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2014’E GİRERKEN TÜRK SANAYİİNİN ROTASI...
Küresel ekonominin seyrine genel olarak bakıldığında, 2013 yılında bir yeniden dengelenme sürecinin başladığı izlenmekte olup bu eğilimin 2014’te de süreceği tahmin edilmektedir. ABD Merkez Bankası Fed’in
uygulamakta olduğu genişletici para politikasından çıkışı ve faiz oranlarının küresel ölçekte artış eğilimi,
global likidite koşullarının gelişmekte olan ülkeler aleyhine daraldığı bir döneme girildiğine işaret etmektedir. Bu çerçevede 2014 yılında gelişmiş ülkelerin nispeten daha olumlu bir ekonomik görünüme kavuşacakları, gelişmekte olan ülkelerin ise tedrici bir ivme kaybı yaşayacakları değerlendirilmektedir.
Türkiye ekonomisinin 2012 yılındaki %2,2’lik büyümenin ardından 2013 yılında ivme kazandığı görülmekte olup yılın ilk dokuz ayında yıllık bazda %4 büyümüştür. 2014 yılında, siyasi belirsizlikler yaşanabilecek olmasına ve iç talepte beklenen ivme kaybına rağmen, ekonominin %3-4 bandında büyümesi beklenmekle birlikte 28 Ocak’ta TCMB’nin para politikasında gerçekleştirdiği ilave sıkılaştırmanın büyüme üzerindeki aşağı yönlü riskleri artırdığı, bu bağlamda büyümenin %2,5-3 bandına gerileme riskinin de bulunduğu düşünülmektedir. Öte yandan başlıca ihracat pazarımız olan AB’deki ekonomik toparlanmanın ve
reel efektif döviz kurundaki gelişmelerin ihracat performansını olumlu etkileyeceği tahmin edilmektedir.
Gelişmekte olan ülkelere fon akışının azalmasının yanı sıra siyasi belirsizliklerin etkisiyle Türkiye’ye yönelik portföy yatırımlarında meydana gelebilecek dalgalanmalar ve bunun döviz kurunda yol açabileceği
belirsizlikler, 2014 yılında sektörler açısından en önemli risk unsuru olacaktır.
Bu raporda Türkiye’de ana sektörler itibarıyla performans ve önümüzdeki döneme yönelik beklentiler ile
sektörlere ilişkin fırsatlar ve riskler ele alınmıştır. Raporda ayrıca, dünyada ve Türkiye’deki ekonomik gelişmelerin kısa bir özeti de yer almaktadır.
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IMF ve Dünya Bankası küresel ekonomiye dair büyüme rakamlarını yukarı yönlü revize etti. IMF, dünya ekonomisinin 2014’te %3,7
büyüyeceğini, küresel ticaret hacmindeki artışın %4,5 düzeyinde gerçekleşeceğini öngörmektedir.



Gelişmiş ekonomilerin küresel krizin dip noktasından döndükleri ve 2014 yılıyla birlikte Euro Alanı ekonomileri başta olmak üzere söz
konusu ülkelerin büyüme hızlarının ivme kazanacağı değerlendirilmektedir.



2014 yılında Fed’in ultra genişlemeci para politikalarından aşamalı biçimde çıkmaya başlamasının küresel ekonominin büyümesi üzerinde baskı oluşturabileceği düşünülmektedir.
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Son dönemde Türkiye’nin ihracatında önemli pay sahibi olan ülkeler arasında Almanya, Irak, Birleşik Krallık, Rusya Federasyonu, İtalya ve Fransa öne çıkmaktadır. IMF’nin 2013 yılı büyüme tahminlerine bakıldığında, Almanya’nın %0,5 ile cüzi oranda büyüdüğü,
Irak’ta ise %3,7’lik bir büyüme yaşandığı görülmektedir. IMF, 2013’te Birleşik Krallık, Rusya ve Fransa’da büyüme oranlarının sırasıyla
%1,4, %1,7 ve %0,2 olarak gerçekleştiği, İtalya’da %1,8 daralma olduğu yönünde tahminde bulunmaktadır.



IMF Ocak ayında Dünya Ekonomik Görünümü Raporu’nda güncelleme yapmıştır. Söz konusu güncel verilere göre IMF, 2014’te
Irak’taki GSYH büyümesinin %6,3’e yükseleceğini; Euro Alanı genelinde ise 2013 yılında görülen daralmanın ardından, %1 büyüme
olacağı öngörmektedir. Almanya’da büyümenin 2014’te hız kazanarak %1,6 düzeyinde gerçekleşmesi, Birleşik Krallık’ta ise %2,4’e yükselmesi beklenmektedir. Rusya için beklenen GSYH büyümesi ise %2,0 seviyesindedir.
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TÜİK verileri kullanılarak hesaplanmıştır.


Türkiye ekonomisi 2013 yılının ilk dokuz aylık döneminde 2012 yılının aynı dönemine kıyasla %4 oranında büyümüştür.



Milli gelir içinde en yüksek paya sahip olan hizmetler sektörü büyümeye en yüksek katkıyı yapmıştır. Yılın dokuz aylık dönemi itibarıyla inşaat sektörü
2012’nin aynı dönemine kıyasla büyümesi en çok hızlanan sektörlerin başında gelmiştir. İmalat sanayi, tarım, hizmetler sektörlerinde de büyümeler hızlanırken madencilik sektöründe 2013’te daralma olduğu görülmektedir.
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Sanayi üretim endeksi 2013 yılında yukarı yönlü bir seyir
izlemiştir.



Genel ekonomik aktivitedeki ılımlı toparlanma eğilimi paralelinde hareket eden sanayinin, 2014 yılında iç talepte
beklenen göreli ivme kaybına karşılık dış talepten destek
bulacağı tahmin edilmektedir.
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2012 yılında yavaşlama eğilimi sergileyen kapasite kullanım
oranları (KKO) 2013 yılında genel olarak yükseliş kaydetmiştir. 2013 yılı sonunda 2012 yılı sonuna göre KKO 2,4 puan
yukarıda, %76 düzeyinde açıklanmıştır.
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2013 yılının 3. çeyreği itibarıyla ekonomideki toparlanma eğilimi devam etmiştir. Bu dönemde, tüketim harcamaları bir miktar ivme kaydederken özel sektörün yatırım harcamalarındaki artış, söz konusu ivme kaybının büyüme üzerindeki olumsuz etkisini telafi etmiştir.



Ekonomik aktivitedeki ılımlı toparlanma eğiliminin yılın son çeyreğinde de devam ettiği görülmekle birlikte, TCMB’nin sıkılaştırıcı yöndeki
para politikası uygulamalarının ve BDDK’nın son dönemde tüketici kredilerine ilişkin aldığı tedbirlerin büyüme üzerinde bir miktar sınırlandırıcı etkide bulunduğu düşünülmektedir. Bu çerçevede, yıl sonunda Türkiye ekonomisinin %4 civarında bir büyüme kaydedeceğini öngörüyoruz.
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Reel kesim güven endeksi 2013 yılının tamamını eşik değer olan 100’ün üzerinde geçirirken, yılın son çeyreğiyle birlikte yönünü aşağı çevirmiştir. Yolsuzluk iddialarının peşi sıra ortaya çıkan siyasi karmaşa ortamında kurlarda yaşanan sert yükselişin 2014’te reel kesimin güvenini hayli
olumsuz etkileyeceği değerlendirilmektedir.



Tüketici güven endekslerinin yıl içinde dalgalanmakla birlikte eşik değerin altında, olumsuz bir seyir izledikleri görülmektedir. Son dönemde
yaşanan gelişmeler paralelinde 2014’te de tüketici güven endekslerinin eşik değerin altında seyretmeye devam edeceği düşünülmektedir.
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2013 yılında ana ihraç pazarlarındaki talep koşullarının toparlanmaktan uzak bir seyir izlemesiyle ihracatın yıllık bazda yatay kaldığı görülürken, 2014’te Euro Alanı talebinin artacağı beklentisine ve kurlarda yaşanan yükselişe bağlı olarak ihracat rakamının yükseleceği değerlendirilmektedir.



