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SANAYİCİ UYARIDA BULUNDU…
TİSK Mart Ayı Ekonomi Bülteni’nden:
“Sanayi güç kaybetti, sanayici tedirgin”
“Durgunluk ve güvensizlik işaretleri arttı”
Türk sanayicilerinin temsilcisi Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), sanayinin
güç kaybettiği, sanayicinin de tedirgin olduğu yolunda uyarıda bulundu. TİSK, Mart ayı Ekonomi
Bülteni’nde, sanayi üretiminin Ocak ayında son 4 yıllık dönemde ilk kez olmak üzere düşüş
kaydettiğine, ciroların ve kapasite kullanımının da gerilediğine dikkat çekerek, “Ekonomide durgunluk
ve güvensizlik işaretleri arttı” tespitini yaptı.

İLK ÇEYREK BÜYÜMESİNDE ÜMİT YOK
Bültende, Ocak’ta sanayi üretiminin aylık bazda yüzde 1,4, yıllık bazda ise yüzde 2,2 azaldığına işaret
edildi. Sanayide ciroların da Ocak ayında gerilediği belirtilen bültende, “Ciro kaybı aylık bazda yüzde
4,9, yıllık bazda ise yüzde 5,6 oldu. İmalat sanayiinde kapasite kullanım oranı da Mart ayı itibariyle
aylık bazda 0,4 puan, yıllık bazda 0,7 puan düşerek yüzde 72,4’e indi” denildi. Bültende, açıklanan
verilerin, ilk çeyrek büyümesi açısından ümit vermediği de vurgulandı.
Bültende, para politikası, enflasyon ve güven endeksi verilerine değinilen bölümde de şunlar
kaydedildi: “TCMB politika faiz oranını değiştirmedi. Faiz eksenindeki tartışmalar duruldu. TÜFE aylık
bazda yüzde 0,71, yıllık bazda yüzde 7,55 yükseldi. Gıda grubundaki artış yüzde 13,70, çekirdek
enflasyon hızı yüzde 9,32 oldu. Tüketici güveni önemli oranda azaldı, ekonomik durum beklentisinde
kötümserlik büyüdü. Gelecek 12 aylık dönemde işsizlikte artış bekleyenlerin oranı arttı. Reel kesimin
güveni bir ay önceye göre yüzde 0,1 oranında artarak, hemen hemen sabit kaldı. Ancak mevsim
etkisinden arındırılmış güven endeksi yüzde 3,1 oranında düştü.”
Bültende yer alan değerlendirmede, Ocak 2015 itibariyle 2002 yılına göre kısa vadeli dış borç
stokunun 16 milyar dolardan 133 milyar dolara yükseldiği yolunda uzun vadeli bir tespit de yapılarak,
“Tasarruf oranı azalan Türkiye, büyümesini bu yolla finanse etti” ifadesi kullanıldı.
Bütçe disiplininde 2014’e göre gevşeme olduğuna da işaret edilen bültende, “Bir önceki yılın aynı
ayında 1,7 milyar fazla veren bütçe, 2015 Şubat’ta 2,4 milyar TL açık verdi. Bütçe geliri yüzde 16,6;
bütçe gideri yüzde 29,8 arttı” dendi.
TÜRKİYE VE BREZİLYA MERCEK ALTINDA
Bültende, Dünya ekonomisinde 2015 yılının da zorlu geçeceğine dikkat çekilerek, gelişmekte olan
ülkelerin finansman ihtiyacı açısından, Euro Bölgesi’nde parasal genişleme programı sayesinde
umulan canlanmanın, FED’in faiz artırımının muhtemel olumsuz etkisini kısmen telafi etmesinin
beklendiği kaydedilerek şöyle denildi:
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“Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) hamlesinin, FED’in yılın ikinci yarısında alacağı olası bir faiz
yükseltme kararı sonrasında, özellikle yükselen ekonomilerin bir bölümünde (Türkiye, Brezilya, Güney
Afrika, Meksika, Endonezya bu ülkelerin başında geliyor) ortaya çıkacak olumsuz etkiyi kısmen
dengelemesi beklenmektedir. Bu ülkeler içinde Brezilya, Güney Afrika ve Türkiye’de sanayi üretimi
düşmektedir. Grup içinde cari açık ve enflasyon oranının düzeyi açısından Türkiye ve Brezilya en riskli
ülkelerdir. Dolayısıyla, söz konusu ülkeler küresel aktörlerin merceği altındadır.”

TİSK HAKKINDA
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), gönüllü teşkilatlanma esasına göre faaliyet gösteren ve Türk işverenlerini
endüstri ilişkileri alanında yurt içinde ve yurt dışında temsil eden tek üst kuruluş. 20 Aralık 1962’de kurulan Konfederasyona,
ekonominin değişik sektörlerinde faaliyet gösteren 20 işveren sendikası üye. Bu işveren sendikalarına bağlı 9 bin 600 işyerinde,
1 milyon 230 bin çalışan istihdam ediliyor.
Türk sanayinin, yarım asrı aşkın süredir sosyal boyutunu temsil eden, “İşletmelerin Sesi” olma mantığı içinde faaliyet gösteren
Konfederasyon, ulusal düzeyde sosyal taraf olarak üçlü temsil esasının geçerli olduğu (Ekonomik ve Sosyal Konsey, Üçlü
Danışma Kurulu, Çalışma Meclisi, Türkiye İş Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, Mesleki Yeterlilik Kurumu, TBMM’nin ilgili
Komisyonları gibi) tüm platformlarda ve ulusal düzeydeki 50’ye yakın kurum ve kuruluşta işveren kesimini temsilen yer alıyor.
TİSK, uluslararası düzeyde de Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO), Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE), Avrupa İş Dünyası
Konfederasyonu (BUSINESSEUROPE), G20/B20 Süreci, OECD Nezdinde Ticaret ve Sanayi İstişari Komitesi (BIAC), Türkiye–
AB Karma İstişare Komitesi (KİK), Akdeniz Özel Sektör Konfederasyonları Birliği (BUSINESSMED) ve Karadeniz ve Hazar
Denizi Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonları Uluslararası Birliği (UBCCE) nezdinde Türk İşverenlerini temsil ediyor. TİSK
hakkında detaylı bilgiye www.tisk.org.tr internet adresinden ulaşılabilir.
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