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ÖZET

31 Mart yerel seçimleri sonrasında para ve maliye politikalarında sıkılaştırma ile el ele gidecek onarım 
programına geçiş umulurken, bu kez CHP adayının kazandığı seçimlere rejimin itirazları, 35 günlük bir 
“bekle-gör” süresine mâl oldu. YSK’nın 6 Mayıs’ta uluslararası hukuk garabeti olarak nitelenen gerekçe ile 
seçimleri iptal etmesi ve seçimin 23 Haziran’da yenilenmesini karara bağlaması ise topyekûn bir türbülansa 
kapı araladı, en şiddetli sarsıntı ekonomide, sanayide oldu.

İçeride siyaseti ve ekonomiyi yönetmekte güçlük çeken AKP rejiminin dış iklimden de oldukça olumsuz 
etkilenmesi, göstergeleri daha da iç karartıcı hale getiriyor. Öncü göstergeler, 31 Mayıs’ta TÜİK tarafından 
açıklanacak olan 2019 Birinci Çeyrek GSYH’nın yine negatif gelmesi ve 2018 Birinci Çeyreğine göre yüzde 
4 küçülme ihtimalini güçlendirdi. 

Sanayinin üretim cephesinde ise pek düzelme görülmüyor. Türkiye İstatistik Kurumu,Ocak-Şubat-
Mart aylarını kapsayan ilk çeyrekte, sanayi üretim endeksinin 2018 ilk çeyreğine göre yüzde 6’ya yakın 
gerilediğini ortaya koydu. Aynı endeks, takvim etkilerinden arındırılıp bakıldığında, 2018 ilk çeyreğine göre 
sanayi üretimindeki gerilemenin yüzde 4,8 olduğu gözleniyor. 

2019 ilk çeyreğinde imalat sanayisindeki düşüş yüzde 6’yı buldu. Bu düşüş alt sektörlere göre analiz 
edildiğinde, bir önceki çeyrekte görüldüğü gibi, inşaata girdi üreten sanayi dallarında daralma öne çıkıyor. 

 İmalat sanayisinin alt dallarından otomotiv (motorlu kara taşıtı sektörü) de döviz fiyatlarındaki sert artışın 
girdi ithalatını, dolayısıyla üretici ve tüketici fiyatlarını yükseltmesinden etkilendi, daralan iç talep, üretimi 
yüzde 11’in üstünde geriletti. Aynı gerileme beyaz eşyayı içeren metal sektöründe (fabrikasyon metal)  
yüzde 9’u buldu.

Sanayide üretim cephesinde kararan tablo, istihdam-işsizlikte de gözleniyor ve işsizlik hızla tırmanarak 
zirveye yol alıyor. TÜİK, Şubat ayı İşgücü İstatistiklerine göre standart-dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 
14,7 olarak belirlendi.  Dar tanımlı işsiz sayısı son bir yılda 1 milyon 376 bin artarak 4 milyon 730 bine 
çıktı. Resmi olan 4 milyon 730 bin işsize, sayılmayan 2,9 milyon işsiz katılsaydı, gerçek işsiz sayısı 7,7 
milyona yaklaşacak, gerçek işsizlik oranı da yüzde 14,7 değil, yüzde 22 olacaktı. Mevsimsel etkilerden 
arındırıldığında Ağustos 2018-Şubat 2019 arasında istihdam kaybı 740 bini bulurken bunun 342 bini 
sanayiden kaynaklandı. Sanayide, 6 ayda 342 bin kişi işini kaybetti. 

Sanayicinin ürettiği ürünlerde yaptığı fiyat artışları, yani Yurt İci Üretici Fiyatları,Yİ-ÜFE, döviz artışlarıyla 
yeniden tırmanma siyalleri veriyor. Nisan ayında sanayici fiyatları yıllık olarak yüzde 30,1 arttı. Alt 
sektörlerde en yüksek fiyat artışları, petrol ürünleri,kimya,otomotiv gibi ithalata bağımlı alt sektörlerde 
görüldü ve yüzde 35-40 dolayında yıllık fiyat artışları gözlendi. 
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Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) bir “hukuk 
katliamı” olarak nitelenen kararıyla Cumhuri-

yet Halk Partisi (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu’nun 
kazandığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan-
lığı seçiminin yenilenecek olması, Türkiye gene-
linde, özellikle ekonomide yeni bir türbülansa yol 
açtı. Bu türbülansın etkisinin, seçimlerin yenilene-
ceği 23 Haziran’a, belki sonrasına sarkma ihtimali 
yüksek.

Türkiye ekonomisi, son birkaç yıldır sendeleyerek 
ayakta durmaya çalışırken araya giren çeşitli se-
çimler kırılganlıkları artırdı. Ekonomide yapısal 
bazı reformlarla iyileşmeler beklenirken ve bunla-
ra odaklanılması sık sık dile getirilirken önce 24 
Haziran 2018’de yapılan cumhurbaşkanlığı ve mil-
letvekili erken seçimi, ardından 31 Mart 2019’da 
yapılan yerel yönetim seçimlerinin popülist uygu-
lamaları, bu odaklanmaya imkân vermedi.

