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Bu sayıda; 

Ekim ayı enflasyon verileri,  

Eylül ayı dış ticaret verileri; 

TİM Ekim ihracat verileri değerlendirilmiştir. 
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2012’de Türkiye durgunluk içinde yüksek enflasyonla tanıştı… 
 

 TÜİK, Ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. Ekim’de tüketici enflasyonu, piyasa 

beklentilerinin (% 2,12) bir miktar altında kalarak % 1,96 oldu. Ekim’de üretici fiyatları 

ise  % 0,17 artış gösterdi.  

 Geçtiğimiz yılın Ekim ayında vergi artışı ve zamlarla rekor kıran tüketici enflasyonun 

(% 3,27) endeksten düşmesiyle, Eylül’de % 9,2 olan 12 aylık enflasyon Ekim’de % 7,8’e 

geriledi. Ekim’de 12 aylık üretici enflasyonu ise % 2,6 oldu.  

             

Kaynak: TÜİK 

 Böylece 2012 yılının sonuna yaklaşırken; enflasyon konusundaki resim de netleşmeye 

başladı. Bu yılı % 7 ve üzerinde bir enflasyonla kapatacağımız büyük ölçüde 

belirginleşti.  

 Yılbaşında Merkez Bankası’nın % 5, Hükümet’in % 5,2 hedefi ile yola çıkıp % 7 

civarında bir enflasyonla bu yılsonunu kapamak hedefte ciddi bir sapma anlamına 

geliyor. 

 Nitekim açıklanan son Orta Vadeli Program 2012 yılında enflasyonun hedeften % 42 

saparak % 7,4 olacağını ön görüyor.  

 Ancak asıl dikkat çekici olan bu yıl iç talepten büyümeye negatif katkı (0,1 puan) 

geleceği anlaşılırken, enflasyonun hedeften % 42 yukarıda gerçekleşmesi. Bu, yurtiçi 

ekonomik aktivitede daralmayla birlikte yüksek enflasyon yaşamak anlamına 

geliyor. Teknik tabirle Türkiye, 2012’de, stagflasyonla tanıştı.  

 Petrol ve emtia gibi temel girdilerin fiyatlarında arz yönlü bir şok olmamasına, 

üretici fiyatlarının yılbaşından bu yana sürekli düşüş göstermesine, iç talepten 
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fiyatlara herhangi bir baskı gelmemesine karşın bu yıl tüketici fiyatlarında hedeften 

% 42’lik sapmanın nedenleri üzerinde ciddiyetle durulması gerekiyor. 

 Yaşanan sapmayı Eylül ayındaki vergi artışlarıyla açıklamak da mümkün değil. Nitekim 

vergi zamlarından hemen önce Merkez Bankası yılsonu enflasyonunu % 6,2 olarak 

tahmin ediyordu.  

 

 

Kaynak: Orta Vadeli Program 2013-15 

 Ekim ayı enflasyonuna yeniden dönecek olursak aylık enflasyona en yüksek katkının % 

27,5 ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar grubundan geldiği; yine giyim ve 

ayakkabı grubunun enflasyona % 23,6, gıda ve alkolsüz içeceklerin ise % 22 katkı 

yaptığı dikkat çekiyor. 
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Kaynak: TÜİK 

 Çekirdek enflasyon göstergeleri H ve I endeksleri ise Ekim’de nispeten kuvvetli bir 

artış göstererek sırasıyla % 1,29 ve % 1,27 arttı. Buna karşın geçen yılın Ekim ayındaki 

% 1,7 ve % 1,8 oranındaki H ve I enflasyonunun endeksten çıkmasıyla 12 aylık 

çekirdek enflasyon Ekim’de yine sırasıyla % 5,31 ve % 4,87 oldu.  

                           
Kaynak: TÜİK 



4 

 

CHP Ekonomi Politikaları Genel Başkan Yardımcılığı  www.chp.org.tr, Ekonomik Görünüm Raporu 

  

    Tablo: Enflasyondaki Gelişmeler 

 
     Kaynak: Turkey Data Monitor 

 

Altın şalı dış ticaretteki sıkıntıları saklamaya devam ediyor. 
 

 Eylül'de dış ticaret açığı % 34,7 gerileyerek 6.83 milyar dolar oldu. Geçen yılın ilk 9 

ayında 82,2 milyar dolar olan dış ticaret açığı ise bu yılın aynı döneminde % 22,8 

gerileyerek 63,5 milyar dolar oldu.  

