 

üzere kırılganlık unsurlarını ortadan kaldırmayan iktidarın, Avrupa’da krizin 

derinleşmesi durumunda Türkiye’ye işsizlik ve büyüme cinsiden ödeteceği maliyetin 

oldukça ağır olacağı şimdiden görünüyor.  
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Ek Tablo: 12 Aylık Dış Ticaret Verileri (Milyar $) 

 

Kaynak: TÜİK 


