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Büyüme ve üretim direniyor; büyüme 

hikayemizi sürdürmeliyiz 

 
Uluslararası ekonomi çevreleri, Türkiye'nin Kurban Bayramı'nı kutlayacağı uzun bir tatilin 
başlangıcında, 11-13 Ekim tarihlerinde Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu'nun 
(IMF) birlikte düzenledikleri geleneksel sonbahar toplantılarına gözlerini çevirmiş olacak. 
2013 yılı için dünya ekonomisinin önde gelen ülkelerine ve coğrafyalarına yönelik 
büyüme ve enflasyon tahminleri revize edilirken, 2014 yılına dönük ilk net öngörüler de 
küresel piyasalarla paylaşılacak. 
 
Bu noktada, Türkiye için, pek çok önde gelen ekonomi arasında, özellikle G-20 ülkeleri 
arasında pozitif ayrışmamızı sağlayan en önemli başlıklardan birisinin büyüme 
dinamiğimiz olduğunu unutmamak gerekiyor. Türkiye, uluslararası ekonomi 
çevrelerinde, enflasyonu, merkez bankası uluslararası rezervi, cari fazla veren bir 
ekonomi olması ile ön plana çıkan bir ülke değil. Bu başlıklarda hala kat etmemiz 
gereken mesafe söz konusu. 
Dünyanın önde gelen pek çok ekonomisinin, hele de Euro Bölgesi ülkelerinin, kısmen 
Almanya'da dahil olmak üzere, pozitif büyümek adına ciddi çaba sarf ettikleri bir 
konjonktürde, Türk ekonomisinin pozitif büyümeyi sürdürmesi, pazarlayabileceğimiz en 
önemli makro ekonomik başlıklardan birisi. Bununla birlikte, söz konusu pozitif 
büyümenin üçte birini net ihracattan, üçte ikisini ise yurtiçi talep aracılığı ile 
gerçekleştirmemiz, Türkiye'yi daha da cazip kılabilir. Ancak, net ihracatın büyümeye 
katkısı açısından bir miktar zorlanıyoruz. Bu konuya da dikkat edilmesi gerekiyor. 
 
İkinci çeyrek büyüme beklentileri aştı: yüzde 4,4 
 
Ramazan bayramından hemen sonra, yaklaşık bir ay önce, 12 Ağustos Pazartesi günü, 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan haziran ayı sanayi üretim verileriyle 
birlikte, ikinci çeyrek veri seti de tamamlanmıştı. Açıklanan verilerin ışığında, 10 Eylül salı 
günü açıklanmış olan 2. çeyrek için GSYH reel büyüme oranına yönelik olarak, yaklaşık 1 
ay öncesinden, yüzde 3,3 çıkacağına dair tahminimizi paylaşmıştık. 
 
Büyüme oranı, piyasanın beklentilerinin de üzerinde, bizim de beklentilerimizin 
üzerinde, yüzde 4,4 geldi. Tarım, inşaat ve ticarette gözlenen beklenenin üzerindeki 
performans, imalat sanayinin yüzde 3,4'lik katma değer artışı ile birlikte, 2. çeyrek 
büyüme oranını yüzde 4,4'e taşıdı. İlk çeyrekte yüzde 1,6 katma değer artışı yakalamış 
olan imalata sanayinin, 2. çeyrekte katma değer artış oranını yüzde 3,4 ile, iki katı da 
aşan bir düzeye getirmiş olması, yüzde 4,4'lük artışta etkin rol oynamış gözüküyor. 

 

 No.117 / Eylül 2013 

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği 
EKONOMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 

 



 

2 Türkiye İMSAD Ekonomi Değerlendirme Raporu/117 
Türkiye İMSAD üyelerine yönelik hazırlanmış bu raporun her hakkı saklıdır, izinsiz kullanılamaz. 

 

Bir ulusal ekonomi,kimi zaman iç taleple, kimi zaman net ihracat performansıyla, kimi 
zaman da bu iki temel etkenin farklı orandaki karışımıyla büyür. Türk ekonomisinde 
zaman zaman bu gerekçelerden birisinin daha öne çıktığına, bazen her ikisinin de 
büyümede birlikte rol üstlendiğine şahit oluruz. Örnek olarak, 2010 ve 2011 yıllarında 
Türk ekonomisi rekor düzeyde büyümelerini iç talep, yani özel kesim ve kamu kesimi 
tüketim ve yatırım harcamaları ile gerçekleştirebilmiştir. 
 