2013’te ithalatın hem artan yurtiçi talep hem de altın ticaretinin açık vermesiyle yıl genelinde yukarı yönlü bir seyir izlediği görülmektedir. 2014 yılında ise döviz kuru gelişmelerinin etkisiyle ithalat artış hızının yavaşlayacağı, buna bağlı olarak dış ticaret açığının gerileyeceği ve ihracatın ithalatı karşılama oranının yükseleceği değerlendirilmektedir.
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A - TARIM, AVCILIK VE ORMANCILIK
Tarım, Avcılık ve İlgili Hizmet Faaliyetleri (A.01)



TÜİK tarafından açıklanan verilere göre 2013 yılında bir önceki yıla göre tahıl ürünlerinde %12,3, sebzelerde %2,3, meyvelerde %1,2 üretim artışı yaşanmıştır. Kesme çiçek üretimi ise 2012’ye göre %4,8 gerilemiştir. Tahıl üretiminin alt kalemleri incelendiğinde, buğday ve arpadaki üretim artışları %10-11
bandında gerçekleşirken dane mısır üretiminin %28 arttığı görülmektedir. İthalatına getirilen kısıtlama ve fiyatlardaki artış paralelinde mısır talebinin
yükselmesi, bu ürüne ayrılan ekim alanlarının da önemli oranda genişlemesine neden olmuştur.



Türkiye’nin gıda profili dikkate alındığında, özellikle tahıllar açısından talep kaynaklı bir risk beklenmemektedir. Diğer taraftan girdi maliyetlerinin yüksekliği başta olmak üzere, arz tarafını etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri ve kuraklık riski, bitkisel üretim açısından başlıca riskler olarak öne çıkmaktadır.



Büyükbaş ve küçükbaş hayvan üretimiyle ilgili son veriler 2013 yılı III. çeyreğine aittir. Bu verilere göre ilk dokuz aydaki toplam üretimler karşılaştırıldığında toplam kırmızı et üretimi 2012’nin aynı dönemine göre %14 artmıştır. Öte yandan karkas et ve sütte devletin maliyetin altında fiyat belirlemesi nedeniyle çok sayıda üreticinin 2013’te zor duruma düştüğü ve sıfır faizli kredilerin geri ödenmesinde zorluklar yaşandığı ifade edilmektedir.



GDO’lu mısır ithalatının engellenmesi ve ithal yemlerde antibiyotik denetimlerinin yoğunlaşması nedeniyle karma yem fiyatları artış eğilimine girmiştir.
Süt fiyatlarının artan yem maliyetini karşılayacak ölçüde artırılamaması nedeniyle 2014’te süt ineklerinin kesime gönderilebileceği, bunun da sonraki dönemlerde sektörü olumsuz etkileyebileceği değerlendirilmektedir.



Kümes hayvancılığı sektöründe, tavuk eti üretimi 2013’ün 11 aylık döneminde 2012’nin aynı dönemine göre %1,8 artarken, yumurta üretimindeki artış
%11 olmuştur. Yıllar itibarıyla yüksek seyreden kırmızı et fiyatları nedeniyle Türkiye’de tavuk eti tüketimi yükselmiş olup, kabaca kırmızı et tüketiminin
iki katı seviyesinde seyretmektedir. 2014 ve takip eden yıllarda da kanatlı hayvan etine olan talepteki güçlü seyrin ve büyümenin devam edeceği tahmin
edilmektedir.



Hem tarımda hem de hayvancılıkta yem, gübre, ilaç, tohum ve mazot fiyatlarındaki artışların 2014’te de sektörü zorlamaya devam edeceği öngörülmektedir. Öte yandan 2013 yılında 2012’ye göre yaklaşık %20 oranında artarak 9 milyar TL’ye ulaşan tarıma devlet desteğinin 2014’te 3 milyar TL’si hayvancılığa olmak üzere 10 milyar TL seviyesinde gerçekleşeceği açıklanmıştır.
14
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B - BALIKÇILIK
Balıkçılık, Balık Üretme ve Yetiştirme Çiftliklerinin İşletilmesi ve Balıkçılıkla ilgili hizmet faaliyetleri (B.05)


Balıkçılık sektörü son 10 yılda artan üretim ve ihracat performansıyla dikkat çekmektedir. Üretim artışında yetiştiricilikteki gelişmeler etkili olmakta, deniz ve iç sularda avcılık yoluyla yapılan üretim azalma eğilimi sergilemektedir.



Su ürünleri üretimi 2012 yılında bir önceki yıla göre %8 oranında azalarak 645 bin ton düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu düşüşte avcılık üretimindeki yıllık
bazda kaydedilen %16’lık gerileme etkili olmuştur. Nitekim aynı dönemde yetiştiricilik üretimi %12 artmıştır. Üretimin %67’si avcılıktan, %33’ü ise yetiştiricilikten elde edilmiştir. Yetiştiricilik üretiminin %53’ü iç sularda, %47’si denizlerde gerçekleştirilmiştir. Yetiştirilen en önemli türler iç sularda alabalık,
denizlerde ise levrek ile çipura olmuştur.



Türkiye’deki toplam balık çiftliklerinin sayısı yaklaşık 2.300 olup; iç su balıklarının üretimi ile iştigal eden yaklaşık 1.900, denizlerde üretim yapan 400 civarında işletme bulunmaktadır. Bu işletmelerin toplam kapasitesinin 440 bin tona yaklaştığı ifade edilmektedir. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü
(FAO) verilerine göre su ürünleri yetiştiriciliği sektöründe Türkiye dünyada en hızlı büyüyen 3. ülke konumundadır. Türkiye alabalık yetiştiriciliğinde
AB ülkeleri arasında birinci, çipura ve levrek üretiminde ikinci sırada yer almaktadır. Öte yandan Türkiye’de kişi başına 7-8 kg olan balık tüketimi ise
dünya ve AB ülkelerinin oldukça altında bulunmaktadır.



Deniz ve iç sularda ruhsatlı toplam 20 bin civarında balıkçı gemisi bulunmaktadır. Bunların yaklaşık 17 bini denizlerde avcılık yapmaktadır. Denizlerimizde 12 metre ve üzerinde trol ve gırgır yöntemiyle avcılık yapma ruhsatına sahip 1.868 adet balıkçı gemisi bulunmaktadır. Av filomuzun ve teknik donanımlarının avlanılabilir ürün miktarının çok üzerinde bir kapasiteye sahip olduğu, bunun da stoklar üzerinde av baskısını artırdığı ifade edilmektedir.
2012 yılında, toplam avın %90’ını gerçekleştiren 12 metre ve üzerindeki balıkçı gemilerini gönüllü olarak filosundan çıkartmak isteyen balıkçılara tekne
boyuna göre değişen miktarlarda destek vermek suretiyle azaltıma gidilmiştir. Bu kapsamda 12 metre ve üzerinde değişik boylardaki 407 adet balıkçı gemisinin sahibi müracaatta bulunmuştur. Söz konusu destek 2013 yılında 10 metre ve üzerindeki balıkçı gemilerini kapsayacak şekilde genişletilerek uygulanmıştır.



Kültür balıkçılığı sektöründe büyüme eğiliminin orta vadede devam etmesi öngörülmektedir. Türkiye’de tüketim alışkanlıkları, satın alma gücü, soğuk
zincir ve pazarlama imkanları balık tüketimini sınırlayan faktörler arasında bulunmaktadır. Ancak; gelir düzeyinin artması, kadınların işgücüne katılması, vb. sonucu dondurulmuş ve yarı işlenmiş balık ürünlerine yönelik talep artmaktadır.
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C - MADENCİLİK VE TAŞOCAKÇILIĞI
Enerji Veren Madenlerin Madenciliği ve Taşocakçılığı (CA)
Enerji Üreten Maddeler Hariç Madencilik ve Taşocakçılığı (CB)


Türkiye’de önemli bir büyüme potansiyeli bulunan ve yüksek katma değer yaratan madencilik sektörü, 2013 yılını ihracat açısından olumlu kapatmıştır.
İhracatta mermer ve doğal taş üretiminin öne çıktığı görülmektedir. Öte yandan arama faaliyetlerine teşvik verilmemesi ve mevzuattan kaynaklanan sıkıntılar, sektörün potansiyelini gerçekleştirmesinin önüne geçmektedir.