31 Mart yerel seçimleri ertesi para ve maliye po-
litikalarında sıkılaştırma ile el ele gidecek onarım 
programına geçiş umulurken, bu kez CHP adayı-
nın kazandığı seçimlere iktidardaki Adalet ve Kal-
kınma Partisi (AKP) ile müttefiki Milliyetçi Hareket 
Partisi’nin (MHP) yaptıkları itirazlar, 35 günlük bir 
“bekle-gör” süresine mâl oldu. YSK’nın 6 Mayıs’ta 
uluslararası hukuk garabeti olarak nitelenen ge-
rekçe ile seçimleri iptal etmesi ve seçimin 23 Ha-
ziran 2019’da yenilenmesini karara bağlaması ise 
topyekûn bir türbülansa kapı araladı, en şiddetli 
sarsıntı ekonomide, sanayide oldu.

Yeni Türbülans

Kararın açıklandığı saatlerde hızla tırmanan dö-
viz kuru, izleyen günlerde yapılan müdahalelere 
rağmen sakinleşmedi. Dolar fiyatı, karar öncesi 6 
TL’nin altında bir bantta seyrederken, YSK kararı 
ile birlikte 6,15-6,20 TL aralığına sıçradı ve orada 
basamak yaptı.

TL’nin değer kaybı ya da doların fiyatındaki hız-
lı artışın, kamu bankalarına döviz satışı yaptırı-
larak önlenmeye çalışıldığı iddiası yaygın. ABD 

merkezli yayın kuruluşu Bloomberg, dolar/TL 
kurunun 6,00 seviyesini aşması sonrası, 6 Mayıs 
Pazartesi günü kamu bankaları üzerinden 400 mil-
yon dolardan fazla satış yapıldığını iddia etti. Bu 
iddia sonrasında 4,5 milyar dolarlık satışla birlikte 
güçlendi. 

Merkez Bankası’nın rezerv daralmasının sık sık 
uluslararası medyada haber konusu yapıldığı 
günlerde, kamu bankalarına döviz sattırarak döviz 
kurunun kontrolden çıkmasını önleme çabası, sür-
dürülebilir görünmüyor. Merkez Bankası, ya kuru 
kontrol için TL faizlerini artırmak zorunda kalacak 
ya da kur kontrolden çıkıp gidebileceği yere ka-
dar gidecek. TL faizi artışlarına Saray ve arkasın-
daki iç pazara bağımlı sermaye gruplarının şid-
detle karşı çıktıkları biliniyor. Bu durum, Merkez 
Bankası’nı bunaltıcı bir basınç altında tutmaya 
devam ediyor.

Dış rüzgarlar

Dövizi yukarı iten rüzgar sadece iç iklimden, se-
çimlerin getirdiği yeni belirsizlikten kaynaklan-
mıyor. Aynı zamanda dış dünyada yaşananlar da 
Türkiye ekonomisine yardımcı olmak bir yana, so-
runları büyütüyor.

AKP rejiminin ABD ile gerginliğinin Ağustos 
ayında kur şokuyla sonuçlandığı hatırlardadır. 
Rusya’dan tedarik edilecek S-400’lerin teslim tak-
vimi yaklaşırken ABD ile gerginlik ve görüşme 
trafiği yine tırmanıyor. Gerginliğin etkilediği kur 
şoku ile tetiklenen ekonomik küçülme de sürüyor.

Bir de ABD’nin dünyaya yaydığı gerginlik var. 5 
Mayıs 2019 gecesi Trump’ın tweet’i ile ABD ile 
Çin geriliminin aniden tırmandığına tanık olan 
piyasalarda yeni bir çalkantı yaşandı. ABD, Çin’e 
ticari görüşmeleri pozitif yönde sonlandırmak için 
bir süre verdi. Aksi taktirde gümrük duvarlarını 
yükselteceği tehdidini savurdu.

Ticaret savaşının yeniden kızışmasıyla iki devin 
de gayri safi hasılasında kayıplar olacak. Bunun, 
Çin tarafında 1 puan, ABD tarafında 0.45 puan ola-
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rak gerçekleşeceğine dair hesaplar yapılıyor. Yani, 
Çin’de 1,2 trilyon dolar, ABD’de 870 milyar doları 
bulacak kayıpların toplamı 2,1 trilyon dolar ediyor.

İki büyük filin tepişmesi tüm dünya sahasını etki-
liyor, özellikle de Türkiye’nin de aralarında olduğu 
çevre ülkelere olumsuzluğu daha yüksek. Çünkü 
dünya ekonomisinde daralma, çevre ülkelerin ih-
racatlarını, dış kaynak bulma ve borçlarını çevir-
me alanlarını da daraltıyor.

ABD-Çin geriliminin yanı sıra ABD-İran petrol 
gerilimi de Türkiye’yi olumsuz etkiliyor. İran’dan 
tedarik edilemeyen petrolün daha yüksek fiyatla 
başka tedarikçilerden ithali, cari açıkta artışlara 
yol açarak enerjinin maliyetini ve fiyatını da yük-
seltecek.

Küçülmeye devam

İçeride siyaseti ve ekonomiyi yönetmekte güçlük 
çeken AKP rejiminin dış iklimden de oldukça olum-
suz etkilenmesi, göstergeleri daha da iç karartıcı 
hale getiriyor. Öncü göstergeler, 31 Mayıs’ta TÜİK 
tarafından açıklanacak olan 2019 Birinci Çeyrek 
GSYH’nin yine negatif geleceğini ve 2018 Birinci 

Çeyreğine göre yüzde 4 küçülme yaşanmış olabi-
leceği ihtimalini güçlendirdi. 

