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Bu sayıda; 

2013 Ocak ayı sanayi üretimi verileri, 

2013 Ocak ayı ödemeler dengesi rakamları değerlendirilmiştir. 
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Sanayi üretiminden parlak sinyaller yok… 

 Yılın ilk ayına ilişkin sanayi üretim rakamları, TÜİK’ in yaptığı güncellemelerle birlikte, 

açıklandı. TÜİK, üretim serisinin temel yılını 2005’den 2010’a çekerken, endeks 

hesaplamasında dikkate alınan ağırlıkları da değiştirdi. 

 TÜİK endeksin alt sektör ağırlıklarını, temel yıl katma değerlerindeki değişime göre 

yeniden belirlemiş.  

 Bu çerçevede imalat sanayi katma değerinin toplam sanayi katma değeri içindeki 

ağırlığı son beş yılda önemli ölçüde gerilemiş. İmalat sanayinin toplam sanayi katma 

değeri içindeki payı % 85,85’den % 81,51’e inmiş. Bu gerileme büyük ölçüde tekstil 

ve giyim sanayinin tasfiyesinden kaynaklanıyor. 

 

Kaynak: TÜİK 

 Değişen endeks ile beraber son üç yılın üretim değişim hızlarında da değişiklik oldu. 

Geçtiğimiz yılın son üç ayında, 2011’in aynı dönemine göre, % 0,3 artan sanayi 

üretiminin, yeni endekse göre % 0,9 arttığı anlaşılıyor. Yine 2012’nin tamamı için ise 

yeni endeksle hesaplanan sanayi üretim artışının % 2,3’den % 2,5’e yükseldiği 

görülüyor.  

 Yapılan bir diğer değişiklik mevsim ve gün etkisinden arınmış serilerin hesaplanma 

yönteminde. Yeni uygulamada önce alt sektör üretim endeksleri mevsim ve gün 

etkisinden arındırılıyor sonra bu sektörlerin mevcut ağırlıkları kullanılarak mevsim ve 

gün etkisinden arındırılmış toplam sanayi üretimine ulaşılıyor.  



2 

 

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

  

 

Kaynak: TÜİK 

 Sanayi üretimin Ocak ayındaki gelişimine baktığımızda ise üretimin, 2012’nin aynı 

ayına göre, % 2,1 arttığı; mevsim ve gün etkilerinden arınmış üretimin ise geçen 

yılsonuna göre % 2,3 arttığı görülüyor. 

 Üretimde özellikle 2012’nin ikinci yarısında başlayan oynaklığın bu yılın ilk ayında 

da devam ettiği anlaşılıyor. 2012’den 2013’ün Ocak ayına kadar ortalama üretim 

seviyesinin 113 olduğu düşünüldüğünde, üretimin bu ortalama etrafında 

dalgalandığı görülüyor. Bu yılın Ocak ayında endeksin aldığı değer ise 113,4.  

 Mevsim ve gün etkisinden arınmış üçer aylık hareketli ortalama üretim verilerine 

baktığımızda ise üretimde aşağı yönlü trendin halen kırılamadığı anlaşılıyor. Dolayısıyla, 

değişen seriye rağmen, üretim cephesinde yeni bir şey yok.  

 Yine sanayi üretimine ilişkin rakamlar güncellenmekle birlikte, imalat sanayi kapasite 

kullanımı ile üretim rakamları arasındaki uyumsuzluk halen devam ediyor.   

 

Kaynak: TÜİK 
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Kaynak: TÜİK 

 

Kaynak: TÜİK, TCMB 

 Son olarak üretim ve ekonomideki canlanma açısından önemli olan diğer bir gösterge, net 

elektrik tüketimine de değinmekte yarar var. Şubat ayına ilişkin veriler, elektrik tüketiminin 

iki ay üst üste gerilediğini gösteriyor. Ocak’ta, bir yıl önceye göre, % 0,2 gerileyen elektrik 

tüketimi; Şubat ayında % 6 geriledi. Bu, 2009 krizinden bu yana ilk kez karşılaşılan bir durum. 

