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Sanayi Üretiminde Yine Sürpriz!  

 Aralık ayında sanayi üretimi piyasalara yine sürpriz yaparak beklentileri (% 2,2) bir kez 

daha aştı. Aralık ayında üretim, geçen yılın aynı ayına göre, % 3,7 artarken; mevsim ve 

gün etkilerinden ayıklanmış üretim seviyesi, bir önceki aya göre, % 2,7 artış gösterdi. 

 Aralık’ta imalat sanayi üretimi ise, geçen yılın aynı ayına göre, % 2,7 artarken, mevsim 

ve gün etkilerinden arındırılmış imalat sanayi üretimi, Kasım’a göre, % 2,6 arttı.  

    

Kaynak: TÜİK 

 2011 genelinde sanayi üretimindeki artış % 8,9 olurken; imalat sanayi üretimindeki 

artış % 9,2 olarak gerçekleşti. 

 Bu üretim rakamlarıyla birlikte 2011 yılında büyümenin % 8 veya üstünde 

gerçekleşeceği de netleşmiş oldu. 2011’in son üç ayında sağlanacak % 4,9 oranında 

bir büyüme, 2011 genelinde % 8’lik bir büyümenin sağlanması için yeterli. 

 GSYH içinde, sanayi katma değerinin payı % 27 civarında. Buna karşın 2011’in son üç 

ayında sanayi üretimi, önceki yılın aynı dönemine göre, % 6,4 arttı.  

 2011’in son üç ayında sanayi katma değerinde üretim kadar bir artış olursa -ki 

bunun üstünde gelmesi mümkün- 2011 son çeyrek büyümesine sanayinin 1,7–1,8 

puan katkı yapacağını gösteriyor. 

 Hizmet, inşaat ve tarım sektörlerinin ise geriye kalan 3 puanlık büyümeyi rahatlıkla 

sağlayacağı anlaşılıyor. Bunun üstündeki her artış ise 2011 büyümesini % 8’in üstüne 

taşıyacak.  
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Kaynak: TÜİK 

 Üretimin alt detaylarına bakıldığında ise aramalı üretimi artış hızında belirgin bir 

yavaşlama olduğu dikkati çekiyor. Aralık ayında ara malı üretimi, geçen yılın aynı 

ayına göre, sadece % 0,9 oranında artış gösterdi. Büyük ölçüde baz etkisinden 

kaynaklı bu durumun Ocak sanayi üretiminde de yaşanması olası.  

 Buna karşın sermaye malı üretiminin, Aralık ayında da, çift haneli artış gösterdiği 

dikkat çekiyor. Aralık ayında sermaye malı üretimi, önceki yılın aynı ayına göre, % 13,5 

arttı. 2010’un Aralık ayında aynı artışın % 33,5 olduğu düşünüldüğünde, yüksek baza 

rağmen, sermaye malı üretiminde kuvvetli bir artış olduğu anlaşılıyor. 

 Yine imalat sanayi üretiminin alt detaylarına bakıldığında Aralık’ta, önceki yılın Aralık 

ayına göre, 34 imalat alt sektörü içinde 11 sektörün üretiminde düşüş olduğu, buna 

karşın 5 sektörde ise çift haneli artış olduğu dikkat çekiyor.  

 Düşüşün yoğun olduğu sektörler dayanıksız tüketim (gıda, içecek, tütün, giyim, deri) 

iken; üretimi en hızlı artan sektör diğer ulaşım araçları. Aralık’ta bu sektördeki üretim 

artışı, geçen yılın Aralık ayına göre, % 140,3 olarak gerçekleşti.  

 Sonuçta Aralık ayında, üretim yine beklentilerin üzerinde arttı ve umulan yumuşak 

iniş senaryosunun geçen yılın son üç ayında da gerçekleşmediği anlaşıldı. Ekonomide 

daha belirgin bir yavaşlama beklentisi, 2012’nin ilk üç ayına ötelendi.  