Nitekim Bahçeşehir Üniversitesi araştırma kuru-
luşu Betam, 2018 son çeyreğini yüzde 3 daralma 
ile kapatan Türkiye ekonomisinin ilk çeyrekte yüz-
de 4 küçülme yaşadığını tahmin ediyor.

Omurgasını sanayinin oluşturduğu ekonomide, 
2018’in ikinci yarısında hissedilir biçimde ortaya 
çıkan resesyon, giderek depresyona, yani krize 
dönüştü ve  yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 1,8’e 
düşen büyüme oranı, son çeyrekte yüzde 3 daral-
maya, küçülmeye dönüştü. 2019’un ilk çeyreğinde 
daralmanın aynı tempoda, biraz daha da artarak 
sürdüğü tahmin ediliyor. 

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK’in 31 Mayıs’ta 
açıklayacağı ilk çeyrek GSYH’nin yüzde 4’ü bula-
cak bir küçülme olacağı konusunda görüşler yay-
gınlaşıyor. 2019’u krizde geçirmesi çok belli olan 
ekonomide daralmanın boyutlarının yüzde 3’ten 
az olmayacağı sanılıyor. Bu konuda IMF’nin tah-
mini yüzde 2,5 ve bu, iyimser bir öngörü kabul 
ediliyor.

2018-I II III IV 2019-I(T)

GSYH;% 7,4 5,3 1,8 -3,0 -4,0

Sanayi ,% 7,9 4,0 0,1 -6,4 -6,0
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GSYH ve Sanayi GSYH'da Değişim:
2018-2019 Çeyrek Yıllar, %

 
Grafik 1. GSYH ve Sanayi GSYH'da Değişim: 2018-2019 Çeyrek Yıllar (%)
Kaynak: TÜİK, 2019 ilk Ç. Tahmin (Betam, MMO)
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Küçülmeye rağmen, cari açık 

Cari işlemler dengesinde Mart ayındaki açık yalnızca 589 milyon dolar olsa da, ekonomi küçülürken 
yine cari açık verdi. 

Ekonomi daraldıkça ithalatta daralma ve ona bağlı olarak cari açık da daralma gözleniyor. 2018 Mart 
ayında cari denge 4,7 milyar dolar açık vermişti. 2018’in ilk çeyreğindeki açık 16,2 milyar dolar iken 
2019 ilk çeyrekte 1,9 milyar dolara düştü. Mart itibarıyla yıllık açık da 55,2 milyar dolardan 12,8 milyar 
dolara geriledi. 

Cari açıkta küçülme,  ağırlıkla dış ticaret açığındaki daralmadan kaynaklanıyor. Dış ticaret açığındaki 
bu daralma da, ihracat artırıldığı için değil, ithalat çok gerilediği için gerçekleşiyor. İthalatın niye 
gerilediği de biliniyor; tüketim düşük, bu yüzden üretim de düşük. Üretemeyen sanayici ara mal da 
ithal etmiyor, hammadde de. Tüketicinin alım gücü giderek azalıyor ve gelecek kaygısı artıyor; bu 
yüzden başta otomobil olmak üzere tüketim malı ithalatı grubunda da büyük gerileme gözleniyor. 

Ödemeler dengesi açığının finansmanı, dış kaynak girişinin hızla azaldığını ortaya koyuyor. 2018 ilk 
çeyreğinde 12,4 milyar dolar finansman bulunmuşken, 2019 ilk çeyrekte bu, 6,9 milyar dolarda kaldı. 
Mart itibarıyla son bir yılda sağlanabilen toplam finansman yalnızca 4,4 milyar dolar. Önceki bir yılda 
sağlanan finansman ise tam 47 milyar dolardı. Yani 47 milyar dolardan 4 milyar dolara bir gerileme 
yaşandı. Dolayısıyla cari açık 55 milyardan 13 milyar dolara indi. 

2019 ilk çeyreğinin bir ilginç sonucu da net hata noksan kaleminde gözleniyor. Net hata ve noksan 
kalemi ödemeler dengesinin kalıntı kalemidir. Ödemeler dengesini oluşturan kalemlerin toplamının 
sıfır olmaması durumunda, bilanço denkliği sağlamak adına artı ya da eksi fark, “net hata noksan” 
olarak nitelenir.  Bu fark, bir dizi nedenle ortaya çıkabilir ve zaman içinde hep revize edilerek elden 
geldiğince küçültülür. Türkiye’nin ödemeler dengesinde bu fark genellikle pozitif olur. Ve pozitif net 
hata ve noksanın genel kabul görmüş bir tanımı vardır: "Kaynağı belirsiz para girişi" 

Mart ayında net hata ve noksanda döviz girişi yerine, 4,3 milyar dolarlık çıkış söz konusu. İlk çeyrek-
teki çıkış da Mart ayının etkisiyle 5 milyar doları buldu. Nisan’da belki yine artı olur bu kalem, belki 
yine negatif gelir. Çünkü , net hata noksan bir denkleştirme kalemidir ve zaman içinde hep azalır. 

