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Bu sayıda; 

Ağustos ayı Sanayi üretim verileri ile 

Ağustos ayı ödemeler dengesi verileri değerlendirilmiştir. 
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Sanayi üretimi: bir ileri, bir geri! 

 Temmuz’da beklentileri (% 4,6) aşarak, geçen yılın aynı ayına göre % 6,9 artan sanayi 

üretimi; Ağustos ayında da piyasaları yanıltmayı başardı. 

 Piyasalar sanayi üretiminin Ağustos’ta, yine geçen yılın aynı ayına göre, % 5 artacağını 

öngörürken; üretim % 3,8 arttı. Bu, 2011’de en düşük üretim artışıdır.  

 Ağustos’ta mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise, bir önceki aya 

göre, % 2,6 oranında geriledi. Bu, gerek 2011’de; gerekse mevcut seride Ağustos 

ayları itibariyle, en yüksek aylık düşüştür. 

 Temmuz’da mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimindeki % 2,6’lık 

aylık artışın gerek tüm 2011’de, gerekse tüm Temmuz ayları itibariyle en yüksek 

aylık artış olduğu düşünüldüğünde üretim verilerinde Temmuz ve Ağustos aylarında 

ilginç bir tablo ortaya çıkmaktadır.  

 

Kaynak: TÜİK 

 Yalnızca Ağustos verilerine bakarak, ekonomide aşırı ısınmanın sona erdiği 

yorumcular tarafından ifade edilmektedir. Ekonomide karar alma makamında 

olanlar da piste inen uçak benzetmesi ile yumuşak inişin gerçekleştiğinden 

bahsetmektedir. 

 Tek bir ayın verisiyle yılın üçüncü çeyreğinde ekonomide aşırı ısınmanın 

sonlandığını söylemek mümkün değildir. Nitekim çalışma günlerine göre düzeltilmiş 

endekste, Temmuz ve Ağustos ayında toplam sanayi üretimi geçen yılın aynı 

dönemine göre % 6,8 artmıştır. Yılın ikinci üç ayında üretim artışının % 6,9 olduğu 
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düşünüldüğünde, yılın üçüncü çeyreğinde de benzer bir artışın gelebileceği 

anlaşılmaktadır.  

  

Kaynak: TÜİK 

 Yine bu çerçevede üretim açısından öncü gösterge olan elektrik tüketiminin Eylül 

ayında, geçen yılın aynı ayına göre, önemli oranda arttığı görülmektedir. Eylül’de 

elektrik tüketimi, geçen yılın aynı ayına göre, % 10,7 artmıştır. Mevsim etkilerinden 

arındırılmış tüketim ise, önceki aya göre, % 4,9 oranında artış göstermiştir.  

 Benzer şekilde mevsim etkilerinden arındırılmış imalat sanayi kapasite kullanım oranı 

da Eylül ayında, önceki aya göre, artmıştır.  

 

Kaynak: Turkish Data Monitor, Mevsimsel düzeltme işlemi tarafımızdan Eviews 5 

programı ve Tramo/Seats yöntemiyle yapılmıştır. 
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Kaynak: Turkish Data Monitor 

 

Kaynak: TCMB 

 Dolayısıyla Eylül ayına ilişkin öncü göstergeler ekonomide soğuma ya da yumuşak iniş 

yorumlarını henüz desteklememektedir. Trendin değiştiğini söylemek için başka 

verilere de ihtiyaç bulunmaktadır.  

 Ekonomide yumuşak inişi yaptık, artık uçak pistte ancak arkadan fırtına geliyor 

diyerek uçağı gövde üstü yere çakma riskini görmezden gelmek doğru bir yaklaşım 

değildir. Nitekim geçen hafta yaşananlar ekonominin dış gelişmelere ne kadar 

hassas olduğunu ortaya koymuştur. 

 Seçim öncesinde kredi genişlemesiyle iç talebi şişirerek kırılganlıkları artıranların 

son dalgada kur da yaşanan sıçramalara bakarak, olası bir şokta uçağın yere sert mi 

yoksa yumuşak mı ineceğini yeniden değerlendirmeleri gerekmektedir. 



 4 

Cari Açık; beklendiği gibi… 

 Ağustos ayında cari açık piyasa beklentileriyle uyumlu gelerek,  3,96 milyar dolar 

oldu. Yılın ilk sekiz ayında cari açık, geçen yılın aynı dönemine göre, % 102,4 artarak 

54,3 milyar dolara çıktı.  