 Geçtiğimiz yılın ilk üç ayında üretimde ve ekonomide önemli bir artış ve büyüme 

gerçekleşmişti. Yüksek baz nedeniyle, 2012’nin ilk üç ayında yavaşlamanın hissedilir 

olması olası. 
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 Ancak son dönemde Türkiye’nin dış açıklarına ilişkin endişeler zayıflıyor. “Beklenen 

yavaşlama bir türlü gelmiyor, buna bağlı olarak dış açıklar ve bu açıkların finansmanı 

sıkıntı yaratacak kaygısı” yerini ABD ve AB Merkez Bankalarının bastığı ucuz parayla 

beslenen bir coşkuya bırakıyor.  

 Avrupa Merkez Bankasının (ECB’nin) 2011 sonunda 490 milyar € tutarında bir 

kaynağı, 523 kredi kuruluşuna, 3 yıl süreyle aktarması ile başlayan süreç yeni parasal 

genişleme haberleriyle piyasaları canlı tutuyor. ECB’ nin, Şubat ayında da benzer bir 

operasyonu yapacak olması, ABD Merkez Bankası’nın yeni bir parasal genişleme 

sinyali vermesi ve ucuz fonlamanın 2014 sonuna kadar süreceğini açıklaması 

piyasaları coşturuyor.  

 Buna karşın dört ay önce küresel ekonomide sıkıntı yaratan ne kadar sorun varsa yerli 

yerinde duruyor. Fiilen batan Yunanistan’ın yanında Portekiz’in ve İtalya’nın ismi daha 

fazla anılırken,  ABD ve Fransa’daki seçimler çözümü geciktiriyor.  Daha önce iki defa 

denenen, ancak zaman satın almaktan başka bir işe yaramayan geçici tedavilerle 

finansal piyasalar şimdilik mutlu ediliyor.  

Dış Açıklarda Cumhuriyet Tarihi Rekorları… 

 2011 yılı dış ticaret açısından rekorlar yılı oldu. 2011’de ihracat 135 milyar $, ithalat 

241 milyar $ olurken; dış ticaret açığı 2011’de Cumhuriyet tarihinde ilk kez 100 milyar 

$ sınırını aşarak 106 milyar $’a çıktı.  

 2011’de Cari Açık da Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdı. 77,1 milyar $’lık cari açık , AKP 

Hükümetinin yeni bir cari açık rekoru. 2011’de cari açığın, GSYH’ ya oran olarak ise % 

9,8 civarında olacağı anlaşılıyor.  

 2011’de 77,1 milyar dolarlık cari açık ile Türkiye, yerküre üzerinde ABD ve İtalya ile 

birlikte en yüksek cari açık veren üç ülke arasına girmiş oldu. İtalya’nın GSYH’sı, 

Türkiye’nin neredeyse üç katı olmasına karşın; Türkiye’nin 2011’de verdiği cari açık 

neredeyse İtalya kadar. 

 Hükümet, dış ticaret cephesinde sadece ihracatı sahiplenirken; ithalat, dış ticaret ve 

cari açıktaki rekorlarına sessiz kaldı ve sahipsiz bıraktı. 
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Kaynak: TÜİK 

 

Kaynak: TÜİK 

 2011’de ihracatın ithalatı karşılama oranı % 56 oldu. Diğer bir deyişle 2011’de her 100 

dolarlık ithalata karşın 56 dolarlık ihracat yapılabildi. Bu da, son 10 yılın en düşük 

oranı.  

 1990’larda karşılama oranının % 55’lerin altına düştüğü dönemlerin hemen ardından 

bir ekonomik krizin geldiği düşünüldüğünde, bu krizleri daha önce yaşamış ekonomik 

aktörlerin, geçen yılın ikinci yarısında,  stresinin neden arttığı daha iyi anlaşılabilir. 

 Mevsim ve gün etkisinden arındırılmış rakamlara bakıldığında geçen yılın son üç 

ayında ithalatın bir miktar hız kestiği dikkat çekiyor. Aynı dönemde ihracatta ise kayda 

değer bir artışın olmadığı görülüyor. Geçen yılın son üç ayında TL’deki hızlı değer 

kaybının ithalatı yavaşlattığı anlaşılıyor. Bu olmasa, karşılama oranının % 55’lerin de 

altına ineceği görülüyor. 
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Kaynak: TÜİK 

 İthalatın alt detaylarına bakıldığında ise özellikle sermaye malı ve tüketim malı 

ithalatındaki gerileme dikkat çekici. Her iki kalemde de belirgin bir yavaşlama var.  