 

Tablo 1. Cari Açık ve Finansmanı (Milyon $)

Kaynak: TCMB veri tabanı
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Sanayi Üretiminde Düşüş

Türkiye İstatistik Kurumu’nun sanayi üretim en-
deksi, Ocak-Şubat-Mart aylarını kapsayan ilk çey-
rekte, sanayi üretim endeksinin 2018 ilk çeyreğine 
göre yüzde 6’ya yakın gerilediğini ortaya koyuyor. 
Aynı endeks, takvim etkilerinden arındırılıp bakıl-
dığında, 2018 ilk çeyreğine göre sanayi üretimin-
deki gerilemenin yüzde 4,8 olduğu gözleniyor. Sa-
nayi üretim endeksi, bir önceki çeyrek olan 2018 

yılı dördüncü çeyreğine göre de yüzde 9,7 gerile-
miş durumda. 

Sanayi üretimindeki gerileme ivmelenerek hızla-
nıyor. 2019’un  ilk çeyreğinde yüzde 5’e yaklaşan 
daralma, 2019 ilk çeyrek büyüme verisini doğru-
dan etkileyecek. GSYH’deki gerilemenin yüzde 4 
dolayında olacağı tahmini, sanayideki bu düşüş 
tahminine dayanıyor.  

Grafik 2. Çeyrek Yıllara Göre Sanayi Üretimi(2015=100,Takv Etk. Arın)
Kaynak:TÜİK 

2018-ı II III IV 2019-ı

Bir önc Yılın Ç 9,4 4,6 0,8 0,0 -4,8

Bir önc. Ç göre 0,0 5,7 0,1 -0,3 -9,7
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Grafik 3. İthalat Miktar Endeksinde Çeyrek Yıllar, Değişme (%)
Kaynak:TÜİK
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Sanayi üretimindeki gerilemenin 2019 ikinci çey-
rekte de sürdüğü tahmin ediliyor.

İthalatta yaşanan daralma, sanayi üretimindeki 
düşüşü teyit ederken izleyen ayların, ikinci çeyrek 
sanayi üretiminde de pek parlak olmayacağına 
işaret ediyor.  

İthalat miktar endeksi, 2018 son çeyreğinde gözle-
nen hammadde ithalatındaki azalış temposunun 
2019 ilk çeyreğinde de yüzde 17 olarak devam et-
tiğini ortaya koyuyor. Bu, 2019 ikinci çeyreğinde 
de sanayideki düşük profilin devam ettiğine dair 
önemli bir gösterge. 

Artan Risk Primi ve Yük selen Dolar Fiyatı

İstanbul seçimlerinin yarattığı belirsizlik, parlak olmayan küçülme, enflasyon, işsizlik göstergeleri, 
Türkiye’nin uluslararası yatırımcılar açısından en önemli göstergesi olan risk primini (CDS) de yük-
seltti. Seçim iptalinin ardından Türkiye’nin CDS’i 465’i gördü, 9 Mayıs’ta da 480’i aştı.  

Aylık ortalamalar olarak alındığında bu orana en yakın tırmanış, 2018’in en sert türbülansının yaşan-
dığı Ağustos ve Eylül aylarında yaşanmış 457’yi bulmuştu. Seçim iptali sonrası yaşanan sert türbü-
lans ile Türkiye’nin risk primi, en yakınındaki Güney Afrika risk priminden yüzde 60, Brezilya’nınkin-
den yüzde 70 yukarıda kalarak iyice ayrışmış durumda. Riski bu denli sivrilmiş bir ülkenin dış kaynak 
bulması da iyice zorlaşıyor, dış borç faizine ödenen faizler fahiş ötesi meblağları buluyor. 

Risk primindeki artış, yabancı sermaye girişini azaltırken, içerideki dövize yöneliş eğilimleri dolar 
fiyatını hep yukarı doğru itti. 

Merkez Bankası’nın kamu bankalarına döviz sattırarak müdahalesi bu yükselişin hızını ancak ya-
vaşlattı ama durduramadı. Yerel seçimlerin yapıldığı hafta 5,53TL olan dolar kuru, izleyen her hafta 
tırmanarak İstanbul seçimlerinin iptal edildiği hafte 6,10 TL’yi gördü. Böylece bu sürede dolar fiyatı 
yüzde 11 gibi sert bir artış göstererek birçok dengeyi olumsuz etkiledi. 

 
Grafik 4. Risk Primi (CDS)’te Dehşetli Ayrışma
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İmalatın alt dallarında farklar

Sanayi üretimi endeksi (SÜE) verileri mercek altı-
na alındığında, imalat sanayiindeki gerilemenin 
geniş anlamda “sanayi”deki yüzde 5,7’lik daral-
mayı  biraz daha geçerek yüzde 6,1’i bulduğunu 
gösteriyor. Özellikle ara malları üretiminde geri-
leme öne çıkarken, sermaye malları üretimindeki 
gerileme de, yatırımlardaki sert azalmadan kay-
naklandı. 

2019 ilk çeyreğinde imalat sanayisindeki yüzde 
6’yı aşan düşüş, alt sektörlere göre analiz edildi-
ğinde, bir önceki çeyrekte görüldüğü gibi, inşaatın 
sanayideki uzantısı olan alt dallarda çöküş öne çı-
kıyor. Özellikle inşaata girdi veren alt sektörlerde-
ki üretim düşüşü dikkat çekici. İnşaatın en erken 
krize giren ve daha 2018 üçüncü çeyrekte   yüzde 
6’ya yakın daralan alt sektör olduğu hatırlardadır. 

