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Bu sayıda; 

2011 Kasım ayı Sanayi Üretim, 

2011 Kasım ayı Ödemeler Dengesi verileri ile 

Kredi derecelendirme Kuruluşu S&P’nin Avro Bölgesine Yönelik Not indirim 

kararları değerlendirilmiştir. 
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Sanayiden karışık sinyaller geliyor… 

 Kasım ayında sanayi üretimi, geçen yılın aynı ayına göre, % 8,4 artarken; imalat sanayi 

üretimi aynı dönemde % 7,6 oranında artış gösterdi.  

 Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise Kasım’da, bir önceki aya 

göre, % 2,5 geriledi.  Ekim ayında yaşanan % 4,2 gibi oldukça yüksek bir artışın 

ardından Kasım’da aylık üretimin hız kestiği anlaşılıyor.   

 

Kaynak: TÜİK 

 Ancak ilginç olan, geçtiğimiz yılın Haziran-Ağustos aylarında imalat sanayi üretim ve 

kapasite kullanım serileri arasında gözlenen ayrışmanın, Kasım ayında yeniden 

kendisini göstermesi. 

 Nitekim Merkez Bankası tarafından yayımlanan mevsim etkilerinden ayıklanmış 

imalat sanayi kapasite kullanım verileri, kapasite kullanımının geçtiğimiz yılın ikinci 

yarısında sürekli arttığını gösteriyor. Bu çerçevede Kasım’da imalat sanayi kapasite 

kullanımı, bir önceki aya göre, 1,4 puan artarak % 75,6’ya çıktı. Aralık ayında da bu 

eğilimin sürdüğü ve kapasite kullanımının % 76,6’ya çıktığı anlaşılıyor. 

 Ancak Kasım’da TÜİK tarafından yayımlanan mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış 

imalat sanayi üretiminin, bir önceki aya göre, % 3,1 gerileme gösterdiği dikkati 

çekiyor. 

 Her iki veri bir araya geldiğinde imalat sanayinde daha yüksek kapasitelerle, daha 

düşük üretim gerçekleştirilmesi gibi bir tabloyla karşılaşılıyor. Bu, hangi açıdan 

bakılırsa bakılsın üzerinde düşünülmesi gereken bir durum. 
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Kaynak: TÜİK, TCMB 

 Firmaların ellerindeki mevcut kapasiteleri etkin kullanma sınırına gelip, daha fazla 

üretim için kapasite genişletmeye çalışması anlaşılabilir bir durum. Ancak üretim 

gerilerken, kapasite genişletmek düşen firma verimliliği gibi bir tabloyu ortaya 

çıkarıyor. Olağanüstü bir dönemden geçtiğimiz şu günlerde verimlilik artışı, 

firmaların hayatta kalması için kilit öneme sahip. 

 Beklenti kanalı da kapasite ve üretim arasındaki ayrışmayı açıklamaktan uzak 

görünüyor. Gelecek döneme ilişkin olumlu beklentiler nedeniyle, firmaların 

kapasite genişlemesine gitmesi, içinden geçtiğimiz konjonktürde anlamlı değil. 

Sonuçta Avrupa borç krizi nedeniyle küresel ekonomiye ilişkin olumsuz beklentilerin 

arttığı bir dönemden geçiyoruz. Merkez Bankasının açıkladığı reel kesim güven anketi 

de, beklentilerdeki bozulmayı doğruluyor. 

 Bir diğer seçenek imalat sanayi kapasite kullanım oranları ve üretim serileri arasındaki 

bağın olağanüstü dönemlerde zayıflaması olabilir.  Normal şartlarda daha yüksek 

kapasitelerle daha yüksek üretim düzeylerinin gerçekleşmesi gerekirken, olağanüstü 

dönemlerde iki seri arasındaki ilişki, kapsanan firma farklılıkları nedeniyle ayrışıyor 

olabilir. Nitekim daha önce her iki seri de TÜİK tarafından üretilirken, geçtiğimiz 

yıllarda yapılan bir değişiklikle,  kapasite kullanım verilerinin üretimi TCMB’ye 

devredildi.  
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Kaynak: TÜİK, TCMB 

 Sonuç olarak özellikle imalat sanayinde veriler arasındaki farklılıklar, ekonomide 

inişin başlayıp başlamadığı, başladıysa hızı konusunda analizi zorlaştırıyor. Diğer bir 

ifadeyle ekonomide düzeltme başladıysa bile bu net olarak hissedilmiyor. 

  Ancak 2010’un Aralık ayında mevsim ve gün etkisi ayıklanmış sanayi üretiminin, bir 

önceki aya göre, % 5,3 gibi rekor bir artış gösterdiği düşünüldüğünde üretimdeki 

yavaşlamanın 2011’in Aralık ayında da sürmesi büyük bir olasılık olarak görünüyor. 