Tablo: İthalatın Bileşimindeki Gelişim (% Değişim, Bir Önceki Üç Aya Göre) 

    

YATIRIM 
(SERMAYE) 

MALLARI 

HAMMADDE  
(ARA) 

MALLAR 
TÜKETİM  
MALLARI 

 
ENERJİ HARİÇ  

ARAMALI TOPLAM 

2010 I 24.4 35.2 37.6 43.7 33.3 

 
II 25.0 39.0 21.5 37.7 34.1 

 
III 22.9 23.7 23.6 26.1 23.6 

 
IV 59.6 32.2 31.8 30.3 36.1 

2011 I 51.2 44.6 43.0 45.5 45.7 

 
II 63.8 37.8 40.1 36.6 41.8 

 
III 29.7 34.9 14.9 28.4 31.4 

  IV -5.6 13.9 -6.1 6.8 7.6 

Kaynak: TÜİK, Kendi Hesaplamamız 

 Geçen yılın son üç ayında sermaye malı ithalatındaki sert yavaşlama bu dönemde 

beklentilerdeki bozulmayla beraber yatırım iştahının kaybolduğuna ve TL’deki değer 

kaybının belirli ölçüde ikame etkisi yarattığına yönelik sinyaller veriyor.  

 Nitekim geçen yılın son üç ayında sermaye malı ithalatındaki sert düşüşe karşın 

sermaye malı üretiminin çok daha ılımlı bir yavaşlama gösterdiği dikkati çekiyor. 
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Kaynak: TÜİK, Kendi Hesaplamamız 

2011’de kaynağı belirli olmayan 12,5 milyar $ para girişi oldu 

 2011’de 77,1 milyar $ ile rekor kıran cari açık kadar, bu açığın finansmanındaki 

detaylar da oldukça dikkat çekici. 

 2011’de cari açığı kapatacak kadar bir yabancı kaynağın (sıcak para+ uzun vadeli) 

Türkiye’ye gelmediği anlaşılıyor. 2011’de her 100 dolarlık cari açığın ancak 85 doları 

sermaye hesabından gelen kaynaklarla finanse edilmiş. Geriye kalan 15 dolarlık açık ise 

net hata noksan hesabında izlenen kaynağı belirli olmayan fon girişleri ile kapatılmış.  

 Diğer bir deyişle, 2011’de net hata noksan kaleminden, kaynağı belirli olmayan para 

girişi 12,5 milyar $’ı bulmuş. İstatistik sistemi düzgün çalışan bir ülkede bu 

büyüklükte bir paranın kaynağının bilinmemesi söz konusu olamaz. Bu nedenle bu 

konuda doyurucu bir açıklamaya ihtiyaç var. 

 2011 genelinde hisse senedi piyasasından 986 milyon dolarlık bir çıkış olduğu dikkati 

çekiyor. Buna karşın 2011’de yabancıların portföy tercihlerinin borçlanma kağıtlarına 

kaydığı gözleniyor. 2011’de devletin borçlanma kâğıtlarına gelen para, bir önceki yıla 

göre, % 27 artarak 20,5 milyar $’ a çıkmış.  

 2011’de cari açığın miktarı hızla artarken, açığın finansman kalitesinde de önemli bir 

gelişmenin olmadığı gözleniyor. 2010’da cari açığın % 16,2’si doğrudan yatırımlarla 

finanse edilirken; 2011’de bu oran % 17,4 olarak gerçekleşmiş. 

 Türkiye’nin gelişen ve yükselen ekonomilere yönelen doğrudan yatırımlardan aldığı 

pay,  2011’de kısmen artmakla beraber, sınırlı kalmaya devam etmiş. Uluslararası 
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Finans Enstitüsü (IIF), 2011’de bizim gibi yükselen ve gelişen ekonomilere yönelen 

doğrudan sermaye akımı tutarını 428 milyar $ tahmin ediyor. 2011’de Türkiye’ye 15,7 

milyar $’ lık doğrudan yatırım girdiği dikkate alındığında, Türkiye’nin bu pastadan 

aldığı pay yalnızca % 3,7.  

