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SANAYĐDE TOPARLANMA HIZLANIYOR 

 
TCMB’nin, 24 Mayıs 2010 tarihinde açıkladığı Đmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı anketi 
sonuçlarına göre, Mayıs ayı kapasite kullanım oranı %73.4 olarak gerçekleşmiştir. Açıklanan bu veri, 
Nisan ayına göre 1.2 puanlık artış gösterirken; önceki yılın aynı dönemine göre 9.2 seviyesinde 
yükselmiştir. Tramo Seat yöntemi kullanılarak mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım 
oranı verilerinde, 2010 yılı Mayıs ayında %72.6 ile bir önceki aya göre önemli bir artış gözlenmezken, 
bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık 9 puanlık bir artış yakaladığını tahmin etmekteyiz. Her ne 
kadar mayıs ayında %73.4 olarak açıklanan kapasite kullanım oranlarında bir önceki yıla göre önemli 
ölçüde artış yaşansa da halen kriz öncesi %78.3 olan 2007 yılı ortalama seviyesinden düşük 
seyretmektedir. 
 

 
 
2010 yılı Mayıs ayında önceki yılın aynı dönemine göre tüm mal gruplarında artış gözlenirken, en 
yüksek artış ise 11.2 puan ile ara mallarında gerçekleşmiştir. Yatırım mallarında ise 9.2’ puanlık bir 
artış yaşanmıştır. Hem yatırım mallarında hem de ara mallarında ki bu artış, sanayinin önemli bir 
toparlanma sürecinde olduğunu ifade etmektedir.  
 
Küresel görünüm… 
Türkiye’nin makroekonomik görünümünün daha net ortaya koyabilmek için, en büyük ticaret ortağımız 
olan AB bölgesi ekonomisinde yaşanan çatırdamalar ve Euro bölgesindeki belirsizliği ortadan 
kaldırmak için uygulamaya konulacak tedbirler dikkatle takip edilmelidir. 2010 yılı ikinçi çeyrek 
verilerine göre, AB bölgesi (27 Ülke) ortalamasında, kapasite kullanım oranının %75.6’ya yükseldiği 
gözlenmektedir. Almanya’da %79.8 oranına ulaşarak önceki çeyrekten bu yana gerçekleşen 5.9 
puanlık artış AB ekonomisinin lokomotifi olarak kabul edilen ülkenin hızlı bir toparlanma sürecine 
girdiğinin göstergesidir. Çek Cumhuriyeti %80.3’lük kapasite kullanımıyla bölgenin en hızlı toparlanan 
ülkesidir. Lüksemburg ve Avustura yaklaşık %79.3 ile krizin etkilerini üzerinden atmaya başlayan diğer 
AB ülkeleri olarak göze çarpmaktadırlar. Slovakya ise 2010 yılı 1. çeyreğinde %58.1 olan kapasite 
kullanım oranını %55.4’e düşürmüştür.  
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Reel Kesim Güven Endeksi . . .  
Kapasite kullanım oranında, gerek bir önceki aya göre gerekse önceki yılın aynı dönemine göre 
gözlenen artışa rağmen, 118.8 olarak açıklanan Nisan ayı reel kesim güven endeksi  3.7 puanlık 
düşüşle Mayıs ayında 115.1’e gerilemiştir. TCMB’nin yürüttüğü iktisadi yönelim anket çalışmasına 
göre oluşturulan bu endeksin düşüş seyrinde olmasında en önemli faktör; AB Bölgesinde yaşanan ve 
küresel krizde yeni dalga olarak nitelendirilen mali sıkıntılardır. Her ne kadar kapasite kullanım oranları 
sanayide çarkların olumluya döndüğünü ifade etse de, ankete katılan reel kesim temsilcilerinin 
Avrupa’da yaşanan darboğazın dış talebi kısması nedeniyle, Türkiye’nin özellikle ihracatını ve sanayi 
üretimini olumsuz etkileyeceğini ve düşünmektedir. 
 

 

 

 

 


