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Bu sayıda; 

2013 Şubat İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranları; 

2013 Şubat Reel Kesim Güven Endeksi Verileri, 

Hazine İhalelerindeki gelişmeler değerlendirilmiştir. 
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2014’in ilk ayları büyüme için parlak sinyaller vermiyor.  

 2013’ü % 4 civarında bir büyüme ile kapatacağı anlaşılan Türkiye; 2014’e 

büyüme açısından parlak bir tablo ile girmedi.  

 ABD Merkez Bankası’nın geçtiğimiz yılın 22 Mayıs’ında açıkladığı ve 18 

Aralık’ta uygulamaya koyduğu “ucuz ve bol para dönemini sona erdirme” 

kararı, içinde Türkiye’nin de bulunduğu, bol ve ucuz para dönemini 

ekonomilerini güçlendirmek için kullanmayan bazı gelişen ve yükselen 

ekonomilerin 2014’e çalkantılarla girmesine neden oldu.  

 Böyle bir dönemde Türkiye’de hükümetin içine düştüğü “yolsuzluk ve rüşvet” 

skandalı siyasi tansiyonu artırıp, güveni aşındırınca döviz ve mali piyasalarda 

negatif bir ayrışma yaşandı. Faiz ve kurlar benzer ekonomilerden daha fazla 

dalgalandı. 

 Kuşkusuz tüm bu gelişmeler büyüme üzerinde ciddi riskler yaratmakta. 

Nitekim Şubat ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranı bu risklerin 

gerçekleşmeye başladığını gösteriyor. Mevsim etkisinden arınmış imalat 

sanayi kapasite kullanım oranı 2014’ün ilk iki ayında sürekli gerileyerek Şubat 

ayında % 74,4 değerini aldı. Bu aynı zamanda son 10 ayın en düşük kapasite 

kullanım oranı.  

 

Kaynak: TCMB 

 Üretilen mal grupları itibariyle kapasite kullanımına bakıldığında ise en belirgin 

düşüşün “yatırım malı” grubunda olduğu dikkati çekiyor. Şubat ayında yatırım malı 

imalatında kapasite kullanım oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre, 1,2 puan 
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düşerek % 70,9 oldu. Aynı dönemde dayanıklı tüketim malı imalatında kullanılan 

kapasite ise 0,3 puan geriledi. 

 Bu öncü göstergeler 2014’ün ilk çeyreğinde yatırım ve tüketim iştahının cılız 

olduğunu gösteriyor. Diğer bir ifade ile bu yılın ilk üç ayında iç talep zayıf olacak. 

 Buna karşın özellikle ara malı imalatında kapasite kullanım oranlarında Şubat’ta 

belirgin bir artış var. Şubat’ta ara malı imalatında kapasite kullanımı, geçen yılın 

Şubat’ına göre, 3 puan artarak % 76,1’e çıktı. Bu, TL’deki değer kaybının 

yurtdışından ithal edilen ara mallarının yurt içi üretim ile ikame edilmesinin 

başlatmasının bir işareti olabilir. Bu, ileriye dönük olarak üretimdeki yavaşlamayı 

sınırlayabilir. 

Reel kesim güven endeksi yatırım iştahının kaybolduğunu 

doğruluyor 

 Şubat ayına ait reel kesim güven endeksi de 2013’ün ilk üç ayında zayıf büyümeye 

ilişkin işaretleri kuvvetlendiriyor. Her ne kadar Şubat’ta mevsim etkilerinden 

arınmış endeks 0,4 puan artarak çok sınırlı bir artış gösterse de endeksin alt 

detayları büyüme görünümü açısından parlak bir tablo sunmuyor.  

 Özellikle Şubat ayında sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin alt endekste 

belirgin bozulma devam ediyor. 

 

Kaynak: TCMB 
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 Mevsim etkilerinden arınmış “yatırım harcamalarına ilişkin güven endeksi” 6,3 

puan gerileyerek, 104,5 puana indi. Bu aynı zamanda 2010 Şubat ayından bu yana 

en düşük değer. 