 2003–2011 döneminde ise gelişen ve yükselen ekonomilere giden her 100 dolarlık 

doğrudan yatırımın ancak 3,5 dolarının Türkiye’ye geldiği görülüyor. Küresel likidite 

bolluğu ve risk iştahının yoğun olduğu, Türkiye’nin ciddi özelleştirmeler yaptığı 

yıllarda bile bu oran ancak % 6’lara çıkabilmiş. Benzer ekonomiler içinde cari açığı en 

yüksek ülke olan Türkiye, kaliteli finansman da çekememiş.  

 

Kaynak: IIF, Turkey Data Monitor, (T): Tahmin 

 Hükümet, küresel koşulların çok uygun olduğu bir dönemde, cari açığı düşürecek 

tedbirleri almadığı gibi, sürekli artan dış açıkları kaliteli kaynaklarla finanse edecek 

stratejileri de geliştirmedi.  

 Üretim yapısında dönüşüm gerekçesinin arkasına saklanan Hükümet, ne ana-yan 

sanayi arasında kopan bağları dikkate aldı, ne de yıllarca rekabet gücümüzü hızla 

aşındıran TL’deki değerlenmeye çare aradı. Aynı Hükümet, nitelikli doğrudan 

yatırımları ülkeye çekecek bir strateji de oluşturmadı. Ülkeye gelen sınırlı doğrudan 

yatırımlar da genellikle iç talebi karşılayan sektörlere (hizmet, perakende, Telekom 

vb) yöneldi.  

 Bu gerçekler ve bunların sorumlusu ortadayken; üretimde kullanılan ara malı 

ithalatının son bir yılda % 40’dan % 43’e gelmesini ve üretimin İç Pazar ağırlıklı 

olmasını Ekonomi Bakanı,  gazetecilere şikâyet ediyor.   
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Tablo:  Cari Açık ve Finansmanı (Milyon $) 

  2011–12 2010–12 2011 2010 2011–11 (12 Aylık) 

Cari İşlemler Hesabı -6,573 -7,539 -77,089 -46,643 -78,055 

Sermaye Dengesi 1,130 9,263 62,835 56,770 70,968 

      Doğrudan Yatırımlar  3,077 1,839 13,420 7,574 12,182 

      Portföy Yatırımları 2,887 -9 22,079 16,093 19,183 

         sak: Hisse Senetleri 203 -785 -986 3,468 -1,974 

                 Borç Senetleri 3,325 583 20,513 16,149 17,771 

                    sak: Yurtiçinde Ihraç Edilen 3,208 453 14,805 10,715 12,050 

      Diğer Yatırımlar -4,834 7,433 27,336 33,103 39,603 

         Varlıklar -3,109 275 10,834 7,012 14,218 

         Yükümlülükler -1,725 7,158 16,502 26,091 25,385 

            Kısa Vadeli -1,337 5,185 11,803 15,423 18,325 

            Uzun Vadeli 651 161 9,417 -1,978 8,927 

               sak: Özel Sektör -605 -435 4,068 -6,071 4,238 

            Uluslararası Para Fonu Kredileri -145 -359 -2,827 -2,159 -3,041 

            Diğer -894 2,171 -1,891 14,805 1,174 

Net Hata Noksan -14 -260 12,461 2,733 12,215 

Rezerv Varlıklar 5,458 -1,458 1,813 -12,809 -5,103 

Kaynak: Turkey Data Monitor
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Enflasyon, % 11’e koşuyor 

 2012’nin ilk enflasyon rakamı beklentilerin üzerinde kaldı. Piyasalar Ocak ayında 

TÜFE’nin % 0,46 artacağını tahmin ederken, gerçekleşme % 0,56 oldu.  

 Böylece 12 aylık Tüketici enflasyonu Ocak ayında, % 11 sınırına yaklaşarak, % 10,6 

olarak gerçekleşti. 