2012 yılında ise, iç talebin yavaşlaması amaçlı tedbirler ve buna uygun bir 'yumuşak' iniş 
programı ile, Türk ekonomisi net ihracat sayesinde büyümüştür. Ancak iç talep baskı 
altına alındığında, sadece net ihracat ile, Türk ekonomisi yüzde 2 ile 3 arasında 
büyümektedir ki, 2012 yılında gerçekleşen yüzde 2,24 büyüme buna iyi bir örnektir. 
 
2013 yılı ise, büyümede yeniden iç talebin rolünü arttırdığı, bununla birlikte, özel kesim 
tüketim ve yatırım harcamalarından çok, kamu sektörü tüketim ve yatırım 
harcamalarının rolünün daha yüksek oranda seyrettiği bir yıl olma özelliği taşımaktadır. 
 
Kamu harcamaları ilk 6 ayda büyümeyi sırtladı 
 
2012 yılında hane halkının tüketim harcamalarının büyümeye etkisi açısından, reel 
olarak yüzde 0,6 gerileme ile hiç katkısı görülmez iken, bu yılın, yani 2013 yılının ilk 6 
ayında yüzde 4,2 olarak gerçekleşmiştir. 
 
Buna karşılık, 2012 yılında devletin nihai tüketim harcamaları, 2011 yılına göre 6,1 
artarak büyümeye katkı sağlarken, 2013 yılının ilk 6 ayında, 2012 yılının ilk 6 ayına göre 
devletin nihai tüketim harcamaları artış oranı yüzde 7,5 ile geçen yılın dahi üstüne 
çıkmıştır. 
 
Özel sektör yatırım harcamalarına gelindiğinde ise, 2012 yılında, 2011 yılına göre ancak 
yüzde 0,2 artan, yani kısmen yerinde sayan özel sektör inşaat yatırım harcamaları, 2012 
yılında büyümeye çok sınırlı bir katkı sağlarken, 2013 yılının ilk 6 ayında, 2012 yılının ilk 6 
ayına göre özel sektör Özel inşaat yatırımlarındaki daralma yüzde 8,8'e ulaşmıştır. 
 
Özel sektör makine ve teçhizat yatırımları ise, 2012 yılında 2011 yılına göre yüzde 7 
daralmışken, 2013 yılının ilk 6 ayında yüzde 2,8 daralmayı sürdürmüştür. Bununla 
birlikte, makine yatırımlarındaki daralmada bir azalma gözlenmektedir. 2012 yılında özel 
sektörün tüm yatırımları yüzde 4,8 daralmışken, bu yılın ilk 6 ayında daralma yüzde 4,6'yı 
bulmuştur. Yani, özel sektör yatırım harcamalarının katkısı son 2 yılda yoktur. 
 
Buna karşılık, kamu sektörü yatırım harcamaları 2012 yılında, 2011 yılına göre yüzde 9,3 
artışla anlamlı bir katkı sağlarken, 2013 yılının ilk 6 ayında, kamu yatırım 
harcamalarındaki reel artış rekor bir sıçrama ile yüzde 55,4'e yükselmiştir. 
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Kamunun makine yatırımları yüzde 59 artmış, kamunun inşaat yatırımları ise, 2012 
yılında, 2011 yılına göre reel olarak sadece yüzde 1,8 artmışken, 2013 yılının ilk 6 ayında 
tarihi sayılabilecek bir rekor reel artış oranı ile, yüzde 54,9 artmıştır. 
 
Sözün özü, net ihracattan 2013 yılında büyüme yoktur. Ve, 2013 yılının ilk 6 ayında rekor 
düzeyde kamu yatırım harcaması sıçraması ve kamu tüketim harcamalarında geçen 
yıldan daha yüksek oranda artış performansı, kamunun toplam harcamalarının 2013 
yılının ilk 6 ayında büyümeye katkı açısından ciddi bir rol üstlendiğine işaret etmektedir. 
 
Bu durum, 2013 yılının özel koşulları içerisinde kabul edilebilir. Ancak, 2014 yılında Türk 
ekonomisinde tekrar özel sektör yatırım harcamalarının rolünü arttırması gerekmektedir 
ve kamu yatırımlarındaki sıçramanın da mali disiplini tehdit etmemesi gerekecektir. 
 