 12 aylık cari açık ise Ağustos’ta, bir önceki aya göre, 940 milyon dolar artarak 75,1 

milyar dolara ulaştı. Böylece 12 aylık açık, Ağustos’ta yeni bir rekor kırdı ve 75 

milyar dolar sınırını geçti.  

 

Kaynak: TCMB 

 Küresel piyasaların risk iştahındaki azalma Ağustos ayı sermaye dengesine de 

yansıdı. Ağustos’ta portföy yatırımlarında önemli bir çözülme oldu.  

 Rakamlar yabancıların hisse senedi piyasasında 546 milyon dolar, kamu borç 

senetlerinde ise 790 milyon dolarlık satış yaptığını ve Türkiye’den çıktığını gösteriyor. 

Bu gelişmeyle yılbaşından bu yana hisse senetlerinde yabancı satışı 1,2 milyar dolara 

ulaştı. 

 Ağustos ayında açığın finansmanında olumlu tek gelişme 860 milyon dolarlık 

doğrudan yatırım girişidir. Bu gelişmeye karşın yılın sekiz aylık döneminde her 5 

dolarlık açığın ancak 1 dolarlık kısmı bu tür yatırımlarla finanse edildi. 

 Uzunca bir süredir kaynağı belirli olmayan fon girişinin yaşandığı Net Hata Noksan 

kaleminde ise Ağustos’ta 428 milyon dolarlık bir çıkış oldu. Yılbaşından bu yana bu 

hesaptan giren parayla da yine her beş dolarlık açığın bir doları kapatıldı. 
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 Özetle küresel risk iştahındaki azalma Ağustos’ta sermaye hesabının 37 milyon dolar 

açık vermesine neden oldu. Bu, yıl içinde ilk kez gerçekleşti. 

 Sonuçta Ağustos ayında 3,96 milyar dolarlık cari açığın, 37 milyon dolarlık sermaye 

hesabı açığının ve 428 milyon dolarlık kaynağı belirsiz fon çıkışının tamamı resmi 

rezervlerde 4,4 milyar dolarlık çözülme ile finanse edildi. 

 Geçtiğimiz hafta içinde yaşanan gelişmeler, bu tablonun bir benzerinin Ekim ayı 

ödemeler dengesinde de görülebileceğini göstermektedir. 
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Tablo: Cari Açık ve Finansmanı (Milyon $) 

  Ağustos Yılbaşından Beri 12-Aylık Toplam 
  2011 2010 2011-08 2010-08 2011 Ağustos 2011 Temmuz 

Cari İşlemler Hesabı -3,964 -3,024 -54,261 -26,814 -75,142 -74,202 
Sermaye Dengesi -37 4,385 49,280 34,655 70,504 74,926 
      Doğrudan Yatırımlar  860 562 8,573 4,014 12,375 12,077 
      Portföy Yatırımları -1,519 2,622 17,831 14,075 19,849 23,990 
         sak: Hisse Senetleri -546 14 -1,218 1,336 914 1,474 
                 Borç Senetleri -790 3,391 16,493 13,746 18,896 23,077 
                    sak: Yurtiçinde Ihraç Edilen -847 2,388 12,449 9,327 13,837 17,072 
      Diğer Yatırımlar 622 1,201 22,876 16,566 38,280 38,859 
         Varlıklar -2,385 1,158 6,562 3,762 9,825 13,368 
         Yükümlülükler 3,007 43 16,314 12,804 28,455 25,491 
            Kısa Vadeli 193 516 10,125 4,041 21,501 21,824 
            Uzun Vadeli 1,266 1,136 7,610 -2,637 7,129 6,999 
               sak: Özel Sektör 161 -235 3,589 -5,843 2,258 1,862 
            Uluslararası Para Fonu Kredileri -857 -142 -1,945 -1,057 -3,047 -2,332 
            Diğer 2,405 -1,467 524 12,457 2,872 -1,000 
Net Hata Noksan -428 2,013 9,643 2,240 12,084 14,525 
Rezerv Varlıklar 4,429 -3,352 -4,662 -10,033 -7,438 -15,219 

Kaynak: Turkish Data Monitor 

Not: Bu gösterimde IMF Kredileri Rezerv Varlıklar altında değil, Diğer Yatırımların Yükümlülükler kalemi altında netleştirilmektedir.  


