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Bu sayıda; 

TÜİK Eylül ayı enflasyon, 

TÜİK Ağustos ayı dış ticaret,  

TİM Eylül ayı ihracat, 

TCMB Eylül ayı İmalat Sanayi Kapasite Kullanım, rakamları değerlendirilmiştir. 
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Yönetici Özeti 

 Eylül’de tüketici enflasyonu, beklentilere paralel, % 1,03 artarken; üretici enflasyonu 

beklentilerin (% 0,69) üzerinde gelerek, tüketici enflasyonunda olduğu gibi, % 1,03 

arttı. 

 Böylece Eylül’de 12 aylık tüketici enflasyonu % 9,2 olurken; üretici enflasyonu aynı 

dönemde % 4 olarak gerçekleşti. Tüketici enflasyonun yeniden % 9’un üzerine 

çıkması enflasyon beklentilerin şekillenmesi açısından önemlidir. Nitekim enflasyon 

verisiyle ikincil piyasada gösterge faizler de kısmi bir artış (0.02 puan) yaşanmış ve 

gösterge Hazine kâğıdı faizi % 7,56’ya çıkmıştır.   

 Eylül ayının son gününde % 10 civarında yapılan doğal gaz ve elektrik zamları ile 22 

Eylül tarihinde yapılan ÖTV artışlarının etkileri asıl Ekim enflasyonunda kendisini 

gösterecek. 

 Merkez Bankası son tahminlerinde yılsonu için % 6,2 enflasyon öngörüyor. Bu 

öngörünün tutması için yılın geri kalan son üç ayında enflasyonun % 2,8 olması 

gerekiyor. Enflasyonun bu sınırda kalması ise oldukça güç görünüyor. 2012 için % 5’lik 

enflasyon hedefinden sonra TCMB’nin % 6,2’lik enflasyon tahmini de geçersiz kalmış 

görünüyor. 

 Ağustos’ta da ihracatın gelişimi geçtiğimiz aylardan farklı değil. Altın Türkiye’nin en 

önemli ihraç kalemi olmaya devam ediyor. Ancak bir farkla, Ağustos’ta İran yerine en 

fazla ihracat yapılan ülke Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu. 

 Ağustos’ta BAE’ne yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre, % 754 artışla 2,2 

milyar dolar oldu. Başka bir deyişle Ağustos ayında her 100 dolarlık ihracat gelirinin 

17 doları BAE’den geldi.  

 BAE’ne yapılan bu ihracatın 1,9 milyar doları altın ihracatından kaynaklandı. Nisan 

ayıyla hızlanmaya başlayan İran’a altın ihracatının, Ağustos ayında rota 

değişikliğine ihtiyaç duyduğu anlaşılıyor. 

 Altın dış dengeyi önemli ölçüde makyajlıyor. Geçen yılın ilk sekiz ayında 71,8 milyar 

dolar olan dış ticaret açığının bu yılın aynı döneminde 56,6 milyar dolara indiği 

dikkati çekiyor. Dış açıktaki 15,2 milyar dolarlık bu düzeltmenin 6,6 milyar doları ise 

altın ticaretinden kaynaklanıyor.    
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 Dış ticaret cephesinde bir başka veri Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM’den) geldi. 

TİM Eylül ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Temmuz ve Ağustos’ta, geçtiğimiz yılın aynı 

aylarına göre, gerileyen ihracat; Eylül ayında % 7,4 artarak 11,4 milyar dolar oldu. 

 Eylül ayındaki bu artışa karşın yılın üçüncü ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine 

göre % 1,1 geriledi. Böylece 2009 yılının üçüncü üç ayından bu yana ihracat ilk kez 

bu yılın üçüncü üç ayında gerilemiş oldu. 

 Gerileyen bir başka veri ise kapasite kullanımı… İmalat sanayi kapasite kullanım oranı, 

Şubat ayından bu yana sürekli geriliyor. Ancak gerilemenin hızı son aylarda daha da 

artmaya başladı. Eylül’de imalat sanayi kapasite kullanım oranı, geçen yılın aynı ayına 

göre, 2,2 puan azalarak, % 74 seviyesinde gerçekleşti. 

 Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da 2012 yılının başından bu 

yana geriliyor. Kapasite kullanımı, Haziran ve Temmuz’da % 73; Ağustos ve Eylülde ise 

% 72,8 düzeyinde gerçekleşti. Ağustos ve Eylüldeki bu kapasite kullanımları son iki 

yılın en düşük oranları. 