İnşaata girdi veren seramik, çimento gibi taşa top-

rağa dayalı sanayilerin en sert düşüşü yaşadıkları 
görülmektedir. Bu alt daldaki yıllık üretim düşü-
şü yüzde 20’ye yaklaşmaktadır Yine inşaatla ilgili 
ağaç işleme sanayiinde yüzde 22 ve demir-çelik 
sektörünü içeren ana metal sanayiinde yüzde 18’e 
yaklaşan gerileme dikkat çekmektedir.  

İmalat sanayisinin alt dallarından otomotiv (mo-
torlu kara taşıtı sektörü) de döviz fiyatlarındaki 
sert artışın girdi ithalatını, dolayısıyla üretici ve 
tüketici fiyatlarını yükseltmesinden etkilenmiş, 
daralan iç talep, üretimi yüzde 11’in üstünde 
geriletmiştir. Aynı gerileme beyaz eşyayı içeren 
metal sektöründe (fabrikasyon metal)  yüzde 9’u 
bulmuştur. Basım sanayiinde, plastik-lastik sektö-
ründe küçülme yüzde 10’u geçmiştir.  İthal girdi 
fiyatlarından etkilenerek üretimi gerileyen sek-
törlerden kağıtta üretim düşüş oranı yüzde 6,5’i, 
elektrikli ürünlerde yüzde 6’yı, tekstil ürünlerin-
de de yüzde 4,5’i bulmuştur. Kimya, içecek, gıda 

Grafik 5. Dolar/TL’de Haftalık Ortalamalar
Kaynak: TCMB veri tabanı
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Tablo 2. Sanayi Üretim Endeksi 2018-2019-IÇ

 
2018-Q1 2018-Q2 2018-Q3 2018-Q4 2019-Q1 

2019 I Ç/ 
2018- I Ç % 

Toplam sanayi- 111,7 114,4 112,2 117,7 105,4 -5,7 
İmalat sanayi- 112,0 114,8 110,5 118,1 105,2 -6,1 
Ağaç  108,5 114,3 108,9 107,2 84,7 -21,9 
Taş-Topr.Day.  104,6 116,5 112,4 102,6 84,2 -19,5 
Ana metal  109,7 109,3 103,7 99,8 90,2 -17,7 
BYS makine  112,6 115,4 102,9 111,3 94,9 -15,8 
Motorlu kara taşıtı 128,1 129,5 106,3 118,8 113,9 -11,1 
Medyanın basılması  93,5 84,0 92,5 119,9 83,7 -10,5 
Kauçuk ve plastik 119,2 122,0 114,0 113,5 106,9 -10,3 
Fabrikasyon metal  111,8 113,6 105,5 116,9 101,7 -9,1 
Deri ve ilgili ürünler 127,6 117,6 109,5 112,4 117,6 -7,9 
Makine-ekipmanların kur 110,8 118,3 121,6 131,1 102,5 -7,5 
Kağıt ve kağıt ürünleri 113,5 112,5 111,1 107,6 106,1 -6,5 
Elektrikli teçhizat 102,3 106,5 105,0 105,9 96,2 -6,0 
Tekstil ürünleri imalatı 112,0 111,0 105,8 112,3 107,0 -4,5 
Kimyasal Ürünler 115,0 119,9 111,8 106,8 110,6 -3,8 
İçecek 97,9 134,8 149,5 100,1 94,8 -3,2 
Gıda ürünleri 112,1 115,4 117,3 132,4 109,1 -2,7 
Elektrik, gaz 114,5 109,6 126,2 112,8 113,7 -0,7 
Giyim  112,9 111,5 112,4 114,1 114,6 1,5 
Mobilya  92,8 101,1 101,6 118,4 95,7 3,1 
Bilgisayarlar, elektronik 108,8 127,1 117,0 202,2 112,2 3,1 
Tütün ürünleri  103,0 105,4 104,8 127,3 116,1 12,8 
Temel eczacılık  131,5 119,0 100,4 143,4 148,4 12,8 
Diğer imalatlar 84,6 96,1 105,1 114,8 97,5 15,2 
Rafine petrol ürünleri 78,4 87,7 102,8 90,6 101,1 28,9 
Diğer ulaşım araçları 131,3 139,9 156,3 183,8 181,6 38,3 
 

sektörlerinde de 2019’un ilk çeyreğinde üretim, 

2018’in ilk çeyreğinin gerisinde kalmıştır. 

Üretimi gerilemeyen sektörler ise petrol rafinerisi, 

eczacılık, tütün gibi talep elastikiyeti katı malları 
üreten sektörlerde görülmüş, ihracata dönük sek-
törlerden giyimde artış yüzde 1,5 ve mobilyada 
ise yüzde 3 olmuştur. 

Kaynak: TÜİK veri tabanı
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 Grafik 6. Düşüş Gösteren Alt Sektörler: 2018-I/2019-I,%

Sanayide Üretici Fiyatları Düşmüyor

Sanayicinin ürettiği ürünlerde yaptığı fiyat artışları, yani Yurt İci Üretici Fiyatları,Yi-ÜFE, Nisan ayın-
da artarak yüzde 30,1 olarak gerçekleşti. Son 12 ayda en yüksek artışı Eylül 2018’de yüzde 45 olarak 
gösteren sanayici fiyatları, özellikle döviz kurundaki şok tırmanıştan etkilenmiş ve ithal girdi ve 
teçhizatın TL karşılıklarının artması sonucu, maliyet enflasyonu yaşayan sanayide de fiyatlar hızla 
artmıştı. 