Madencilik sektöründe müracaatların ruhsata bağlanması ve ruhsatların yenilenmesi gibi işlemler başta olmak üzere faaliyet izinlerini Başbakanlığın onayına bağlayan ve Haziran 2012’de yürürlüğe giren genelgenin sektöre yönelik olumsuz etkisi devam etmektedir. Yatırım sürelerinin ve yatırımların geri
dönüşünün yıllara yayıldığı sektörde, mevzuatla ilgili sıkıntılar ile belirsizliklerin sektöre yönelik yeni yatırımları sekteye uğrattığı ve mevcut yatırımcıları zor durumda bıraktığı ifade edilmektedir. Kamu kuruluşlarına ait taşınmazların satışını, kiralanmasını ve kullanımı düzenleyen ve bu çerçevede madencilik faaliyetlerini de kapsayan genelge nedeniyle sektörde bürokratik süreçlerin çok uzadığı ve maliyetli hale geldiği aktarılmaktadır.



Öte yandan Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığının azaltılması açısından stratejik önemde görülen kömür sektörüne sağlanan yatırım teşviklerinin kapsamı genişletilmiş olup, bu durumun yeni yatırımları tetiklemesi beklenmektedir.



Birleşik Arap Emirlikleri menşeli şirket TAQA’nın Türkiye’nin linyit rezervlerinin %40’ını içeren Afşin-Elbistan kömür havzasına 12 milyar USD’lik yatırım yapması kararlaştırılmış olup 2013 yılı başında, havzanın belirli segmentlerinde toplam 8.000 MW gücünde termik santrallerin inşası ve işletilmesi ile
kömür sahalarının geliştirilmesini içeren bir anlaşma imzalanmıştır. TAQA’nın değişen öncelikleri nedeniyle projeden çekildiğini açıklamasının ardından
ise Aralık 2013’te basında yer alan haberlere göre projenin devamı için Katar devletine ait enerji firması ile mutabakata varılmıştır. Türkiye ve Katar’ın
yürüteceği fizibilite çalışmalarının ardından yeni bir anlaşmanın 2014’ün ilk çeyreğinde gündeme gelebileceği belirtilmekte olup, projenin hayata geçirilmesi halinde bölgede yaklaşık 8.000 kişilik yeni istihdam sağlanması beklenmektedir.
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D - İMALAT SANAYİ
DA - GIDA ÜRÜNLERİ, İÇECEK VE TÜTÜN İMALATI
Gıda Ürünleri ve İçecek İmalatı (DA.15)
Tütün Ürünleri İmalatı (DA.16)


2013 yılı ortalama kapasite kullanım oranı gıda, içecek ve tütün ürünleri imalatı sektörlerinde sırasıyla %71,9, %64,8 ve %69,0 olarak kaydedilmiştir. 2012
yılına kıyasla kapasite kullanım oranı, gıdada 0,2 puan, tütün ürünlerinde 3,0 puan artarken, içeceklerde 1,9 puan gerilemiştir.



Kasım 2013 itibarıyla ortalama yıllık sanayi üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre gıda ürünlerinin imalatında %4,5 oranında artarken, içecek ve
tütün ürünleri imalatı sektörlerinde sırasıyla %1,2 ve %1,7 oranlarında düşüş kaydetmiştir.



Ocak-Kasım 2013 itibarıyla gıda ürünleri ve içecek sektörünün yaptığı toplam ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre %10,1 oranında artarak 10,7 milyar USD seviyesine ulaşmıştır. 2013 yılsonu itibarıyla ihracatın 11,8 milyar USD seviyesine ulaştığı tahmin edilmektedir.



Gıda ürünlerinin imalatında 2013 yılının 11 aylık döneminde ortalama yurtiçi ciro bir önceki yılın aynı dönemine oranla %12,5 seviyesinde artarken, yurtdışı cirodaki artış %11,9 olarak kaydedilmiştir. İçeceklerin imalatında ise söz konusu oranlar sırasıyla %5,6 ve %11,7 olarak gerçekleşmiştir. Öte yandan,
tütün ürünleri imalatında yurtiçi ciro %12,1 oranında gerilerken, yurtdışı ciro %16’nın üzerinde artmıştır.



İçecek sektörü yüksek potansiyeline karşın, sanayiye yönelik meyve üretiminin sınırlı olmasından dolayı düşük oranda büyüme kaydedebilmiştir.



Sektör yetkilileri 2014 yılında gıda sektöründe %6 oranında büyüme öngörürken, sektörün ihracatının %10, ithalatının ise %5 seviyesinde artacağı tahmin
edilmektedir.
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DB - TEKSTİL VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ İMALATI
Tekstil Ürünleri İmalatı (DB.17)
Giyim Eşyası İmalatı; Kürkün İşlenmesi ve Boyanması (DB.18)


Tekstil grubunda, 2013 yılı olumlu kapanmıştır. Yılın ilk yarısında AB pazarında devam eden durgunluğun yanı sıra, yurtiçinde satışların bir türlü istenilen hareketliliğe kavuşamamasına bağlı olarak yatay bir görünüm arz eden sektör, ikinci altı ayda kurlardaki yükselişin ihracat üzerinde yarattığı olumlu
etkiye bağlı olarak satışlarını arttırmıştır. 2013 yılında %8 büyüyen sektörün, 2014 yılında AB pazarındaki ertelenmiş talebin realize olmaya başlamasının
etkisiyle %10 civarında büyümeyi hedeflediği ifade edilmektedir.



2011 yılında yürürlüğe giren tekstil ürünleri ithalatına yönelik ilave gümrük vergilerinin 2014 yılında kalkması halinde sektörün bundan önemli ölçüde
etkilenebileceği düşünülmektedir. Uzak Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinin karşısında geçtiğimiz süreçte rekabetçilik kazanamadığı izlenen sektörün, ithalat baskısına maruz kalabileceği değerlendirilmektedir. Söz konusu durumun önüne geçmek için, sektör temsilcileri korunma tedbirlerinin devam etmesine yönelik çalışmalarını sürdürmektedir. Çabaların sonuç vermesi halinde, sektörün 2014 için koyduğu %10’luk büyüme hedefi ulaşılabilir görünmektedir.



2013’ün ikinci yarısında canlanmaya başlayan hazır giyim grubunun 2014’ün ilk yarısında da canlı seyrini sürdüreceği düşünülmektedir. AB pazarından
alınan toparlanma işaretleri ile yükselen döviz kurları, sektörün ihracat rakamını destekleyecektir. Ayrıca, tekstil ürünleri ithalatının üzerindeki ilave vergilerin kalkması durumunda bu ürünleri girdi olarak kullanan hazır giyim sektörünün maliyetlerini aşağı çekerek daha rekabetçi fiyatlar sunabileceği,
böylelikle hem dış hem de iç pazarda da avantaj sağlayabileceği değerlendirilmektedir.



2013’te yatay seyreden dünya pamuk fiyatlarının, 2014’te Çin’in elindeki stokları arttırmasının yanı sıra yoğun ithalata ve yükselen kurlara bağlı olarak
yurtiçinde artacağı düşünülmektedir. Yurtiçinde yükselen fiyatlara karşın yerli pamuk üretimi ihtiyacın %40’ını ancak karşılayacaktır.



Deri giyimde, hammadde maliyetlerinin artma ihtimali söz konusudur. Kurlarda yaşanan yükselişin, Güney Asya’dan ithal edilen derinin maliyetini yukarı yönlü etkileyeceği düşünülmektedir. Ayrıca, kış mevsiminin kurak geçmesiyle yoğun su kullanımı olan deri işleme sektörünün yaşayacağı problemlerin deri giyime yansıması kaçınılmazdır.
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DC - DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İMALATI
Derinin Tabaklanması ve İşlenmesi; Bavul, El Çantası, Saraçlık, Koşum Takımı ve Ayakkabı İmalatı (DC.19)



Derinin işlenmesi sürecinin neden olduğu çevre tahribatına bağlı olarak AB ülkelerinde derinin işlenmesine izin verilmemekte, söz konusu süreç çevre
ülkelere kaymaktadır. Bu açıdan Türkiye mevzuatsal anlamda var olan boşluklar ve gelişmemiş çevre kültürü nedeniyle bu sektörün gelişme fırsatı bulduğu ülkelerin başında gelmektedir.