 Sadece yatırımlara ilişkin güven değil; gelecek üç aya ilişkin üretim beklentilerinde 

de bozulma var. Mevsim etkilerinden arınmış endeks Şubat’ta 6,6 puan düşerek 

114,1 değerini aldı. 

 Öncü veriler 2014’ün ilk  üç ayında ve hatta sonrasında Türkiye’nin düşük büyüme, 

buna karşın yüksek enflasyon makası arasında sıkışacağını gösteriyor.  

Risk algısındaki bozulmanın faturası önce Hazine’ye çıkıyor. 

 Hazine’nin 24 ve 25 Şubat tarihlerinde gerçekleştirdiği 5 iç borçlanma ihalesi 

tamamlandı. İhalelerde özellikle dikkat çeken iki husus var. Bunlardan ilki, 

değişken faizli tahvil ihraçlarına gelen yüksek talep; diğeri ise referans borç kağıdı 

faizinin % 11’leri aşması. 

Tablo: Hazine İhalelerindeki Gelişmeler (Milyon TL, %) 

İhraç tarihi Vadesi Cinsi Ort. Bileşik Faiz Teklif Edilen Kabul Edilen Teklif/Kabul
24.02.2014 14.11.2018 Sabit Kuponlu 10.74 10,900         2,557          4.3
24.02.2014 11.11.2020 Değişken Kuponlu 8.77 36,259         3,113          11.6
25.02.2014 24.02.2016 Sabit Kupolu 11.18 2,802           1,469          1.9
25.02.2014 20.02.2019 TÜFE'ye Endeksli 3.38 34,204         2,274          15.0
25.02.2014 27.09.2023 Sabit Kuponlu 10.61 3,500           1,930          1.8  

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı 

 Hazine’nin iki günde gerçekleştirdiği ihalelere gelen teklifin % 80’i değişken 

kuponlu ve TÜFE’ye endeksli kağıtlara geldi. Hazine’nin iki günde yaptığı 

borçlanmanın (11,3 milyar TL) % 50’si ise yine bu kağıtlarla gerçekleştirildi.  

 Bunun anlamı gayet açık. Artık ekonomik aktörler ileriye dönük riskleri taşımak 

istemiyor; riskleri Hazine’nin üstüne yıkmaya çalışıyor. Bu ileriye yönelik 

beklentilerdeki bozulmanın en açık işareti.  

 Risk algısındaki bozulmanın bir diğer yansıması ise faize oldu. 25 Şubat 2014’de 

gerçekleştirilen referans borçlanma kağıt ihalesinde bileşik faiz % 11,18’e çıktı. Bu, 

2009 yılı Haziran’ında ihalelerde oluşan % 12,5‘lik ortalama borçlanma faizinden 

sonra en yüksek borçlanma faizi. 
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 Gerek borçlanma araçlarına gelen talebin yapısındaki değişim, gerekse faizlerdeki 

gelişmeler ekonomik aktörlerin ileriye dönük beklentilerinin bozulduğunu 

gösteriyor. Kuşkusuz bunun altında Türkiye ekonomisinin içsel kırılganlıklarının 

önemli rolü var. Ancak beklentilerdeki bozulmada, Türkiye’de “rüşvet ve 

yolsuzluk” iddialarına muhatap bir iktidarın, bu iddialardan hukuku tepeleyerek ve 

bir devlet krizi yaratarak çıkmaya çalışmasının da önemli bir rolü var.  

  “Yolsuzluk ve rüşvet iddialarının” bağımsız yargı tarafından soruşturulmasının 

önünü açmak yerine, Hükümetin hukuk devletini ve yargıç teminatını ayaklar 

altına alarak soruşturmanın üstünü kapatmaya çalışması, Türkiye’ye yönelik bakış 

açısını çok olumsuz etkiliyor. Hükümetin demokrasiyi ve hukuku tepeleyerek 

istikrarsızlık yaratmasının bedelini ise tüm millet, artan faizler ve döviz kuru ile 

ödemeye başladı bile. 

 

 