 

Grafik 7. Sanayici (Yİ-ÜFE) Fiyatları, Yıllık
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İzleyen aylarda döviz kurunun tırmanışının tempo kaybetmesi ile yıllık fiyat artışları önce yüzde 
33, sonra yüzde 29 yıllık artışlara gerilese de Nisan ayında yeniden yüzde 30’un üzerine çıktı. Bu 
çıkışta, döviz kurunda yeniden yukarı yönlü hareketler etkili oldu denilebilir. 

Yİ-ÜFE’de Nisan ayı yıllık artışı yüzde 30,1 olurken imalat sanayiindeki artış göreli az oldu ve yüz-
de 28,3 olarak ölçüldü. Buna karşılık elektrik,gaz fiyatları yüzde 58’e yakın artış gösterdi. 

İmalat sanayisinin alt dallarında yıllık fiyat artışları da  bir hayli farklılık gösteriyor.  

Petrol fiyatlarındaki tırmanışa pararlel olarak rafine edilmiş petrol ürünlerinde yıllık artış yüzde 
40,7’e yaklaşırken kimyasallarda yıllık fiyat artışı yüzde 38,6 oldu. 

İthal girdiye ağırlıkla bağımlı elektrikli cihazlar, kağıt ve otomotivde yıllık artışlar yüzde 33-34 
dolayında artış gösterdi.

Tekstil ürünlerindeki yıllık artış da yüzde 31’i buldu. Beyaz eşya, lastik-plastik ürünlerinde sana-
yicinin fiyatları Nisan 2019 itibariyle yüzde 30 dolayında artışla, sanayi fiyat ortalamasına paralel 
seyretti. 

Sanayiciler arasında yıllık fiyatını en az artıranlar ise yüzde 19 ile giyim sektörü oldu. Tütün üreti-
cilerinde ise yüzde 5,4 yıllık fyat gerilemesi yaşanmış görünüyor.

Grafik 8. Sanayicinin (Yİ-ÜFE) Fiyat Artışı; Sektörlere Göre, Yıllık, Nisan 2019 (%)
Kaynak: TCMB veri tabanı
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İSO-PMI Anket verilerinde gerileme

İstanbul Sanayi Odası ve IHS Markit’ten elde edi-
len Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) anket 
verileri de sanayideki inişin izlendiği bir başka 
veri setidir. 

PMI, imalat sanayinin kaydettiği performansı ser-
gilemek amacıyla tasarlanmış tek rakamlı, bileşik 
performans göstergesidir. Manşet gösterge; yeni 
siparişler, fabrika çıkışları, istihdam, tedarikçile-
rin teslim süresi ve satın alma stokları gibi göster-
gelerden elde edilmektedir. 50,0 değerinin üzerin-
de ölçülen tüm rakamlar sektörde genel anlamda 
iyileşmeye işaret etmektedir.

2018 Kasım’da 44,7 olarak kaydedilen PMI endek-
si, 2019 Mart’ta 47,2’ye çıkarak ümit yeşertmişken 
Nisan ayında yeniden geriledi ve 46,8’e indi.  

PMI verileri Türkiye imalat sektöründe zorlu fa-
aliyet koşullarının devam ettiğini ortaya koydu. 
Rapora göre, Nisan’da üretim ve yeni siparişler 
önceki iki aya göre yavaşlamaya başladı. Zorlu 
faaliyet koşulları, üretim ve yeni siparişlerin daha 
da yavaşlamasına neden oldu.

Üretimdeki yavaşlama sonucu istihdam 2019 ba-
şında da azalmaya devam etti. 

Satışlarda gerilemeler

Ekonomideki küçülme, üretim verilerinden olduğu 
kadar, satış verilerinden de izlenebiliyor. Bunlar-

dan Perakende Satış Endeksleri ile ciro endeksle-
ri, tıpkı üretimde olduğu gibi, sürekli bir iniş tren-
dine işaret ediyorlar. 

Perakende Satış Endeksleri, perakende ticaret 
sektöründe farklı tür ve büyüklükteki girişimlerin 
satışlarını aylık olarak ölçen bir endekstir. Pera-
kende Satış Endeksleri, perakende sektörünü ölç-
mesinin yanı sıra tüketici güveninin ve hanehalkı 
talebinin de göstergesi olarak kabul edilmektedir. 
Bu nedenle ekonominin durumunu gözlemlemek 
adına en önemli göstergelerden birisi olmaktadır.

Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla 
perakende satış hacmi 2019 yılı Mart ayında bir 
önceki yılın aynı ayına göre %3,8 azaldı. Aynı ayda 
gıda, içecek ve tütün satışları %0,6, gıda dışı sa-
tışlar (otomotiv yakıtı hariç) %5,4, otomotiv yakıtı 
satışları %4,1 azaldı.