Cari Açıkta yavaş düzeltme… 

 Kasım ayında cari açık 5,2 milyar dolar olurken, 12 aylık cari açık 77,9 milyar dolar 

olarak gerçekleşti. Böylece tam 2 yıllık bir sürenin ardından 12 aylık cari açık ilk kez 

gerilemiş oldu. 

 

Kaynak: TCMB 



 4  

 Cari açıktaki bu gelişmeye karşın, açığın gerileme hızı oldukça yavaş. Nitekim bir 

önceki aya göre, 12 aylık cari açıktaki düzelme sadece % 1. Bu da, dışarıda işlerin 

yeniden karıştığı bir dönemde açığın finansmanı yönündeki hassasiyeti artırıyor.  

 Geçen yılın 11 ayında cari açığın, bir önceki yılın aynı dönemine göre, % 77 artarak 

70,2 milyar dolar düzeyine geldiği görülüyor. Enerji dış cari açığın ise aynı dönemde 

üçe katlanarak, 27,1 milyar dolara yükseldiği anlaşılıyor. 

 Aralık ayı verileri henüz yayımlanmadı ancak mevcut veriler ışığında 2011’in 76–77 

milyar dolar civarında bir cari açıkla kapatıldığı ortaya çıkıyor. Bu da GSYH’ ya oran 

olarak % 9,5–10 civarında bir açığa işaret ediyor. Bir diğer ifadeyle Türkiye, 2011’i, 

rekor cari açıkla kapattı.  

Tablo: Cari Denge (Milyon $) 

 

Kaynak: Turkey Data Monitor 

 Bu, Türkiye’yi benzer ekonomiler içinde olumsuz yönde ayrıştıran bir unsur. Cari 

açığın gerilemesindeki yavaşlık ta bu tabloya eklendiğinde cari açığın finansmanı 

üzerindeki soru işaretlerinin, en azından bir süre daha, devam edeceği anlaşılıyor. 

Hele hele verilen cari açık makul seviyelere inmeden dışarıda işler daha da karışırsa 

bunun Türkiye’yi etkilemesi kaçınılmaz.  
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 Türkiye, 2011’i net hata noksan kaleminden gelen kaynağı belirsiz fon girişleriyle 

atlattı. Nitekim Kasım ayında gerçekleşen 77,8 milyar dolarlık cari açığa karşın, 

sermaye hesabından finanse edilebilen tutar 70,1 milyar dolarda kaldı. Yani, 2011’de 

doğrudan yatırım, portföy ve kredi kanalından gelen paralar cari açığı finanse 

etmekte yetersiz kaldı.  

 Buna karşın geçen yıl kaynağı belli olmayan 12,8 milyar dolar gibi olağanüstü 

boyuttaki para girişi bu farkı kapattı. Hatta 5,1 milyar dolar rezerv birikimine de 

neden oldu. Diğer bir deyişle 2011’in günahları, kaynağı belirli olmayan paralarla 

kapatıldı. 

Tablo: Cari Açık ve Finansmanı (Milyon $) 

 

Kaynak: Turkey Data Monitor 

 Ancak aynı performansın 2012’de sürmesinin garantisi yok. Bu nedenle dışarıda işler 

çok daha fazla bozulmadan ekonomide yumuşak bir iniş ve cari açıkta buna uygun bir 

düzeltmenin gelmesi oldukça önemli. Ancak gelen haberler zamanın giderek 

daraldığını gösteriyor. 
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Avro ekonomilerine not indirim sağanağı… 

 Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), 13 Ocak tarihinde, 9 Avro 

ekonomisinin kredi notunu düşürdü. 

 S&P; Güney Kıbrıs, İspanya, Portekiz ve İtalya’nın uzun dönem kredi notunu iki 

kademe; Fransa, Avusturya, Malta, Slovakya ve Slovenya’nın uzun dönem kredi 

notunu bir kademe düşürdü. 

 Buna karşın Belçika, Estonya, Finlandiya, Almanya, İrlanda, Lüksemburg ve 

Hollanda’nın mevcut kredi notlarında bir değişikliğe gidilmedi. 

 S&P, Avusturya, Belçika, Güney Kıbrıs, Estonya, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, 

Lüksemburg, Malta, Hollanda, Portekiz, Slovenya ve İspanya’nın uzun dönem kredi 

görünümünü negatif olarak açıkladı. Bu önümüzdeki dönemde (2012–2013) söz 

konusu ülkelerin kredi derecesinde indirim ihtimalinin, S&P’nin ifadesiyle, % 30 

civarında olduğunu gösteriyor.  