Yukarıda bahsedilen durum nedeniyle AB ülkelerinden işlenmek üzere yapılan ham deri ithalatı, sektörün toplam ithalatının yaklaşık yarısını oluşturmaktadır. İşlenen derilerin yeniden bu ülkelere satıldığı ve yüksek katma değerli ürünlerin ağırlıkla bu ülkeler tarafından üretildiği izlenmektedir.



Ham deride yoğun dış alımın gerçekleşmesi, sektörün kurlardaki hareketlere duyarlılığını arttırmaktadır. Bu bağlamda kurlarda yaşanan yükseliş , güçlü
ihracata karşın sektörü zor durumda bırakabilecektir.



Deri ve deri ürünleri sektörünün ana ihraç pazarlarından Euro Alanı ülkelerinin toparlanma hızının 2014’te artacağı, bu durumun sektörel ihracata olumlu etkide bulunacağı değerlendirilmektedir.



Deri ve deri ürünlerine yönelik Uzak Doğu ülkelerinin talebinin arttığı değerlendirilmektedir. Çin ve Hong Kong başta olmak üzere söz konusu bölge ülkelerinin Türk deri sektörüne dönük talebinin artacağı düşünülmektedir.



2013 yılında ihracat artışı %23’e ulaşan ayakkabı grubunda benzer bir performansın AB kaynaklı gelişmeler paralelinde 2014 yılında da izlenebileceği düşünülmektedir.
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DD - AĞAÇ ÜRÜNLERİ İMALATI
Ağaç ve Ağaç Mantarı Ürünleri İmalatı (mobilya hariç) (DD.20)



Geçmiş yıllarda daha çok iç piyasanın ihtiyacını karşılamaya yönelik, mikro ölçekli ve eski teknolojiler kullanan işletmelerin faaliyet gösterdiği bir sektör
olan ağaç ürünleri, son yıllarda Ar-Ge çalışmalarına daha çok önem verilmesi, sertifikalı ürün satışının artması ve yeni teknolojilerin kullanılmaya başlanmasının etkisiyle yurtdışı pazarlara da yönelmeye başlamıştır.



Ağaç ve mantar ürünleri sektörünün üretim hacmi 8,8 milyar TL civarında olup imalat sanayi içindeki payı yaklaşık %,1,3’tür. Alt sektörlerden birleştirilmiş parke ve yer döşemelerinin imalatı ile ahşap kaplama paneli ve ağaç esaslı panel imalatında yoğunlaşma oranı (ilk 4 girişimin toplam üretim içindeki
payı) %60 civarında olup yüksek düzeydedir. Çok sayıda girişimin faaliyet gösterdiği diğer alt sektörlerde ise yoğunlaşma oranı düşük düzeydedir.



Üreticiler hammaddeleri olan odunu, Orman İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ihalelerle almaktadır. Sektörün ihtiyacının yaklaşık
%60'ı tekel konumundaki devletin açtığı ihalelerden karşılanmakta, %40’ı ise Rusya, Ukrayna, Şili, Arjantin, ABD’den temin edilmektedir.



Ocak-Kasım 2013 döneminde sektörün üretimi yıllık bazda önemli bir değişim göstermezken, ortalama KKO sınırlı bir düşüş göstererek %75,6 olmuştur.
Ancak, KKO 2013 yılının son çeyreğinde 2012 yılının aynı dönemine kıyasla daha yüksek düzeylerde gerçekleşmiştir.



Türkiye’nin net ithalatçı olduğu sektörde 2013 yılında ihracatın yaklaşık 0,7 milyar USD, ithalatın ise 1,5 milyar USD düzeyinde gerçekleştiği tahmin edilmektedir. Üretimin ancak iç piyasanın talebini karşılayabilmesi, hammadde açısından ithalata bağımlılığın yüksek olması, fiyat açısından dış piyasalarla
rekabet edilememesi ve taşıma maliyetlerinin yüksekliği gibi nedenlerle ihracatın üretime oranı düşük kalmaktadır. Öte yandan, ihracat artmakta olup
Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde yaşanan siyasi karışıklığa rağmen hız kesmemiştir. Irak ile İran pazarı sektörün ihracatında ilk sıralarda yer almaktadır.



Yurtiçinde hammadde fiyatlarının uluslararası piyasalara kıyasla daha yüksek olması ve ağır vergi yükü nedeniyle son yıllarda bazı firmalar sektörden
çıkarken konsolidasyonun arttığı gözlenmektedir. Bu süreçte, büyük ölçekli firmaların da kapasite artışına ve modernizasyona gittikleri belirtilmektedir.



Sektörün 2014 yılında özellikle inşaat ve mobilya sektörlerindeki gelişmeler paralelinde gelişim sergilemesi beklenmektedir.
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DE - KAĞIT HAMURU, KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ İMALATI; BASIM VE YAYIM
Kağıt Hamuru, Kağıt ve Kağıt Ürünleri İmalatı (DE.21)



Türkiye’de kağıt üretimi; selüloz ithalatı ve geri dönüşümlü kağıtların değerlendirilmesi ile gerçekleştirilmektedir. Atık kağıt kullanımında her geçen yıl
artış sağlanmasına karşılık ülkemizde atık kağıt toplama faaliyeti gelişmemiş yöntemlerle gerçekleştirildiği için geri dönüşüm oranı düşük düzeydedir.



Kağıtta yurtiçi nihai talebin yarısından fazlası ithalatla karşılanmaktadır. Üretimin %10-15’i oranında ihracat gerçekleştirilmektedir.



Ocak-Kasım 2013 döneminde, sektörde üretim yıllık bazda ortalama %3,9 civarında artmıştır. Ortalama KKO ise %79,1 olmuştur. Sektörün ihracatı 2013
yılında yıllık bazda %15 civarında artarak 2 milyar USD seviyesine ulaşırken, ithalatının %8 artarak 3,8 milyar USD civarında gerçekleştiği tahmin edilmektedir.



2005-2020 döneminde dünya kağıt ve karton tüketimi için yıllık bazda ortalama %3 artış öngörülmüştür. Türkiye’de ise kişi başına kağıt tüketiminin AB
ülkelerinin üçte biri düzeyinde olması, önemli bir büyüme potansiyeline işaret etmektedir.



Yıllık %4,5’lik üretim artışıyla Türkiye’nin, önümüzdeki yıllarda dünyanın sekizinci, Avrupa’nın beşinci büyük üreticisi konumunda olacağı kaydedilmektedir. Özellikle oluklu mukavvada artan yatırımların etkisiyle Avrupa’da önemli konuma gelinecektir. Öte yandan, yazı ve fotokopi kağıdı üreten
yerli firmalar, damping uygulamaları ve kalitesiz ithal kağıtların iç piyasaya kontrolsüz sokulması nedeniyle üretimde sıkıntı yaşadıklarını ifade etmektedir.



İhtisas gümrüklerinde denetim yapılması, piyasa gözetimi ve denetiminde etkinliğin artırılması, %1 KKDF uygulamasının çözümü, firmaların KDV iade
alacakları konusunda işlemlerinin hızlandırılması, anti-damping, korunma önlemleri, referans fiyat uygulamaları konusunda çalışma yapılması, etiketleme ve diğer hususlara dair standartların tespit edilmesi ve güncellenmesi konuları sektörün ana sorunları olarak ifade edilmektedir.