 Bu, Ocak ayları itibariyle en yüksek yıllık enflasyon olduğu gibi, 2008’in Kasım 

ayından bu yana da en yüksek yıllık enflasyon rakamı. 

 Ocak’ta para politikasının etkileme alanında olduğu düşünülen enflasyon 

göstergelerinde de artış trendi devam etti.  

 H endeksi Ocak ayında % 0,15 artarken, I endeksi sınırlı bir düşüş gösterdi (% 0,08). 

Böylece geçen yılsonunda % 8,5 olan H endeksine ait çekirdek enflasyon Ocak’ta % 

8,8 olurken; aynı dönemde I endeksine ait çekirdek enflasyon % 8,1’den % 8,4’e geldi.  

 Çekirdek enflasyon göstergelerindeki yükselişin sürmesi, enflasyonun gelecek birkaç 

ayda da yüksek düzeylerde kalmaya devam edeceğini gösteriyor.  

 

Kaynak: TÜİK 

 Ocak’ta üretici (ÜFE) fiyatları ise % 0,38 oranında artış gösterirken; 12 aylık üretici 

fiyat artışı % 11,13 olarak kaydedildi. Bu, Ocak ayları itibariyle en yüksek 12 aylık 

üretici fiyat artışı. 

 Ocak’ta üretici ve tüketici fiyatları arasındaki makasın, büyük ölçüde kapandığı 

gözleniyor. Özellikle TL’de yeniden başlayan değerlenme eğilimi, üretici firmalar 

üzerinde kurdan gelen maliyet baskısını bir parça hafifletmiş olabilir. Ancak geçmiş 



11 

 

dönemde TL’deki ciddi değer kaybının ikincil etkilerinin önümüzdeki birkaç ay daha 

sürmesi olası.  

 

Kaynak: TÜİK 

 İlerleyen günlerde enflasyona maliyet yönlü bir diğer baskı başta petrol olmak üzere 

enerji fiyatlarındaki artışlardan gelebilir. KİT’lerde biriken zararların zamlara 

yansıtılması diğer bir risk unsuru...  

 Her ne kadar küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminleri aşağı yönlü revize edilse 

ve buna bağlı olarak emtia fiyatlarında talepten kaynaklanacak bir artış beklenmese 

de, sınır bölgemizde artan siyasi belirsizlikler petrol fiyatlarını ilerleyen aylarda tehdit 

edebilir. Nitekim Brent tipi petrolün varil fiyatının yeniden 120 dolarlara doğru 

ilerlediği görülmektedir. Jeostratejik kaygılarla bu eğilimin güçlenmesi enflasyon 

kadar, dış denge rakamlarını da yakından ilgilendirmektedir. 

   

Kaynak: TÜİK 
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Kaynak: Turkey Data Monitor 

 

SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 

 2012’nin ilk aylarında ABD ve AB Merkez Bankalarının sağladığı ucuz paranın 

tetiklediği coşku, piyasalarda dış açığın finansmanı sorun olmayacak, Türkiye 2012’de 

de hızla büyümeye devam edecek seslerinin yükselmesine neden olmaya başladı. 

 Merkez Bankası’ da, TL’deki değerlenmeden hoşnut olduğunu ve spekülatif kaynak 

girişine ses çıkarmayacağını daha önceden ilan etmişti.1 Dolayısıyla 2008–09 krizinden 

sonra ekonomide ciddi kırılganlık biriktiren, rekabet gücünü hızla aşındıran modele 

dönüş sinyalleri kuvvetlenmeye başlandı.  

 Ancak bu coşkunun hüsrana dönüşmemesi için Avrupa başta olmak üzere dünyada 

sıkıntıların çözülmesine yönelik ciddi adımların atılması gerekiyor. Ancak Fransa ve 

ABD’de 2012’nin seçim yılı olması siyasetin ekonomik öncelikleri gölgeleme riskini 

artırıyor. 

 Siyasetin ekonomik sorunları gölgelemesinin son örneği Yunanistan’da yaşandı. 