 

Kaynak: Turkey Data Monitor 
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Cari açık beklentiyi aştı… 

 Yılın ilk ayına ait diğer bir veri ise ödemeler dengesi. Ocak ayında cari açık piyasa 

beklentilerinin 200 milyon $ üzerinde gerçekleşerek 4,6 milyar $ oldu. 

 Geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında açığın neredeyse aynı kaldığı anlaşılıyor. 

Nitekim bu gelişmenin etkisi ile 12 aylık cari açıktaki düşüşün de durduğu görülüyor. 

12 aylık cari açık bir önceki aya göre sadece 100 milyon dolar gerileyerek 46,8 milyar 

$ oldu. 

 

Kaynak: TÜİK 

 Cari açığın finansmanında kalite sorunu Ocak’ta da devam ediyor.  

 Ocak’ta yurtiçindeki doğrudan yatırımlar, 2012’nin aynı ayına göre, % 26,8 

gerileyerek, 68 milyon dolar oldu. Buna karşın aynı dönemde portföy yatırımı olarak 

gelen sıcak para 11,4 kat artarak 1,1 milyar dolara ulaştı. 

 Dikkat çekici diğer bir gelişme ise şirketlerin borçlanmasında başlayan hızlı artış. 

2012’nin Ocak ayında şirketler borçlanma yerine 599 milyon $ borç geri ödemesi 

yapmıştı. Bu yılın aynı ayındaysa şirketlerin 2 milyar $ borçlanmaya gittiği anlaşılıyor. 

Bunun 1,3 milyar doları da kısa vadeli ticari kredilerden yani ithalatın finansmanı için 

dışarıdaki firmaların açtığı kredilerden oluşuyor. 

 Bankaların dışarıdan sağladığı finansmanın artmaya devam ettiği görülüyor. Bunun 

önemli bir kısmının yabancıların Türkiye’deki bankalarda tuttukları mevduatlardaki 

artıştan kaynaklanıyor. Nitekim yabancılar ait mevduatların Ocak’ta % 72 artarak 2,4 

milyar dolara çıktığı anlaşılıyor.  

 Ocak’ta bankaların dışarıdan aldığı kısa vadeli krediler de, bir yıl önceye göre, % 132 

artarak 1,5 milyar dolar olurken, uzun vadeli kredilerde bankalar geri ödeyici olmuş. 
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Bankalar Ocak’ta 823 milyon dolar uzun vadeli kredi geri ödemesi yapmış. Buna bağlı 

olarak net kredi kullanımı Ocak’ta 656 milyon dolar olmuş. 

 Sonuç olarak cari açığın finansman kalitesinde, yani borç yaratan, hareket kabiliyeti 

yüksek sıcak parayla finansmanın ağırlığında bir gerileme ve dolayısıyla düzelme yok. 

Bu, cari açığın önümüzdeki aylarda artmasıyla beraber, etkisi daha da hissedilen bir 

sorun haline gelebilir.  

Tablo: Ödemeler Dengesi( Analitik Sunum) 

 

Kaynak: TCMB 
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 Buna karşın kaynağı belirsiz para giriş-çıkışlarının izlendiği net hata noksan kaleminde 

önemli bir azalma olduğu da gözleniyor. Geçen yılın Ocak ayında bu kalemden 2,2 

milyar dolar para girerken, şimdi bunun 141 milyon dolara düştüğü görülüyor.  

 Bunun turizm ve haberleşme gelirlerinde yapılan güncellemelerden mi, yoksa başka 

bir gelişmeden mi kaynaklandığı ise net değil. Bu güncellemelerden kaynaklı bir 

düzelme var ise bunun 2012 yılının Ocak ayı Net Hata Noksan rakamlarına da 

yansıması gerekirdi. Ancak böyle bir durum söz konusu değil. 

 5,6 milyar dolarlık cari açığa karşılık finansmandan gelen paranın 9,2 milyar dolar 

olması neticesinde Merkez Bankası kasasındaki rezervlerin 3,7 milyar $ arttığı 

görülüyor. Ancak bu rezerv artışı, kısa vadeli sıcak paranın Merkez Bankası 

kasasında emanete alınmasından ibaret. 

 

 