Son yıllarda artan yatırımlarla birlikte oluklu mukavva pazarında ağırlığın yabancı şirketlere geçtiği belirtilmektedir. Benzer şekilde karton sektöründe de
yabancı ilgisinin arttığı ve uluslararası büyük oyuncuların sektöre girme iştahının yüksek olduğu gözlenmektedir.
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DF - KOK KÖMÜRÜ, RAFİNE EDİLMİŞ PETROL ÜRÜNLERİ VE NÜKLEER YAKIT İMALATI
Kok Kömürü, Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri ve Nükleer Yakıt İmalatı (DF.23)



Dünyanın en önemli petrol ihracatçılarından İran’a uygulanmakta olan yaptırımlar 2013 yılında da sıkılaşarak devam etmiş ve bu ülkenin ham petrol ihracatı ciddi şekilde sekteye uğramıştır. Öte yandan, İran’ın nükleer programı ile ilgili olarak BM Güvenlik Konseyi ile sürdürülen müzakerelerde Kasım
2013’te bir anlaşmaya varılmış olup, 2014 yılı içinde İran’ın anlaşmadaki şartları yerine getirmesine bağlı olarak yaptırımların kademeli şekilde kaldırılması öngörülmektedir.



Yıllar itibarıyla petrol ihtiyacının yaklaşık yarısını İran’dan karşılayan Türkiye, son iki yılda yaptırımlar nedeniyle İran’dan petrol ithalatını %50 oranında
azaltmış durumdadır. İran’ın nükleer programı ile ilgili anlaşma sürecinin ilerlemesi ve yaptırımların kademeli olarak kaldırılmasıyla birlikte İran’dan
alınan petrol miktarının da artırılması planlanmakta olup bu durumun Türkiye’nin enerji ithalat faturasını olumlu etkileyeceği ifade edilmektedir.



Petrol piyasası açısından diğer bir önemli ülke olan Libya’da yaşanmakta olan iç karışıklıklar nedeniyle petrol arzı kesintiye uğramış olup belirsizlik devam etmektedir. Libya’daki sorunların kısa vadede çözüme kavuşturulabilmesi zor görünmektedir. Genel olarak Orta Doğu ve Afrika’daki siyasi gerginlik ve karışıklıkların, 2014’te de küresel petrol arzı açısından başlıca risk unsuru olmaya devam edeceği tahmin edilmektedir.



TÜPRAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre şirketin İzmit rafinerisi bünyesinde devam eden fuel-oil dönüşüm projesi stratejik yatırım kapsamına alınmış ve 2,9 milyar TL tutarında teşvikle belgelendirilmiştir. Şu ana kadar yaklaşık 2 milyar USD harcama yapıldığı ifade edilen projenin 2014 yılı Kasım
ayında devreye alınması ve Türkiye’ye yıllık 1 milyar USD dolayında katma değer sağlaması hedeflenmektedir.



İzmir’de SOCAR tarafından yürütülen Star Rafinerisi için bu zamana kadar harcanmış bulunan 350 milyon USD’ye ilave olarak Kasım ayında 475 milyon
USD’lik para transferi gerçekleştirildiği açıklanmıştır. Devam eden rafineri yatırımının 2017’de devreye alınması ve toplam 5,5 milyar USD’ye mal olması
planlanmaktadır.
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DG - KİMYASAL MADDE VE ÜRÜNLER İLE SUNİ ELYAF İMALATI
Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı (DG.24)



2013 yılında kimya sektöründe üretim yıllık ortalama bazda yaklaşık %2,7 oranında artarken, ortalama KKO da %80,5 düzeyinde gerçekleşmiştir. Sektörün ihracat hacmi 7 milyar USD, ithalat hacmi 29 milyar USD civarındadır. Sektörde, ihracatın ithalatı karşılama oranı %25 dolaylarındadır. Hammaddede ithalata bağımlılığın çok yüksek olması sektörün en önemli sorunu olarak değerlendirilmektedir.



2013 yılında üretim haşere ilaçları ile kimyasal gübre üretimi sektöründe gerilerken, boya ve diğer kimyasal ürünlerin imalatı yıllık bazda %5 civarında
artış kaydetmiştir. En yüksek artış oranı yaklaşık %10 ile sabun-deterjan alt sektöründe yaşanmıştır. Sentetik elyaf imalatı ise nispeten yatay bir seyir izlemiştir.



İlaç sektöründe üretim 2013 yılında yaklaşık %5 oranında gerilemiştir. SGK 2014’te ilaç harcaması için 15.972 milyon TL tutarında (2013 fiyatlarıyla) ödenek ayırmıştır. Sektör temsilcileri, ilaç fiyatlarının düşük olduğunu, bu durumun yatırım iştahını baskıladığını vurgulamaya devam etmektedir.



Kimya sektörünün ihracatı 2013 yılında sınırlı bir artış kaydetmiştir. Kimya sektörü, ihracatının yaklaşık yarısını AB ülkelerine gerçekleştirmektedir. AB
pazarında toparlanma yaşanırken yakın coğrafyadaki diğer ülkelere yönelik ihracatın beklentilerin gerisinde kalmasının, bu gelişmede etkili olduğu ifade
edilmektedir.



Yerli üretimin yurtiçi ihtiyacın ancak %20’sini karşılayabildiği petrokimya alanında önemli adımlar atılmaktadır. Türkiye'nin tek petrokimya şirketi olan
Petkim’in stratejik yatırım teşviki kapsamında devam eden kapasite artışı yatırımı tamamlandığında, Etilen Fabrikası’nın yıllık kapasitesinin %13 artacağı, PTA Fabrikası’nın yıllık kapasitesinin ise 70 bin tondan 105 bin tona yükseleceği ifade edilmektedir. Toplam yatırım tutarı 118 milyon USD olan ve
2014 yılında tamamlanması planlanan kapasite artışı yatırımı ile Petkim’in yıllık toplam üretim kapasitesi 3,2 milyon tondan 3,5 milyon tona yükselecektir. Benzer yatırımların devam etmesi, hammadde temini açısından kimya sektörünü oldukça olumlu etkileyecektir.



Kimya sektörünün 2014 yılında 2013’ün ikinci yarısındakine benzer bir seyir izleyeceği öngörülmektedir. 2014 yılında AB ülkelerinin ekonomik performansının sektörün ihracatı üzerinde önemli rol oynayacağı düşünülmektedir. Öte yandan, 2014 yılında da sektörün pazar çeşitlendirme faaliyetlerini sürdürmesi beklenmektedir.
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DH - PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ İMALATI
Kauçuk Ürünlerin İmalatı (DH.25.1)
Plastik Ürünlerin İmalatı (DH.25.2)


Ocak-Kasım 2013 döneminde kauçuk ve plastik ürünlerin üretimi yıllık bazda %3’e yakın artmıştır. KKO da bir önceki yıla göre bir miktar artarak %72,6
seviyesinde gerçekleşmiştir. Kauçuk ürünleri imalatı önemli bir değişim göstermezken, plastik ürünlerin imalatı aynı dönemde %4’a yakın oranda artış
kaydetmiştir. Yılın ilk on bir ayında yıllık bazda kauçuk sektörünün ihracatı %1,5, plastik sektörünün ihracatı ise %13 artmıştır. Hammadde açısından büyük ölçüde ithalata bağımlı olan plastik ve kauçuk (lastik) sektörlerinin son yıllarda yoğun bir pazar çeşitlendirme faaliyeti sürdürdüğü izlenmektedir.



2012 yılını bir önceki yıla göre %5,6’lık büyüme, yaklaşık 11 milyon adetlik satış rakamıyla tamamlayan Türkiye lastik pazarında 11 milyon lastiğin yaklaşık 9 milyon adetlik kısmını binek ve hafif ticari araç lastikleri oluşturmuştur. Kış lastiği pazarı ise, yine 2012 yılında yıllık bazda %50 artışla 3 milyon adet
olmuştur. 2013 yılında ise, kış lastiği uygulamasının etkisi ile toplam lastik pazarın %10 civarında büyüdüğü tahmin edilmektedir. Türkiye lastik üretiminin yaklaşık %60’ı ihraç edilmektedir.



Plastik sektörü, yerli üretimle karşılayamadığı hammadde sorununu ‘askı veya kota’ uygulamasıyla aşmaya çalışacaktır. Askıya alma tebliği ile plastik
sektöründe faaliyet gösteren firmalar ihtiyaç duydukları hammaddeleri, Gümrük Birliği kapsamında Türkiye veya AB ülkelerinden temin edemediklerinde, Ekonomi Bakanlığı’na başvurarak 5 yıl süreyle farklı ülkelerden ithal edebilecek ve bu ithalat için gümrük vergisi ödemeyeceklerdir. Aynı tebliğ kapsamında, AB ülkeleri ve Türkiye üretimi ihtiyaç duyulan hammadde için yeterli olmadığında kota uygulaması da devre girmektedir. Firmalar yapacakları
başvuru ile tarife kontenjanından yararlanarak hammaddelerini farklı ülkelerden temin edebileceklerdir.