Neredeyse son bir aydır piyasaları meşgul eden Yunanistan borç yapılandırması tam 

çözüldü derken, yeniden soru işaretleri artmaya başladı. Yunan Parlamentosunda 

                                                 
1
 Bakınız Merkez Bankası Başkanının 6 Ocak 2012 tarihli basın açıklaması "2012 yılında Türk Lirası’na yatırım 

yapanlar hep kazanacak. Kim yaparsa yapsın kazanacak. İster Türkiye’den ister dünyadan." 

http://www.trt.net.tr/Haber/HaberDetay.aspx?HaberKodu=c1a6cd32-ae10-4cb0-939a-9ed539670dc8 
 

http://www.trt.net.tr/Haber/HaberDetay.aspx?HaberKodu=c1a6cd32-ae10-4cb0-939a-9ed539670dc8
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zorlukla onaylanan tedbirlerin, seçimlerden sonra yeniden gözden geçirileceğine 

yönelik siyasi söylemler ortaya çıkmaya başladı. 

 Gelişmiş ülke merkez bankalarının piyasaları yeniden paraya boğması veya boğmaya 

devam edeceğine yönelik sinyalleri bu ülkelerde zaman satın almaktan başka bir işe 

yaramıyor. Daha önceki parasal genişleme operasyonlarında bu görüldü. 

 Kısa vade de piyasalar bu parasal genişlemeyi kar fırsatına çevirmeye çalışıyor. Bu 

piyasalar açısından anlaşılır bir şey. 

 Ancak karar alma mevkiinde olanların kısa vadeli gelişmelere bakarak rehavete 

kapılmaması gerekiyor. Hele hele Türkiye’deki Hükümetin böyle bir rehavete 

kapılmaya hiç hakkı yok. 

 2011’de kırılan dış açık rekorları ve bu açıkların finansmanında ortaya çıkan tablo AKP 

Hükümetine rehavete kapılma hakkını vermiyor.  

 2011’de TL, dolar ve kur sepeti karşısında, en çok değer yitiren para birimlerinden biri 

oldu. 2011’de net hata noksan hesabından giren 12,5 milyar dolarlık kaynağı belirsiz 

fon, TL’nin daha fazla değer yitirmesini engelledi. Sermaye hesabı cari açığı finanse 

etmekte yetersiz kaldı. 

 Tüm bunlar, dışarıda işlerin yeniden karışması durumunda, cari açığın finansmanının 

hiç de kolay olmayacağını gösteriyor. 

 Türkiye yalnızca yüksek cari açığı ve bu açığın finansmanında biriken kırılganlıklarıyla 

diğer benzer ekonomilerden ayrışmıyor. Enflasyon konusunda da Türkiye’nin gerek 

içinde bulunduğu bölgeden, gerekse diğer benzer ekonomilerden ayrıştığı dikkat 

çekiyor. Diğer ülkelerde enflasyon tek hanelerde gezinip, düşerken; Türkiye’de 

enflasyon % 11’lere doğru ilerliyor. 

 Bu, büyük ölçüde, enflasyon sorununu görmezden gelen, enflasyonu ikinci plana iten 

politikaların bir sonucudur. Nitekim Merkez Bankası da, bu yılın ilk ayında büyüme 

önceliğine işaret ederek, 2012 enflasyon hedefinden vazgeçtiğini açıkladı. 2012’de 

hedef olarak gösterdiği enflasyonu, ancak 1,5 yıl sonra yakalayabileceğini ifade etti.2  

                                                 
2
 TCMB, 2012 Ocak Enflasyon Raporu, 31 Ocak 2012. 
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 Aynı Merkez Bankası, enflasyonun kaderini dışarıdan akacak paranın risk iştahına 

emanet ediyor. Enflasyonu yalnızca kura yaslanarak çözmeye çalışmanın maliyetini 

(hızla yıpranan rekabet gücü ve artan işsizlik) bu ülke daha önce gördü.  

 Bu nedenle dışarıdan para akacak, Türkiye büyümeye devam edecek beklentisiyle 

Hükümetin rehavete kapılmaması gerekir. Aksi halde 2008–09 krizinde, kaybedilen 

istihdam, artan işsizlik ve hızla daralan ekonomi şeklinde ödenen bedelin çok daha 

ağırı yine millete fatura edilebilir. 