 Ağustos’ta Ramazan Bayramı olması ve yaz tatili nedeniyle pek çok işletmenin daha 

düşük kapasitelerle çalışmayı tercih etmesi anlaşılabilir. Ancak Eylül’de gerek ihraç 

gerekse iç pazarlarda tatil mevsiminin bitmesiyle üretimin yeniden artması ve 

işletmelerin daha yüksek kapasitelerle çalışması beklenirken Eylül’de buna yönelik 

bir işaret alınmadı.  

 Öncü veriler yılın üçüncü üç ayında da işlerin pek parlak gitmediğini gösteriyor. 
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Zamlar enflasyona henüz yansımadı…  

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

beklentilerine paralel, % 1,03 artarken; üretici enflasyonu beklentilerin (% 0,69) 

üzerinde gelerek, tüketici enflasyonunda olduğu gibi, % 1,03 arttı. 

 Böylece Eylül’de 12 aylık tüketici enflasyonu % 9,2 olurken; üretici enflasyonu aynı 

dönemde % 4 oldu.  

 Tüketici enflasyonun yeniden % 9’un üzerine çıkması enflasyon beklentilerin 

şekillenmesi açısından önemlidir. Nitekim enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla 

ikincil piyasada gösterge faizler de kısmi bir artış (0.02 puan) yaşanmış ve gösterge 

Hazine kâğıdı faizi % 7,56’ya çıkmıştır.   

 Eylül enflasyonuna en yüksek katkının % 54,3 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubundan 

geldiği, ulaştırma grubunun ise enflasyona % 26,6 katkı yaptığı dikkati çekiyor. 

 

Kaynak: TÜİK 

 Çekirdek H ve I enflasyonu ise Eylül’de sırasıyla % 0,28 ve % 0,12 olurken, 12 aylık 

çekirdek enflasyon Eylül’de yine sırasıyla % 7,2 ve % 7,7 oldu.1  

 22 Eylül’de petrol ürünleri, motor hacmi 1600 cc altında olan binek araçlar ve 

alkollü içkilerin ÖTV’lerinde yapılan artışların ve tapu harçlarındaki zamların Eylül 

enflasyonuna tam olarak yansımadığı anlaşılıyor. Netice itibariyle taze sebze ve 

meyveler, petrol ve seçilmiş 15 gıda ürünü haftada bir kez ve diğer ürünler ayda iki 

kez; kiralar ayda bir kez TÜİK tarafından derleniyor. Dolayısıyla ÖTV artışlarının 

                                                 
1
 H Enflasyonu: İşlenmemiş gıda ürünleri, Enerji, alkollü içkiler, tütün ürünleri ile altın hariç enflasyon; 

I Enflasyonu: Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç enflasyon.  
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ayın son haftasına denk gelmesinin Eylül enflasyonuna sınırlı etkide bulunması 

anlaşılabilir.  

  

Kaynak: TÜİK 

 Bununla beraber Eylül ayının son gününde % 10 civarında yapılan doğal gaz ve 

elektrik zamları ile ÖTV’den gelecek etkiler asıl Ekim enflasyonunda kendisini 

gösterecek. 

 Geçtiğimiz yılın Ekim ayında başka bir zam dalgasına maruz kalarak %  3,27 gibi en 

yüksek Ekim enflasyonunu yaşayan vatandaşlarımızın bu yılın Ekim’inde ne kadarlık 

bir enflasyonla karşı karşıya kalacağı oldukça önemli. Ekim’de endeksten çıkacak bu 

rakamın yerine benzer bir rakam veya buna yakın bir rakam gelirse Merkez 

Bankasının hesabı alt üst olacak. 

 Merkez Bankası son tahminlerinde bu yılsonu için % 6,2 enflasyon öngörüyor. Bu 

öngörünün tutması için yılın geri kalan son üç ayında enflasyonun % 2,8 olması 

gerekiyor.  

 TCMB her ne kadar zamların toplam etkisinin 1 puandan az olacağını ekonomistlerle 

yaptığı toplantıda ifade etse de ikincil etkilerle enflasyonun bu sınır içinde kalması 

oldukça güç görünüyor. Sonuçta TCMB’nin 2012’de % 5’lik enflasyon hedefinden 

sonra % 6,2’lik enflasyon tahmini de yılın bitmesine üç ay varken geçersiz kalmış 

görünüyor.  

Altın ticareti rota değiştiriyor…  

 Ağustos ayı dış ticaret rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Ağustos’ta da ihracatın 

gelişimi geçtiğimiz aylardan farklı değil. Altın Türkiye’nin en önemli ihraç kalemi 
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olmaya devam ediyor. Ancak bir farkla, bu ay İran yerine en fazla ihracat yapılan ülke 

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu. 