Dünyada lastik pazarının otomotiv sektöründeki gelişmeler paralelinde ılımlı artış göstermesi beklenmektedir. Yurtiçinde ise, kış lastiği yönetmeliğinin
pazardaki büyümeye etkisinin devam edeceği öngörülmektedir.



Türkiye plastik sektöründe Avrupa’nın 2. büyük üreticisi konumundadır. Plastik sektörü 2013 yılında ihracatını ve büyümesini sürdürmüştür. Büyümenin ana kaynağını yurtiçi talep oluştururken, dış talepteki sıkıntılar biraz düzelmekle birlikte devam etmiştir. Hükümet’in uygulamaya koyduğu makro
ihtiyati tedbirler nedeniyle 2014 yılının sektör açısından zor bir yıl olacağı belirtilmektedir. Nitekim, sektörün otomotiv sektörüne girdi sağladığı dikkate
alındığında otomotiv sektöründeki gelişmeler önem arz etmektedir. Plastik ambalaj sektörü ise tüketim malları sektörüne paralel bir gelişim sergilemektedir.
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DI - METALİK OLMAYAN DİĞER MİNERAL ÜRÜNLERİN İMALATI
Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünlerin İmalatı (DI.26)


Metalik olmayan diğer mineral ürünler (cam, seramik, çimento, beton, vb.) sektörü daha çok inşaat ve otomotiv sektörlerine girdi sağlayan bir konumdadır.



İnşaat sektöründe 2014’te daha çok alt ve üstyapı projelerinin belirleyici olacağı; dış pazarlarda ise önemli bir canlanma yaşanmayacağı düşünülmektedir. Mega projeler olarak adlandırılan büyük altyapı projeleri inşaat sektörü için olumlu beklenti yaratırken; konut piyasası ve kredi koşullarına ilişkin gelişmeler ile
ekonomik aktivitede beklenen yavaşlama ise negatif öngörü yaratmaktadır. Bu bağlamda, cam, seramik, çimento, beton, vb. sektörlerin de inşaat faaliyetlerinin gidişatına paralel bir seyir izlemesi beklenmektedir.



Döviz kurlarındaki sert yükseliş, yurtiçinde elektrik ve doğalgaz fiyatlarında artışı gündeme getirmiştir. Cam ve seramik üretiminde önemli bir girdi olan
enerji maliyetlerinin 2014’te artması, sektörü olumsuz etkileyebilecektir.



Cam sektörü üretiminin %50’sini düzcam, %32’sini ambalaj, %16’sını ev eşyası ve %2’sini cam elyaf oluşturmaktadır. İhracatın %70’i Avrupa’ya, %15’i ise Orta Doğu ve Kuzey Afrika’ya yapılmaktadır. Yurtiçi otomotiv pazarındaki olası daralma ve Rusya’da cam ambalajlara yönelik olası talep düşüşünün cam sektörünün satışlarını kısmen olumsuz etkileyebileceği düşünülmekte; genel anlamda bakıldığında ise yatırımların ve büyümenin devam edeceği öngörülmektedir.



Seramik sektöründe ihraç pazarlarındaki büyümenin zayıf seyri ve Irak’ta gümrük gözetimlerinin artması sektörü kısmen olumsuz etkilemektedir. Diğer taraftan, büyümede daha iyi bir ekonomik performans sergilemesi beklenen İngiltere, ihracat için hedef pazar olarak belirlenmiştir.



Çimento sektöründe üretim ve satışlar inşaat sektöründeki canlı trend paralelinde 2013 yılında artmıştır. Büyük inşaat projelerinin devam etmesi halinde çimento talebinin artması beklenebilir. Ancak, 2014’te önceki yıla göre inşaat faaliyetlerinde, özellikle de konut sektöründe yaşanması beklenen yavaşlama sektörü olumsuz etkileyebilecektir. Bunun yanı sıra, dış pazarlarda talep görece düşük seyretmeye devam etmektedir.



Hazır beton üretimi 2013 yılında %10 büyümüş ve 102 milyon m3’e yükselmiştir. Sektördeki büyümenin daha çok kentsel dönüşüm ve 2B arazilerinin imara
açılması gibi kamu yatırımlarından kaynaklandığı belirtilmektedir. 2014 için büyüme hedefleri ise mega projelere odaklanmıştır.



Tuğla sektörü büyük ölçüde yurt içi inşaat sektöründeki gelişmelerden etkilenmektedir. Özellikle kentsel dönüşüm programlarının 2014’teki seyri sektörün
performansı açısından önem taşıyacaktır.
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DJ - ANA METAL VE FABRİKASYON METAL ÜRÜNLERİ İMALATI
Ana Metal Sanayisi (DJ.27)



2013 çelik üretiminin gerilediği bir yıl olmuştur. Yıl boyunca ham çelik üretiminin %3,4 azalarak 34,7 milyon tona gerilediği görülmektedir. Öte yandan,
Türkiye ham çelik üretiminde dünya sekizinciliğini sürdürmüştür.



2013’te uzun ürün yapımında kullanılan kütük üretimi %2,8 düşüşle 26,3 milyon tona gerilerken, yassı ürün imalatında kullanılan slab üretimi %5,3 inerek 8,4 milyon ton olmuştur. Yılın son döneminde uzun ürün imalatındaki gerilemenin hız kazandığı, buna karşın yassı ürün imalatındaki gerilemenin
ivme kaybettiği görülmektedir.



Yılın 11 ayında nihai mamul üretimi hem uzun, hem de yassı ürünlerde artmıştır. Ocak-Kasım döneminde uzun mamul üretimi %5,5 artarak 24,4 milyon
tona yaklaşırken, yassı mamul üretimi %9,3 yükselişle 9 milyon tona çıkmıştır. Yurt içinde, uzun mamul tüketiminin %13,2 arttığı ve 15,4 milyon tonu aştığı, yassı mamul tüketiminin ise %6,6 artışla 13,34 milyon tona ulaştığı izlenmektedir. Türkiye’nin nihai mamul üretim ve tüketim kompozisyonu ise şu
şekildedir; üretimde: %73 uzun, %28 yassı; tüketimde: %54 uzun, %46 yassı.



2013 Ocak-Kasım döneminde çelik ürünleri ihracatı miktar bakımından %6,6 düşüşle 17,34 milyon tona, değer bakımından ise %8,3 gerileyerek 14,41 milyar USD’ye inmiştir. Aynı dönemde, ithalat miktar bakımından %24 artarak 13,4 milyon ton olurken, değer bakımından %13 yükselmiş ve 11,63 milyar
USD’ye çıkmıştır.



2014 yılına dair sektörde bir belirsizlik hakim durumdadır. Ana ihraç pazarları olan Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkeleri ile AB ülkelerindeki toparlanmanın sektörün ihracat rakamları üzerinde olumlu etkisinin olacağı değerlendirilmektedir. Ancak, Çin’de güçlü üretim artışı ve olası arz fazlası çelik üreticilerinin Türkiye’nin de faaliyet gösterdiği pazarlara yönelmesine neden olacaktır. Ayrıca, Ukrayna ve Rusya’nın da AB ve Orta Doğu ülkelerindeki faaliyetlerini arttırdığı izlenmektedir. Son tahlilde 2014 yılının sektör için yurtdışındaki rekabetin çetinleştiği bir yıl olması beklenmektedir. Çelik ürünleri ihracatının %5 civarında artacağı değerlendirilmektedir.
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DJ - ANA METAL VE FABRİKASYON METAL ÜRÜNLERİ İMALATI
Ana Metal Sanayisi (DJ.27)



Demir çelik sektörü temsilcileri üretimin 2014’te %7 civarında artmasını beklemektedir. Ancak, bu rakamın diğer çelik üreticisi ülkelerin yaratacağı yoğun
rekabet nedeniyle gerçekleşmesi zor görünmektedir.