2018
Ağust
os

Eylül Ekim Kasım Aralık
2019
Ocak

Şubat Mart Nisan

Endeks 46,4 42,7 44,3 44,7 44,2 44,2 46,4 47,2 46,8

Değişim -2,6 -3,7 1,6 0,4 -0,5 0,0 2,2 0,8 -0,4

-4,0
-3,0
-2,0
-1,0
0,0
1,0
2,0
3,0

40,0
41,0
42,0
43,0
44,0
45,0
46,0
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48,0

PMI (İSO Satınalma Y. Endeksi)

 
Grafik 9. PMI (İSO Satınalma Y. Endeksi)
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Grafik 10. Takvim Etkilerinden Arındırılmış Perakende Satış Hacmi Yıllık Değişim Oranı, Mart 2019 [2015=100]

Bütçe gevşek, açıklar büyüyor

Merkezi bütçenin Ocak-Nisan verileri, bütçe açığının hızla arttığını ve hedeflerin tutturulmasının 
oldukça güç olduğunu ortaya koyuyor. 

2019 yılı tamamında 80 milyar TL olarak öngörülen açığın üçte ikisinin ilk 4 ayda verildiği görül-
mektedir. Üstelik bu, Merkez Bankası temettü gelirleri, paralı askerlik, imar barışı gibi uygulamalar, 
bir defalık gelirlerin girişine rağmen böyledir. 

2018 yılı Ocak-Nisan döneminde 23,2 milyar TL açık veren bütçe, 2019 yılı Ocak-Nisan döneminde 
54,5 milyar TL açık vermiştir. 2018 yılı Ocak-Nisan döneminde 2,2 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş 
iken 2019 yılı Ocak-Nisan döneminde 16 milyar TL faiz dışı açık verilmiştir. 

 
Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı

Tablo 3. Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri
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İşsizlikte rekor

Daha da önemlisi işsizliğin tırmanmakta olduğu 
boyutlar. TÜİK’in 15 Mayıs’ta açıkladığı yeni ve-
riler ile Türkiye, işsizlikte zirveye tırmanışını sür-
dürdü.

2019 yılı Ocak-Nisan döneminde bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,9 ora-
nında artarak 276 milyar TL olmuştur. Bütçe giderleri ise yüzde 29,5 oranında artarak 330,4 milyar 
TL olarak gerçekleşmiştir. 

2019 yılı Ocak-Nisan döneminde vergi gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre ancak yüzde 6,4 ora-
nında artarak 203 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 27 oranında 
artarak 292 milyar TL olmuştur.

Merkezi yönetim bütçesi 2018 yılı Ocak-Nisan döneminde 23 milyar 174 milyon TL açık vermiş iken 
2019 yılı Ocak-Nisan döneminde 54 milyar 477 milyon TL açık vermiştir.

2018 yılı Ocak-Nisan döneminde 2 milyar 211 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2019 yılı Ocak-
Nisan döneminde 16 milyar 31 milyon TL faiz dışı açık verilmiştir.

Hem dar tanımlı, yani iş arayıp da iş bulamayan, 
hem de TÜİK’in tanımlarına göre, iş aramadığı için 
işsiz olanların katılımıyla hesaplanan “Geniş ta-
nımlı işsiz” sayısında hızlı bir yükseliş var. 

TÜİK, Şubat ayı İşgücü İstatistiklerine göre 

 

Tablo 4. Mevsim Etkisinden Arındırılmamış Temel İşgücü Göstergeleri (Şubat 2018-Şubat 2019)
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standart-dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 14,7 ola-

rak belirlendi.  Dar tanımlı işsiz sayısı son bir yılda 

1 milyon 376 bin artarak 4 milyon 730 bine çıktı. 

Bir yıl içinde işsiz sayısındaki devasa artış işsiz-

liğin 2019’un sonraki aylarına da damgasını vura-

cak baş mesele olacağını gösteriyor. 

2018 Şubat ayında yüzde 10,6 olan işsizlik 12 ay 
sonra yüzde 14,7 olarak ölçüldü. Bu, 12 ayda iş-
sizliğin 4 puandan fazla artması demek. Şubat 

2018’de 3 milyon 354 olarak belirlenen resmi işsiz 
sayısı 12 ay sonra 4 milyon 730 bine çıkarak 1 mil-
yon 116 bin arttığı ortaya çıkıyor. 

TÜİK verilerine göre, tarım dışı işsizlik oranı ise 
Mart 2017’den itibaren en yüksek orana ulaştı. Şu-
bat 2019 itibariyle tarım dışı işsizlik oranı yüzde 
16,9 oldu. 12 ay önce bu oran yüzde 12,5 idi. Baş-
ka bir ifadeyle 12 ayda tarım dışı işsizlik 4,4 puan 
arttı. 

Tablo 5. Geniş Tanımlı İşsizlik (Bin Kişi)

İşsiz Türü 
2018 
Şubat 

2019 
Fark 

Şubat 

Dar tanımlı işsizler 3.354 4.730 1.376 

Ümitsiz işsizler 668 621 -47 

İş aramayıp çalışmaya hazır olanlar 1.654 1.754 100 

Zamana bağlı eksik istihdam 465 422 -43 

Mevsimlik çalışanlar 186 142 -44 

Geniş Tanımlı işsiz Toplam 6.327 7.669 1.342 
 Kaynak: TÜİK Şubat 2019 Hanehalkı İşgücü Araştırması 

Tablo 6. Mevsim Etkisinden Arındırılmış Temel İşgücü Göstergeleri (Şubat 2018-Şubat 2019)
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Dar tanımlı olarak adlandırılan “resmi işsizlik” 
yüzde 14,7 ve işsiz sayısı 4 milyon 730 bin görün-
mesine karşılık, iş aramadıkları için işsiz sayıl-
mayanların dahil edildiği “geniş tanımlı işsizlik” 
verileri fotoğrafın gerçek yüzünü ortaya koyuyor. 