 Ağustos’ta BAE’ne yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre, % 754 artarak 2,2 

milyar dolar oldu. Ağustos ayında her 100 dolarlık ihracat gelirinin 17 doları BAE’den 

geldi.  

 Geçmişte tek bir ayda bu ülkeye böyle bir ihracat yapılmadığı dikkate alındığında, 

yapılan ticaretin olağanüstülüğü daha iyi anlaşılabilir. Nitekim TÜİK, bu 

olağanüstülüğe binaen, BAE’ne yapılan bu ihracatın 1,9 milyar dolarının altın 

ihracatından kaynaklandığını ifade etme ihtiyacı hisseti. Nisan ayıyla hızlanmaya 

başlayan İran ile altın ticaretinin, Ağustos ayında rota değişikliğine ihtiyaç duyduğu 

anlaşılıyor.  

 

Kaynak: TÜİK 

Altın şalı dış ticaretteki sıkıntıları örtüyor…  

 Bu yılın ilk sekiz ayında altın ticaretinin dış ticarete önemli katkı yaptığı anlaşılıyor. 

Ağustos’ta ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre, % 14,5 artarken; altın 

dışlandığında ihracatın aynı dönemde % 4,4 gerilediği görülüyor.  

 Ocak-Ağustos döneminde ise, yine geçen yılın aynı dönemine göre, ihracatın artış hızı 

% 12,8 iken; altın dışlandığında aynı artış hızı % 2,6’ya geriliyor. 

 Yine geçen yılın ilk sekiz ayında 71,8 milyar dolar olan dış ticaret açığının bu yılın 

aynı döneminde 56,6 milyar dolara indiği dikkati çekiyor. Dış açıktaki 15,2 milyar 

dolarlık bu düzeltmenin 6,6 milyar doları ise altın ticaretinden kaynaklanıyor.    
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Kaynak: TÜİK 

 Yine altın katkısıyla 12 aylık dış açığın düşmeye devam ederek Ağustos’ta 90,7 milyar 

dolar olduğu; buna karşın altın hariç dış açıkta düşüşün durduğu hatta Temmuz’a 

göre, sınırlı da olsa (50 milyon dolar) artarak 94 milyar dolara çıktığı dikkati çekiyor.  

 Altın ticaretinden gelen bu katkının uzun süre devam etmesi ise artık mümkün 

görünmüyor. Nitekim geçtiğimiz yıl 7 milyar dolarlık altın ithalatına karşın, 3,7 

milyar dolar ihracat yapılmıştı. Dolayısıyla geçtiğimiz yıldan yaklaşık 3,3 milyar 

dolarlık bir altın stoku yapıldığı, bu yılın ilk sekiz ayında da 6,9 milyar dolarlık altın 

ithalatının gerçekleştirildiği düşünüldüğünde yılın ilk sekiz ayında gerçekleştirilen 

11,2 milyar dolarlık altın ihracatı ile mevcut altın stokunun erimesi veya sınırlarına 

gelinmesi olası görünüyor. Tabi ki bu ön görünün geçerliliği yurtiçindeki hurda 

altınların olağanüstü boyutlarda külçe altına dönüşmemesi veya sınırlardan kaçak 

altın girmemesine bağlı.  

 Mevsim ve gün etkisinden arınmış ticaret verilerine bakıldığında ise Ağustos ayında, 

ihracatın bir önceki aya göre % 10,9 arttığı; ithalatın ise aynı dönemde % 0,9 gerilediği 

dikkati çekiyor. İthalatta son üç aydaki gerileme eğilimi ekonomideki durgunluğun 

yılın üçüncü üç ayında sürdüğüne yönelik işaretleri kuvvetlendiriyor. 
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Kaynak: TÜİK  

 İthalatın alt detaylarına bakıldığında da özellikle yatırım, tüketim başta olmak üzere 

tüm ithalat kalemlerinde hızlı bir gerileme olduğu dikkati çekiyor.  

 Ağustos’ta yatırım ve tüketim malı ithalatı, geçen yılın aynı ayına göre, sırasıyla % 

16 ve % 8,9 gerilerken; Nisan ayından bu yana ilk kez ara malı ithalatında da 

gerileme olduğu dikkati çekiyor. Nitekim ara malı ve enerji hariç ara malı ithalatı 

aynı dönemde sırasıyla % 1,9 ve % 10,4 oranında gerileme gösterdi. 

 İthalatın alt detaylarındaki eğilimi gösteren 12 aylık değişim hızları da ekonomideki 

yavaşlamanın yılın üçüncü üç ayında da sürdüğüne yönelik kuvvetli sinyaller veriyor. 