2014 yılında AB ekonomilerinin toparlanmaya devam etmesi otomotiv ve beyaz eşya sektörlerini, dolayısıyla yassı çelik talebini yukarı taşıyacaktır.



2013’ün ilk yarısında sürekli gerileyen çelik fiyatları, yılın ikinci yarısında yükselmeye başlamış ve ilk 6 aydaki kaybını telafi etmiştir. 2014 içinde çelik fiyatlarının küresel ekonomik koşullarda yaşanan toparlanmaya ve artması beklenen talebe bağlı olarak yukarı yönlü seyrini sürdürmesi beklenmektedir.



Türk demir çelik sektörü hammadde olarak yoğun biçimde hurda demir kullanmaktadır. Demir çelik sektörü, üretiminin %88’ini hurda demirden yaparken, bu hurda demirin %70’inden fazlası ithal edilmektedir. Nitekim, Türkiye dünyanın en büyük hurda ithalatçısı konumundadır. Öte yandan, yakın
dönemde Ekonomi Bakanlığı’nın öncülüğüyle “Girdi Tedarik Stratejisi” uygulamasıyla hurda tedarikinde yurtiçinin daha efektif kullanılması yönünde
adımlar atılmış ve olumlu sonuçlar alınmıştır. Bu önlemler paralelinde hurda ithalatı 2013 yılında %14 civarında gerilerken, yurtiçinden tedarik edilen
hurda %12 artmıştır. 2014 içinde söz konusu çabaların artacağı ve hurda temininin daha fazla yurtiçinden sağlanmaya çalışılacağı düşünülmektedir.



Küresel ekonomik konjonktürün toparlanma eğiliminde olması demir dışı metallerin cirolarını olumlu etkileyecektir. AB ülkelerinin yanı sıra özellikle
Kuzey Afrika ve Orta Doğu’da gerginliklerin azalmasıyla ihracat hacminin artması beklenmektedir. 2014 yılına hem alüminyum hem de bakır fiyatlarında
yatay bir seyirle girilmiştir. Yıl içerisinde stoklara ilişkin kayda değer bir değişim olmayacağı, talebin ekonomideki gelişmelere paralel olarak tedrici artacağı düşünüldüğünde fiyatlardaki söz konusu yatay seyrin süreceği değerlendirilmektedir. Ancak, bakırda arz artışının talebi aşabileceği ve bakır fiyatlarının baskılanabileceği düşünülmektedir.
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DJ - ANA METAL VE FABRİKASYON METAL ÜRÜNLERİ İMALATI
Makine ve teçhizatı hariç; fabrikasyon metal ürünleri imalatı (DJ.28)



Metal yapı sektörünün seyrini 2014 yılında alt yapı yatırımlarının belirleyeceği düşünülmektedir. 3. köprü ve 3. havalimanı başta olmak üzere büyük çaplı projelerin sektöre dinamizm kazandıracağı değerlendirilmektedir.



İnşaat sektöründeki 2014 yılının sakin seyredeceği düşünülmektedir. Halihazırda devam eden konut projelerinin haricinde, yeni projelere başlanması
beklenmemektedir. Buna bağlı olarak sektörün 2014 yılında büyük altyapı projelerine bağlı bir seyir izleyeceği değerlendirilmektedir. Bu durumda bina
inşaatlarına dönük üretim yapan metal yapı malzemeleri sektörünün söz konusu gelişmeden olumsuz etkilenmesi kaçınılmaz görünmektedir.



Bina ve konut inşaatlarının 2014 yılında zayıf bir seyir izleyeceği tahminine paralel olarak, konutlara dönük imalat gerçekleştirilen metal ürünleri sektörlerinin sıkıntılı bir yıl geçireceği değerlendirilmektedir. Ayrıca, sanayide yatırımların 2013 yılına kıyasla yavaşlayacağı tahmini göz önüne alındığında
2014 yılı fabrikasyon metal ürünleri imalatı için büyüme öngörülmemektedir.
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DK - MAKİNE VE TEÇHİZAT İMALATI
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine ve Teçhizat İmalatı (DK.29)



Makine sektöründe tekstil, inşaat makineleri başta olmak üzere birçok makine için leasing işleminde alınan KDV’nin %18’den %1’e indirilmesinin makine
yatırımlarını destekleyeceği ifade edilmektedir.



2013 yılında AB ülkelerinin artan ithalat rakamlarına bağlı olarak makine sektörü ihracatı %8 yükselerek 14 milyar USD seviyesine yükselmiştir.



2014 yılında, ana ihraç pazarlarının toparlanmaya devam edeceği yönündeki beklentilere paralel olarak, sektörün ihracat rakamının %15 artışla 16 milyar
USD düzeyine çıkacağı tahmin edilmektedir.



2013’ün ikinci yarısından itibaren döviz kurlarında kaydedilen yükseliş, sektörü hem yurtdışı hem de yurtiçi pazarlarda destekleyecektir. Makine sektörünün yüksek yerli girdi oranına sahip olduğu göz önüne alındığında kurlardaki yükselişin sektöre avantaj sağladığı değerlendirilmektedir.



Dünya'nın 11. büyük pazarına sahip olan Türk iş makineleri sektörünün 2014’te 17.500 adetlik satış rakamına ulaşması beklenmektedir. 2014’te 3 milyar
USD’ye ulaşacağı tahmin edilen ihracata karşılık, 6 milyar USD ithalat öngörülmektedir.



İnşaat sektörünün performansından doğrudan etkilenen musluk ve vana imalatının iç pazar satışlarının bu yıl yavaşlayabileceği düşünülmektedir Öte
yandan, özellikle Kuzey Afrika ve AB ülkelerine dönük satışlarda 2014 yılında canlanma olacağı değerlendirilmektedir.
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DK - MAKİNE VE TEÇHİZAT İMALATI
Elektrikli Ev Aletleri İmalatı (DK. 29.71)



Elektrikli ev aletleri imalatı güçlü bir yapıya sahip olup, yurtiçi rekabette önemli bir avantaja sahiptir. Yurtiçi pazarın yaklaşık %85’inden fazlasını yerli
firmalar paylaşmaktadır. Bu oranın azalmakta olduğu görülmekle birlikte, sektörün büyük oyuncuları için önemli bir risk unsuru oluşturmamaktadır. 22
milyon adeti aşan üretimiyle dünyanın beş büyük beyaz eşya üreticisinden biri olan Türkiye’de iç pazardaki büyüme devam etmektedir.



Elektrikli ev aletleri imalatı sektörünün yurtdışı rekabet gücü yüksektir. 2013 yılının 11 aylık döneminde yıllık bazda sektörde üretim ortalama %1 artarken ihracat %1,5 oranında artarak 3,9 milyar USD olmuştur. En fazla ihraç edilen ürünler sırasıyla buzdolabı, çamaşır makinesi ve fırındır. Sektörün ana
ihraç pazarı AB ülkeleri olup İngiltere’nin ardından en fazla ihracat yapılan ülkeler Almanya ile Fransa olarak sıralanmıştır. AB ülkelerinde durgunluğun
yaşandığı, Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkelerinde siyasi karışıklıkların ortaya çıktığı bir dönemde ihracattaki artış olumlu olarak değerlendirilmektedir.
Önümüzdeki dönemde AB pazarındaki durgunluğun aşılmasının yanı sıra, Orta Doğu ülkelerindeki pazarlama faaliyetlerinin hız kazanması ve Türk firmalarının marka bilinirliğinin artmasıyla ihracatın yükselmeye devam edeceği öngörülmektedir. Döviz kuru artışlarının da ihracatı destekleyeceği düşünülmektedir.



Beyaz eşya sektöründe yeni tasarımlar, enerji ve su tasarrufu sağlamaya yönelik olup dünyada çok çeşitli ürünler geliştirilmekte, Türkiye’deki üretici firmalar da bu gelişmeleri yakından takip etmektedir. Evlenmeler, çekirdek aile düzenine geçiş, gelir düzeyindeki artış, vb. paralelinde yeni evlerin kurulması beyaz eşyaya talep yaratmaktadır. Bu bağlamda sektörün orta vadeli büyüme potansiyeli yüksektir.