Geniş tanımlı işsiz sayısı Şubat 2019 itibariyle 7 
milyon 669 bini buldu.  İşgücü dışı nüfusun 1 mil-
yon 654 binini, iş aramayıp çalışmaya hazır olan-
lar oluşturdu. Bunun ise 1 milyon 179 bini kadın-
lardan oluştu. Şubat 2019 itibariyle iş aramayıp 
çalışmaya hazır olanların yüzde 71’i kadın. 

Resmi olan 4 milyon 730 bin işsize, sayılmayan 
2,9 milyon işsiz katılsaydı, gerçek  işsiz sayısı 7.7 
milyona yaklaşacak, gerçek işsizlik oranı da yüzde 
14,7 değil, yüzde 22 olacaktı. 

Son iki yılın tarım dışı işsizlik oranları, işsizlikte 
daha çarpıcı olgular sergiliyor. Mevsimsellikten 
arındırılmış verilere göre, tarım dışı işsizlik, Şubat 
2019’da 15,8 oranı ile 2009 krizinden bu yana en 
yüksek düzeyine ulaştı. 

Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre 
Şubat 2019 döneminde Şubat 2018’e göre  tarım 
dışı işsizlik 4,2 puan artarak yüzde 11,6’dan yüzde 
15,8’e kadar çıktı. 

Sanayide 342 bin iş kaybı 

TÜİK verileri, özellikle krize giriş ayı sayılan Ağus-
tos 2018’den itibaren istihdamda hızlı azalmalar 
olduğunu, en yüksek azalmanın da sanayide oldu-
ğunu gösteriyor. Bu gerçeklik, mevsimsel etkiler 
dikkate alındığında net olarak ortaya çıkıyor. 

Kaynak:TÜİK veri tabanı

Tablo 7. Sektörlere Göre İstihdam: (Bin Kişi)

   
 

  Mevsimsellikten Arındırılmamış   

 
Toplam Tarım Tarımdışı Sanayi İnşaat Hizmet 

2018-8 29 318 5 697 23 621 5 730 2 071 15 820 
2018-9 29 063 5 590 23 474 5 698 2 005 15 771 
2018-10 28 870 5 347 23 524 5 696 1 943 15 885 
2018-11 28 314 5 023 23 290 5 656 1 838 15 797 
2018-12 27 655 4 795 22 860 5 474 1 615 15 771 
2019-1 27 157 4 618 22 540 5 392 1 478 15 670 
2019-2 27 355 4 687 22 668 5 388 1 488 15 792 
Ağ.2018-Şbt 2019 
Fark 1 963 1 010  953  342  583  28 

 
  Mevsimsellikten Arındırılmış     

 
Toplam Tarım Tarımdışı Sanayi İnşaat Hizmet 

2018-8 28 825 5 226 23 600 5 730 1 938 15 931 
2018-9 28 729 5 256 23 473 5 698 1 900 15 875 
2018-10 28 777 5 289 23 488 5 696 1 867 15 925 
2018-11 28 539 5 232 23 307 5 656 1 815 15 836 
2018-12 28 239 5 178 23 061 5 474 1 737 15 851 
2019-1 28 017 5 156 22 861 5 392 1 693 15 777 
2019-2 28 085 5 133 22 952 5 388 1 679 15 885 
Ağ. 2018-Şbt 2019 
Fark  740  93  648  342  259  46 
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Mevsimsel etkilerden arındırıldığında Ağus-
tos2018-Şubat 2019 arasında istihdam kaybı 740 
bini bulurken bunun 342 bini sanayiden kaynak-
landı. 

İnşaatta bu 6 ayda 583 bin olan istihdam kaybı-
nın bir kısmı mevsim etkisinden kaynaklanmak-
ta, bu etki dikkate alındığında inşaattaki kayıp 
259 binde kalmaktadır. Buna karşılık mevsimsel 
etki altında olmayan sanayide temposu azalsa 
da istihdam kaybı 6 aydır sürmüş ve 342 bini bul-
muştur. 

 
Grafik 11. Sanayi ve İnşaatta İstihdam Azalışı (Bin kişi)

Kısa adı Betam olan Bahçeşehir Üniversitesi Top-
lumsal Araştırmalar Merkezi , mevsim etkilerin-
den arındırılmış tarım dışı işsizliğin 0,2 yüzde 
puan artışla Şubat 2019 döneminde yüzde 15,7’e 
yükseleceğini tahmin etmişti. TÜİK, tarım dışı iş-
sizlik oranının 0,3 puan artarak Şubat 2019 döne-
minde 15,8 olduğunu açıkladı. Betam tahmin mo-
deli Mart 2019 döneminde mevsim etkilerinden 
arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının yüzde 15,8 
seviyesinde sabit kalacağını öngörmektedir. Bu 
da işsizliğin, gündemin en önemli maddesi olarak 
kalacağına işaret etmektedir. 
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