ÇEYREK SANAYİ ÜRETİMİ ÜZERİNDEN BÜYÜME TAHMİNİ (%) 

Dönem 
Sanayi Üretiminde 
Değişim GSYH Büyümesi 

2009 Yıllık -9,88 -4,83 

2010 1. Çeyrek 17,17 12,22 

2. Çeyrek 14,56 10,22 

3. Çeyrek 10,00 5,28 

4. Çeyrek 12,06 9,25 

2010 Yıllık 13,11 9,20 

2011 1. Çeyrek 14,60 12,04 

2. Çeyrek 8,03 8,81 

3. Çeyrek 7,63 8,22 

4. Çeyrek 6,57 5,20 

2011 Yıllık 8,91 8,49 

2012 1. Çeyrek 2,62 3,31 

2. Çeyrek 3,94 2,89 

3. Çeyrek 2,45 1,57 

4. Çeyrek 0,96 1,36 

2012 Yıllık 2,28 2,24 

2013 1. Çeyrek 2,56 3,00 

2013 2. Çeyrek 2,90 4,41 

 
Bu noktada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) finansal istikrar riskini (cari 
açık) ve fiyat istikrarı riskini (enflasyon) birlikte kollamak adına izleyeceği strateji büyüme 
üzerinde de etkili olacak. TCMB Başkanı Doç. Dr. Erdem Başçı'nın döviz kurlarını faizleri 
yükseltmeden kontrol altına alma yönündeki mesajlarının arkasında da büyümeyi 
etkilememe saiki söz konusu. 
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Kamunun büyümedeki rolü bütçeyi olumsuz yönde etkilemedi 
 
2012 yılının ilk 6 ayında, kamunun toplam bütçe harcamaları 168,9 milyar TL, faiz hariç 
giderler de 142,6 milyar TL idi. Türk ekonomisinde yumuşak iniş programı ekonomi 
yönetimi tarafından uygulandığından, bütçe gelirleri 162,2 milyar TL düzeyinde 
gerçekleşmişti. Vergi gelirleri ise 131.2 milyar TL düzeyinde kalmıştı. Bu nedenle, 2012 
yılının ilk 6 ayında bütçe 6,7 milyar TL açık vermişti. 
 
2013 yılında, kamunun tüketim ve yatırım harcamalarının büyümeye katkısı ciddi ölçüde 
artmış olmasına rağmen ve kimi çevrelerde bu nedenle, bütçenin 2013 yılında daha 
yüksek bir açık vereceği iddialarına rağmen, tersine bir durum oluştu ve bütçe 2013 
yılının ilk 6 ayında, geçen seneki 6,7 milyar TL'lik açığın aksine, bu defa ilk 6 ayda 3,1 
milyar TL fazlalık verdi. 
 

 
 
Bunun anlamı, bütçe dengesinin aslında neredeyse 10 milyar TL iyileşmiş olması 
anlamına geliyor. Gerekçesine bakıldığında, evet, bütçe harcamaları geçen yılın ilk 6 
ayında 168,9, faiz hariç giderler de 142,6 milyar TL iken, bu yılın ilk 6 ayında aynı 
rakamlar sırasıyla 187,9 milyar TL ve 164,6 milyar TL'ye yükselmiş. 
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Buna karşılık, Türk ekonomisinin kimi yerli ve yabancı ekonomi çevrelerinde iddia 
edildiğinin aksine, beklenenden daha iyi bir büyüme performansı göstermesi ve bu 
sayede toplanan yüksek vergi geliri sayesinde, vergi gelirleri, geçen yılın aynı dönemde 
131,2 milyar TL iken, bu yılın ilk 6 ayında 158,4, bütçe gelirleri de 190,9 milyar TL'ye 
sıçrayınca, bütçe 3 milyar TL'yi aşan fazla verdi. 
 
Sözün özü, kamu tüketim ve yatırım harcamaları 2013 yılının ilk 6 ayında büyümede ciddi 
bir rol üstlenmesine rağmen, bu durum bütçe ve kamu mali disiplin performansına 
olumsuz yansımadı. Bu nedenle, kimi uluslararası derecelendirme kuruluşlarının 2013 
yılında Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe performansının beklenenden kötü olacağı 
yönündeki iddiaları veya tahminleri gerçeklerle örtüşmüyor. 
 
Temmuz ayı sanayi üretim verisi sevindirdi 
 
Bu arada, içinde bulunduğumuz haftanın Türk ekonomisi açısından en güzel verilerinden 
birisi, temmuz ayı sanayi üretim verisi oldu. Geçtiğimiz haziran ayında, bir önceki yılın 
haziran ayına göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi değişim oranı yüzde 4,2 
olarak şekillenirken, temmuz ayı verisinin yüzde 4,6 olması, 3. çeyrek büyüme verisi 
açısından da olumlu sinyal oldu. 
 