 Böylece geçtiğimiz yılın ilk dokuz ayına göre, bu yılın aynı döneminde dış ticaret 

açığındaki düzeltme 18,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ancak bu düzeltmenin 

neredeyse yarısı altın ticaretinden geliyor.  

 Nitekim benzer hesabı altın ticaretini dışlayarak yaparsak, geçtiğimiz yılın ilk dokuz 

ayında 78,8 milyar dolar olan dış açığın, bu yılın aynı döneminde 69 milyar dolar 

olduğu görülüyor. Geçtiğimiz yılın ilk dokuz ayına göre, bu yılın aynı döneminde altın 

hariç dış ticaret açığındaki düzeltme, 18,8 milyar dolar yerine, 9,8 milyar dolar. 

 Üçer aylık dönemler itibariyle bakıldığında altın şalının başta ihracat olmak üzere dış 

ticaret üzerindeki sıkıntıları nasıl gizlediği daha iyi anlaşılıyor. 
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Kaynak: TÜİK 

 

 Nitekim altın dâhil ihracat bu yılın üçüncü üç ayında, geçen yılın aynı dönemine göre, 

% 14,3 artarken; altın dışarıda bırakıldığında ihracatın aynı dönemde % 1,3 gerilediği 

dikkati çekiyor. 

 Yine aynı şekilde bu yılın üçüncü üç ayında, geçen yılın aynı dönemine göre, % 26,5 

gerileyen dış açığın altın ticareti dışlandığında sadece % 7,3 gerilediği gözleniyor. 

 Son aylarda altın ile ilgili dikkat çeken bir diğer husus ise ticaretin yönündeki değişim. 

Nisan ayından bu yana İran ile doğrudan yapılan altın ticaretinin Ağustos ve Eylül 

aylarında Birleşik Arap Emirliklerine doğru kaydığı dikkati çekiyor. Nitekim Eylül 

ayında her 100 dolarlık ihracatın 12,4 doları BAE’den geldi. 

 Mevsim ve gün etkisinden arınmış ticaret verileri ise Eylül ayında ihracatın, önceki aya 

göre, yüzde 6,8 düştüğünü, ithalatın ise aynı dönemde yüzde 4,1 arttığını gösteriyor. 
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İthalatta yaz aylarında görülen gerileme eğiliminin, Eylül ile birlikte yön değiştirdiği 

dikkati çekiyor.  

 Bununla birlikte ithalattaki eğilimi gösteren 12 aylık verilerin değişim hızları ise 

yatırım, sermaye ve tüketim malları ithalatında gerilemenin halen sürdüğüne işaret 

ediyor. Nitekim Eylül’de 12 aylık yatırım malı ithalatı, geçen yılın aynı ayına göre % 9,8 

gerilerken, tüketim malı ithalatı bu dönemde % 11,6 geriledi. Dolayısıyla ithalatta bir 

trend değişimi başladı demek için henüz erken olduğu anlaşılıyor. 

                        

 
Kaynak: TÜİK 
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Tablo: Dış Ticaret Verilerindeki Gelişmeler (Milyon $)  

 
Kaynak: Turkey Data Monitor 

 

 

TİM verilerine göre İhracat Ekim’de geriledi…  
 

 Dış ticaret cephesinden bir diğer veri ise Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından 

açıklandı. TİM verilerine göre ihracat Ekim’de, geçen yılın aynı ayına göre, % 0,2 

gerileyerek 11,8 milyar dolar oldu.  

 TİM ihracattaki bu gerilemeyi Ekim’de bayram nedeniyle yaşanan 2 iş günü kaybına 

bağlayarak bu 2 iş günü kaybının Ekim ihracatına etkisinin 1 milyar dolar olduğunu 

açıkladı. 

 Tek bir ayda böyle bir etki olsa da, TİM’in altın içermeyen 12 aylık ihracat verileri 

ihracattaki sıkıntılı tabloyu gözler önüne seriyor. Nitekim yılın ikinci üç ayından bu 

yana 12 aylık ihracatın 137 milyar dolar civarına adeta yapıştığı dikkati çekiyor.  

 Altın ticaretinin Mart ayından sonra hızlandığı düşünüldüğünde altın ihracatının bu 

sıkıntılı tabloyu nasıl gizlediği daha iyi anlaşılıyor.  



8 

 

CHP Ekonomi Politikaları Genel Başkan Yardımcılığı  www.chp.org.tr, Ekonomik Görünüm Raporu 

  

 

Kaynak: Turkey Data Monitor 