 S&P yalnızca Almanya ve Slovakya’nın uzun dönem kredi derecelerini istikrarlı olarak 

açıkladı. Dolayısıyla Avro ekonomileri için sıkıntılar henüz sonlanmış değil. Özellikle 

Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Portekiz’in durumu ilerleyen günler için hassas 

görünüyor. 

 Özellikle Fransa’nın notunda gerçekleşen indirim Avrupa Finansal İstikrar Fonunun 

kredi notunu da tehdit ediyor. 

 Not indirimlerinin özellikle yeni finansman ihtiyacı yoğun olan Avro ekonomilerinin 

borçlanma maliyetlerini daha da artırması ve hâlihazırda kırılgan olan büyüme 

performansını olumsuz etkilemesi olası. 

 S&P’nin bu not indirim sağanağı adeta Avrupalı politikacılara yönelik bir gözdağı 

niteliğinde. Nitekim not indirim gerekçesinde mevcut ekonomik sorunların çözümüne 

yönelik politik girişimlerin yetersizliğine vurgu yapılıyor. Bu çerçevede 9 Aralık 2011 

zirvesinde açıklanan karar ve tedbirlerin boyut ve kapsamının Avro bölgesindeki 

mevcut finansal sorunların çözümünde yetersiz olduğuna işaret ediliyor. 

 S&P’nin değerlendirmesinde Avro bölgesindeki sorunların teşhisindeki eksikliklere de 

işaret ediliyor. Yaşanan sorunların Avro’ nun çevre ekonomilerindeki mali 
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savurganlığa bağlanması eksik bir değerlendirme olarak niteleniyor. Avro alanının 

merkez ve çevre ekonomileri arasındaki rekabet gücü farklılıklarına ve buna bağlı 

olarak dış denge sorunlarına da S&P tarafından vurgu yapılıyor. 

 Dolayısıyla soruna yanlış teşhisin yanlış tedaviye ve dolayısıyla beklenen amaca 

hizmet etmeyebileceğine işaret edilerek, tek başına mali disiplinin mevcut sorunların 

çözümünde yetersiz kalacağı hatta mali disiplini de tehdit edebileceği ifade ediliyor. 

Sonuçta, tüketicilerin iş güvenliği ve harcanabilir gelirleri üzerindeki artan kaygıları iç 

talebi düşürürken vergi tabanını da hızla aşındıracaktır.  

 S&P açıkça Avrupa’da politika yapıcıların ve kurumların etkinlik, istikrar ve ön 

görülebilirlik bakımından sınıfta kaldığına işaret ediyor. Bazı ülkelerin kredi 

notunun düşmemesi veya daha fazla düşmesini ise Avrupa Merkez Bankasının para 

politikasındaki olağanüstü gevşemesinin engellediği anlaşılıyor. 

 Ancak özellikle ekonominin ve finansal sistemin genel görünüme ilişkin karamsar 

ifadeler ve aşağı yönlü risklere yapılan vurgular, ilerleyen dönemde Avrupa 

cephesinde işlerin kolay çözülemeyeceği yönündeki beklentileri kuvvetlendiriyor. 

SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 

 Avro ekonomilerine yönelik not indirimleri bir son değil, adeta sonun başlangıcı gibi 

görünüyor. Finansal ve ekonomik koşullardaki bozulma buna karşın siyasetin 

yetersizliği ilerleyen dönemde Avro bölgesinde sorunların ağırlaşabileceğini 

gösteriyor. 

 Türkiye ekonomisinde kontrollü düzeltmeyi zamanında gerçekleştirmeyen ve 

ekonominin dış finansman ihtiyacını makul seviyelere indiremeyen Hükümet, 

böylesine zorlu bir dış konjonktürde işleri yürütmeye çalışacak.  

 2011’de ekonomide biriken günahları, net hata noksan kaleminden gelen kaynağı 

belirli olmayan paralarla örten Hükümetin, 2012’de aynı tavşanı şapkadan çıkarması 

kuşkulu görünüyor. 

 Hele hele öngörülebilirlik ve kredibilitenin daha da önem kazandığı bir dönemde 

sürekli değişen politika öncelikleri ve araçlarıyla devasa dış açıkları finanse etmek 

daha da güç.  
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 Her ne kadar Hükümet ve TCMB “ 2012’de TL, doları yenecek”, “TL’ye yatırım yapan 

kim olursa o kazanacak” diyerek, daha önceden istemediğini söylediği spekülatif 

sermayeye gel gel yapma noktasına kadar gelse de; bu örtük sözlü garantiler de 

ileride yetersiz kalabilir.   