 

Kaynak: TÜİK 
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       Tablo: Dış Ticaret Gelişmeleri (Milyon $) 

   
Yılbaşından Beri 12-Aylık Toplam 

  2012-08 2011-08 2012-08 2011-08 2012-08 2012-07 

Dış Ticaret Açığı 5,862 8,434 56,593 71,783 90,745 93,318 

   Enerji 4,620 3,875 34,127 29,955 51,750 51,005 

   Enerji Dışı 1,241 4,559 22,466 41,828 38,995 42,313 

Toplam İhracat 12,874 11,245 100,055 88,693 146,269 144,640 

      12-aylık, % 14.5 31.9 12.8 21.8 12.7 13.8 

   Enerji 677 675 4,953 4,420 7,073 7,070 

   Enerji Dışı 12,197 10,570 95,102 84,274 139,197 137,570 

Toplam İthalat 18,736 19,679 156,648 160,476 237,015 237,958 

      12-aylık, % -4.8 27.5 -2.4 39.7 2.6 4.9 

   Enerji 5,298 4,550 39,080 34,374 58,823 58,075 

      12-aylık, % 16.4 46.3 13.7 43.9 20.1 22.1 

   Enerji Dışı 13,438 15,129 117,568 126,101 178,192 179,883 

      12-aylık, % -11.2 22.8 -6.8 38.5 -2.2 0.3 

Kaynak: Turkey Data Monitor Veri Tabanı 

3 yıl aranın ardından ihracatta ilk kez gerileme var… 

 Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Eylül ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Temmuz ve 

Ağustos’ta gerileyen ihracat; Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre % 7,4 artarak 

11,4 milyar dolar oldu. Eylül ayındaki artışa karşın yılın üçüncü ayında ihracat geçen 

yılın aynı dönemine göre % 1,1 geriledi. Böylece 2009 yılının üçüncü üç ayından bu 

yana ihracat ilk kez bu yılın üçüncü üç ayında gerilemiş oldu. 

 TİM’in verileri külçe altın ihracatını içermiyor, dolayısıyla altın şalı kalkınca ihracattaki 

sıkıntılar belirginleşiyor.  

 

Kaynak: Turkey Data Monitor Veri Tabanı 
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 12 aylık TİM ihracat rakamları da ihracattaki sıkıntıları teyit ediyor. Nitekim Şubat 

ayından bu yana 12 aylık ihracatın 137 milyar $ civarına sıkıştığı anlaşılıyor. 

 

Kaynak: Turkey Data Monitor Veri Tabanı 

Kapasite Kullanım Oranındaki Düşüş Hızlanıyor… 

 İmalat sanayi kapasite kullanım oranı, Şubat ayından bu yana sürekli geriliyor. Ancak 

gerilemenin hızı son aylarda daha da artmaya başladı. Eylül’de imalat sanayi kapasite 

kullanım oranı, geçen yılın aynı ayına göre, 2,2 puan azalarak, % 74 seviyesinde 

gerçekleşti. 

 

 

Kaynak: TCMB 

 Üçer aylık dönemler itibariyle bakıldığında da bu yılın üçüncü üç ayında ortalama 

kapasitenin geçen yılın aynı döneminin 1,5 puan altında kaldığı ve % 74,4 olduğu 

dikkati çekiyor. 
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Kaynak: TCMB 

 Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da 2012 yılının başından bu 

yana geriliyor. Kapasite kullanımı, Haziran ve Temmuz’da % 73; Ağustos ve Eylülde ise 

% 72,8 düzeyinde gerçekleşti. Ağustos ve Eylüldeki bu kapasite kullanımları son iki 

yılın en düşük oranları.  

 
 Kaynak: TCMB 

 Ağustos’ta Ramazan Bayramı olması ve yaz tatili nedeniyle pek çok işletmenin daha 

düşük kapasitelerle çalışmayı tercih etmesi anlaşılabilir. Ancak Eylül’de gerek ihraç 

gerekse iç pazarlarda tatil mevsiminin bitmesiyle üretimin yeniden artması ve 

işletmelerin daha yüksek kapasitelerle çalışması beklenirken Eylül’de buna yönelik 

bir işaret alınmadı.  

 Mal gruplarına göre kapasite kullanım oranlarına bakıldığında da, bu yılın üçüncü üç 

ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre, yatırım, ara ve dayanıklı tüketim malları 

üreten imalat sanayinde daha düşük kapasitelerle çalışıldığı dikkati çekiyor. 

Dayanıksız tüketim malı ile gıda ve içecek üreten imalat sanayindeki kapasitelerde de 

sınırlı artışlar var.  
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 Öncü veriler yılın üçüncü üç ayında da işlerin pek parlak gitmediğini gösteriyor. 

 

     Kaynak: TCMB 
 