İmalat sanayi kapasite kullanım oranı haziran ayında yüzde 75,3, temmuz ve ağustos 
aylarında ise arka arkaya yüzde 75,5 düzeyinde şekillendiğinden, 8 Ekim'de 
açıklanacak olan ağustos ayı sanayi üretim verisinin de yine yüzde 4 ve üzerinde 
gelebileceği anlaşılıyor. Bu nedenle, okulların açıldığı ve piyasanın canlandığı eylül 
ayında da iç piyasa ve ihracat amaçlı üretimin hareketli olduğunu dikkate aldığımızda, 
eylül ayı sanayi üretiminin de, kapasite kullanım oranının da yine yüzde 4 ve üzerinde 
çıkması ihtimali kuvvetli. Bu bilgilerin ışığında, 2013 yılının 3. çeyrek büyüme verisi, ilk 
iki çeyrekten bile daha iyi çıkabilir. 
 
Suriye gerginliğinde, Rusya'nın ara formülü piyasaları rahatlattı 
 
Görünen o ki, kimyasal silahla Suriye halkına yapılan saldırı nedeniyle, ABD'nin Suriye 
yönetimine karşı uyarı niteliğinde yapmayı hedeflediği sınırlı hava operasyonuna ne ABD 
halkından, ne de uluslararası diploması çevrelerinden yeterince destek yok. Bu nedenle, 
Rusya'nın inisiyatif aldığı bir konjonktürde, Suriye'nin Rusya'nın teklifini kabul ederek, 
elindeki kimyasal silahların kontrolünü uluslararası denetime bıraktığını kabul etmesi, 
olası bir askeri operasyon riskini azaltan bir gelişme oldu. 
 
ABD Yönetimi, elbette ki, Suriye üzerindeki uluslararası baskıyı arttırmak ve silahlar 
üzerindeki uluslararası denetim sürecinin bir an önce başlaması adına, ABD 
Kongresi'nden Suriye'ye sınırlı bir hava operasyonu için gereken yetkiyi almasını 
sağlayacak prosedürü sürdürecek. Kongre'nin bu yetkiyi vermesi halinde, Obama 
Yönetimi hem rahatlayacak, hem de eline önemli bir koz geçmiş olacak. 
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İngiltere Parlamentosu'nun Başbakan Cameron'a Suriye'yi vurma yetkisini vermediği ve 
oylamanın bir kez daha yapılacağı bir konjonktürde, ABD Kongresi'nden çıkacak bir onay, 
Suriye üzerindeki baskıyı yoğunlaştırmak için anlamlı olacaktır. ABD Dışişleri Bakanı 
Kerry'in sözü mesajı net veriyor: 'Hiç bir şey yapmamanın riski, bir şey yapmanın 
riskinden çok daha fazla'. Piyasalar ise, sınırlı bir hava saldırısı ve Suriye'nin bu hava 
saldırısına delicesine cevap verme riskini bertaraf edebilecek bir çözüm ihtimalini, hisse 
senedi piyasalarında yükselişle kutlamış durumdalar. Bu gelişmede, ABD Başkanı 
Obama'nın ve Almanya Başbakanı Merkel'in Rusya'nın teklifini ilgi çekici bulmalarının 
etkisi göz ardı edilmemeli. 
 
Uzak Doğu borsaları güne alımlarla başlarken, gerginliğin azalması ile birlikte, altın ve 
petrol fiyatlarının gerilediğini, Japonya'nın on yıl vadeli tahvil faizinin de düştüğünü 
gözlemliyoruz. ABD ve İngiltere'nin 10 yıl vadeli tahvil faizlerinin yüzde 3'ü geçtiği, 
Almanya'nın aynı vade tahvil faizlerinin yüzde 2,3'e dayandığı bir konjonktürde, 
gelişmiş ülke tahvil faizlerindeki artış bu şekilde devam eder ise, korkarım, 22 
Mayıs'tan bu yana gelişmekte olan ekonomilerden gelişmişlere doğru gözlemlediğimiz 
sermaye akımının ikinci dalgası da gündeme gelebilir. Bu durumda, Türk Lirası'yla 
birlikte, önde gelen gelişmekte olan ülke para birimleri ikinci bir devalüasyon 
dalgasıyla karşılaşabilirler. 
 
