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İMALAT SANAYİNDE DURAĞAN SEYİR 
 

TCMB’nin, 24 Haziran 2010 tarihinde açıkladığı İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı anketi 
sonuçlarına göre, Haziran ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı %73.6 olarak gerçekleşmiştir. 
Açıklanan veri, Mayıs ayına göre 0.2 puanlık artış gösterirken; önceki yılın aynı dönemine göre %6.8 
seviyesinde yükselmiştir. En yüksek artış %9.9 oranında tütün ürünleri imalatında meydana gelirken 
deri tabaklanması ve işlenmesi %3.9 oranındaki artışla ikinci sıradadır. Haziran 2010 döneminde 
açıklanan  %73.6 imalat sanayi kapasite kullanım oranı küresel krizin etkilerinin halen sürdüğünü ve 
beklenen toparlanmanın özellikle AB’de başgöstermeye başlayan ekonomik problemlerin etkisinin bir 
süre daha devam edeceğini düşündürmektedir. AB ülkerindeki ekonomik problemlerin kriz öncesi 
ortalama seviye olan %78 seviyesine ulaşılmasını geciktireceği gözlemlenmektedir. 2010 yılı başından 
itibaren gözlemlenen toparlanma özellikle AB’deki belirsizliğe bağlı olarak,tekrar yavaşlamaya 
başlamıştır. 
 

 
 
 
AB ve ABD’ de Durum, 
  
Euro bölgesinde, Mart 2010’ da önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında %5.1 oranında artış 
gösteren yeni sanayi siparişlerinde, Nisan 2010 döneminde yalnızca %0.9 oranında bir artış 
gerçekleşirken AB genelinde ise %0.2 oranında düşüş gerçekleşmiştir. Şiparişlerdeki, aylık bazda en 
önemli yükseliş Macaristan %11, Portekiz %7.7 ve Litvanya %6.9 olarak gerçekleşirken, en ciddi 
düşüşler ise Danimarka %11.2, Yunanistan %5.4 ve İspanya %5.3 olarak gözlemlenmektedir. Yıllık 
bazda, AB genelinde toplam sanayi üretiminde İrlanda’da %14.7;Danimarka’da %11 oranında düşüş 
gerçekleşirken, Hollanda’da %45.3, Letonya’da (37.5), Slovakya’da (34.1) ve Almanya’da %32.4 
oranında yükseliş gerçekleşmiştir. Önemli ticaret ortaklarımızdan olan Almanya ve Hollanda’daki artış 
Türkiye’nin dış ticaret dengesi bakımından önem taşımaktadır. Son zamanlarda Euro’da meydana 
gelen değer kaybı ihracaat için olumsuz bir etken olarak gözüksede, AB’ de 2010 yılının ilk çeyreğinde 
işçilik maliyetleri %2.2 oranında artış göstermiştir. İşçilik maliyetlerindeki en yüksek artış %10.5 ile 
Bulgaristan ve %7.4 ile Romanya’da gerçekleşmiştir. 
 
ABD’de ise 2010 yılı başından itibaren artış gösteren imalat sanayi kapasite kullanım oranı Mayıs 
ayında’da %0.9 oranında artış göstererek yükseliş ivmesini sürdürmüştür. Önceki yılın aynı dönemi ile 
kıyaslandığında ise %7.9 oranında bir artış göze çarpmaktadır. ABD de alışverişin en yoğun olduğu 
dönem olan Kasım ve Aralık için verilen siparişler yaz döneminde verilmeye başlanmaktadır. Özellikle 
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önümüzdeki yaz dönemindeki yeni siparişlerin hacmi küresel krizin 2010 yılı üzerindeki etkilerinin daha 
sağlıklı değerlendirilebilmesi hakkında fikir verecektir. 
 
Kapasite kullanım oranındaki çok düşük artış, reel kesim güven endeksinede olumsuz olarak yansımış 
ve bir önceki aya göre 3.4 puanlık bir düşüşle 111.7 puan olarak gerçekleşmiştir. AB ülkelerindeki 
ekonomik belirsizliğin devam etmesi olumlu beklentileri zayıflatmaktadır. Daha önceki bültelerimizde 
ifade ettiğimiz gibi özellikle Euro bölgesinde yaşanan gelişmeler Türkiye ekonomisi içinde büyük önem 
taşımaktadır. Euro bölgesinde meydana gelebilecek olumsuz gelişmeler reel sektörde dalgalanmalar 
meydan gelmesine olumsuz gelişmeleri beraberinde getirecektir.  

 

 

 

 