FED için zihinler karışık 
 
ABD'nin geçen hafta, yani 6 Eylül cuma günü açıklanan son istihdam verileri, ekonomik 
canlanmayla ilgili olumlu işaret verdi. Çalışma Bakanlığı’nın son raporuna göre, işsizlik 
oranı geçen ay  yüzde 7,3’e düşerek, 2008 yılından bu yana en düşük seviyeye indi. 
Bakanlık istatistiklerine göre, Ağustos ayında 169 bin kişiye istihdam alanı açıldı. Son 
rakamlar Amerikan ekonomisinin iyi yönde ilerlediğini gösterse de, hala istenen 
canlanmanın görülmediğini de ortaya koyuyor. 
Bunun yanı sıra, daha önce açıklanan tarım dışı istihdam verilerinde aşağı yöndeki sert 
revizyon da zihinleri karıştırdı. Temmuz ayı tarım dışı istihdam artışı 162 bin olarak 
açıklanmışken, revize veri bir anda 104 bine, haziran ayı verisi de revize edildikten sonra, 
188 binden 172 bine geriledi. ABD'nin önde gelen ekonomistleri, tarım dışı istihdam 
artışı 190 bin ve üstüne çıkmadan, FED'in genişletici para politikasına ve onun uzantısı 
olarak, tahvil alım programına ara vermemesi gerektiğini düşünüyorlar. 
Buna karşılık, kimi ekonomist ve FED Yönetim Kurulu'nda yer alan bölge başkanları ise, 
parasal genişleme politikasının eninde sonunda bitirilmesi gerektiğini ve bu nedenle 18 
Eylül tarihinde tahvil alım programını azaltma kararının mutlaka açıklanması gerektiğini 
belirtmekteler. Sonuç olarak, ABD'nin verileri beklendiği kadar iyi gelmeyince, küresel 
piyasalarda FED'in tahvil alım programını kademeli olarak sonlandırma açıklamasını 
ertelemesi umudu gündeme geldi. 
 
Bu da, kısmen hisse senedi piyasalarını olumlu yönde etkilerken, gelişmekte olan 
ekonomilere de sınırlı bir sermaye girişine sebep oldu. TL de bu nedenle, kısmen 2,03 
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TL'nin altına gerilemiş gözüküyor. Bununla birlikte, ABD'li yatırımcıların son dönemde 
Euro Bölgesi ülkelerinin hisse senetlerine ilgilerinin de arttığı konuşulmakta. Bu detay da, 
göz ardı edilmemeli. 
 
IMF Başkanı Christine Lagarde ise, FED'in 17-18 Eylül tarihlerinde gerçekleştireceği 
toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, FED'in tahvil alım programını azaltmasının gelişen 
piyasalar üzerinde etkilerini göz ardı edemeyeceğini söyledi. Lagarde, FED'in kararının 
gelişen piyasalar üzerindeki çok negatif etkilerinin diğer ekonomiler üzerinde geri 
tepebileceğini hatırlattı ve bu yüzden FED'in, ABD ekonomisini sanki yurt içi ekonominin 
izole olduğunu farz etmesinin doğru bir yaklaşım olmadığını hatırlattı. IMF Başkanı, 
merkez bankalarının dünyanın diğer yerlerinde olanları göz önüne almayacağına 
inanmak istemediğini de vurguladı. 
 
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nden (OECD) Küresel Ekonomi Raporu 
 
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) son raporunda, gelişmiş ülkelerin 
ekonomilerinde canlanma görüldüğü buna karşın gelişmekte olan ülkelerde yavaşlamaya 
başladığını ortaya koydu. OECD, 17 üyeli Euro bölgesi ekonomilerinde canlanma 
olduğunun, aynı şekilde Japonya ve Kanada ekonomilerinde de büyüme görüldüğünün 
altını çizdi. Örgüt raporunda, Amerika ve İngiltere’de de büyümenin süreklilik gösterdiği 
kaydedildi. Yukarıdaki satırlarda da vurguladığımız üzere, uluslararası kuruluşlarının da 
öncelikle büyümeyi konuştuğunu göz ardı etmemeliyiz. 
 
Bununla birlikte gelişmekte olan ülkelerde özellikle son haftalarda yatırımların azaldığına 
dikkat çekildi. Bunda da yatırımcıların daha fazla getiri alabilecekleri düşüncesiyle, 
Amerikan finans piyasalarına kayması etkili oldu. Yatırımcıların bu düşünceye 
varmasında ABD Merkez Bankası’nın (FED) aylık 85 milyar dolarlık varlık alımlarını 
azaltma ve aşamalı olarak sona erdirme ihtimalini değerlendirmesi rol oynadı. Aynı 
raporda Brezilya, Hindistan gibi son yıllarda büyük atak yapan gelişmekte olan ülkelerde 
yavaşlama görüldüğü Çin’de ekonominin normal seyre girdiği, Rusya’da ise ekonominin 
istikrar kazanma trendine girdiği belirtildi. 
 