2013 yılında beyaz eşya sektöründe yurtiçi satışların (adet bazında) %5 civarında büyüdüğü tahmin edilmektedir. Bireysel kredilere ilişkin yapılan düzenlemelerle kredi kartı ile yapılan alışverişlerde vade sınırlaması getirilmesinin sektörün büyümesi üzerinde sınırlı bir baskı yaratacağı tahmin edilmektedir.
Nitekim, beyaz eşya ile mobilya sektörlerinde halihazırda uygulanmakta olan taksit sayısı ile getirilen sınırların paralellik taşıdığı belirtilmektedir. Öte
yandan, daha riskli nitelendirilen senetli alışverişlerin artacağı ve bunun da fiyatlarda artışa neden olabileceği ileri sürülmektedir.
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DL - ELEKTRİKLİ VE OPTİK DONANIM İMALATI
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Elektrikli Makine ve Cihazların İmalatı (DL.31)
Radyo, Televizyon, Haberleşme Teçhizatı ve Cihazları İmalatı (DL.32)


2013 yılında jeneratör, trafo ve transformatör sektörü daha çok ihracata yönelirken, tel-kablo sektöründeki iş hacmi yurt içi inşaat yatırımları ile pozitif bir
seyir izlemiştir. Aydınlatma grubunda ise kamu projesini de içine alan LED yatırımları öne çıkmaktadır.



Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre, 5 yıl içinde küresel ölçekte toplam aydınlatma pazarının %70’inin LED’e dönüşeceği öngörülmektedir. Türkiye’de de şehir içi sokak aydınlatmasında LED teknolojisine dönüşümü sağlayacak yasal çerçevenin tamamlandığı belirtilmektedir. LED’e dönüşümün
2014’te başlatılması planlanmakta olup bunun gerçekleştirilmesine yönelik çok sayıda yerli ve yabancı firmadan talep geldiği belirtilmektedir.



Aydınlatma cihazlarının ihracatı 2013’te önceki yıla göre %17,7 artarak 103,3 milyon USD olmuştur. En önemli pazarlar Türkmenistan, Azerbaycan ve
Irak’tır.



Alt sektörlerden kabloda yurt içi ve yurt dışı toplam pazar hacmi 5 milyar USD’ye ulaşmış olup Türkiye halihazırda dünyada ilk 10 üretici arasındadır.
Sektörün önümüzdeki dönemde temel hedefi, başta ABD olmak üzere Kanada ve Kuzey Amerika’ya yapılan ihracatı artırmak ve bölgede önemli bir pazar payına sahip olmaktır.



2013’de ihracat yıllık bazda telekomünikasyon kablolarında %33,8, alçak gerilim ve enerji kablolarında %13,4, transformatörlerde %11,9, akü, pil ve batarya grubunda %9,8, elektrik motorları ve jeneratörlerde ise %3,6 artmıştır. Telekomünikasyon kabloları ihracatında Avrupa pazarı öne çıkarken, alçak gerilim ve enerji kabloları sektöründe İngiltere, Irak ve Rusya ilk sıralarda yer almaktadır. Transformatörlerde ihracat Suudi Arabistan ve Irak’a yoğunlaşırken, elektrik motorları ve jeneratörlerde Almanya ve Fransa ilk iki büyük pazarı oluşturmaktadır. Akü, pil ve batarya grubunda ise Mısır, Cezayir ve Irak
başlıca pazarlardır. Özellikle devam eden alt yapı projelerinin ve yeni yatırımların, 2014’te sektörün iş hacmini etkilemesi beklenmektedir.



Doğalgaz ve elektrik dağıtım özelleştirmeleri paralelinde 250 milyon TL’lik büyüklüğe sahip sayaç sektöründe iş hacmi artmıştır. Önümüzdeki dönemde
özelleştirmelerin su idareleri ile genişletilecek olmasının sektöre olumlu yansıyacağı düşünülmektedir.
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DL - ELEKTRİKLİ VE OPTİK DONANIM İMALATI
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Elektrikli Makine ve Cihazların İmalatı (DL.31)
Radyo, Televizyon, Haberleşme Teçhizatı ve Cihazları İmalatı (DL.32)


İnşaat sektöründeki canlılık, enerji sektöründeki özelleştirmeler ve yenilenebilir enerji, vb. yeni yatırımlar sektörü olumlu etkilemektedir. Enerji yatırımlarındaki artışın öngörülen hızda devam etmesi halinde, trafo sektörünün 2014’te %10-12 büyümesi beklenmektedir. Elektrik kontrol ve dağıtım cihazları
sektöründe de yatırımlar devam etmektedir.



Sanayide kullanılan elektrik enerjisinin %70’e yakınının elektrik motor sistemlerinde tüketildiği belirtilmekte, bu nedenle elektrik motorları sektöründe
enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik yatırımların hız kazandığı ifade edilmektedir. Son dönemde verimli ve çevreci motor satışları artmış; AB pazarına yapılan ihracat da olumlu bir performans sergilemiştir. Firmaların Ar-Ge yatırımları devam etmektedir.



İhracatta güçlü bir seyir izleyen akü sektörüne yönelik yatırımlar sürmekte olup yabancı yatırımcı ilgisi de yüksektir. Diğer taraftan otomotiv sektöründe
beklenen kısmi yavaşlamanın iş hacmine olumsuz yansımaları söz konusu olabilecektir.



Yurt içinde, GSM operatörü bir firma tarafından üretilen ilk yerli cep telefonu ile akıllı telefon pazarına yönelik yatırımlar gündeme gelmiştir. Söz konusu
pazar için yatırımların 2014’te de devam etmesi beklenmektedir.



LCD TV ihracatı 2013’te bir önceki yıla göre %22,9 artarak 1,4 milyar USD’ye ulaşmış, başlıca ihraç pazarları Almanya, İngiltere ve Fransa olmuştur.



2013’te bir önceki yıla göre ses ve video cihazları ve bantları ihracatı %23, kombi TV alıcılarının ihracatı yaklaşık %20, telefon cihaz ve santralleri ihracatı
ise %5,5 gerilemiştir.



Elektronik cihazlar sektöründe, Çin ve Tayvan kaynaklı rekabetin iç pazarda giderek yoğunlaştığı belirtilmektedir.
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DM - ULAŞIM ARAÇLARI İMALATI
Motorlu Kara Taşıtlarının İmalatı (DM.34.1)



Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre Türkiye’de otomotiv toplam pazarı 2013 yılında bir önceki yıla göre %9 büyüyerek 885 bin adet seviyesine ulaşmıştır. Pazarın yaklaşık %95’ini teşkil eden otomobil ve hafif ticari araçlar pazarı da aynı dönemde %9,7 büyüyerek 853 bin adede ulaşmıştır.



Otomobil ve hafif ticari araçlar toplam pazarında ithalatın payı, 2011’de 526 bin ithal araçla %61 seviyesindeyken, bu oran pazarın küçüldüğü 2012’de 501
bin araçla %65’e yükselmiş; 2013’te ise toplam 607 bin araçla %71’e ulaşmıştır. Sadece otomobil rakamlarına bakıldığında 2011 yılında 414 bin araçla toplam satışlar içinde %70 seviyesinde olan ithal otomobil satışları, 2012’de oran olarak %74’e yükselmesine rağmen 410 bin adete düşmüştür. 2013’te ise 518
bin araca ve oran olarak %78’e ulaşmıştır. İncelenen rakamlar, 2012 yılındaki pazar daralmasının ardından 2013’te elde edilen büyümenin büyük ölçüde
otomobil satışlarına bağlı olduğu; otomobil satışlarındaki %19,5 oranındaki yıllık artışın da hemen tamamının ithal otomobil satışlarındaki artıştan kaynaklandığını göstermektedir.



Cari açığın daha sürdürülebilir seviyelere çekilmesi amacıyla kamu tarafından alınan önlemler arasında otomotiv sektörüne ilişkin düzenlemeler de yer
almaktadır. BDDK tarafından taşıt kredilerine getirilen sınırlamaların finansman imkânlarını kısıtlaması ile talebin olumsuz etkileneceği düşünülmektedir. Sınırlamaların yanı sıra faiz oranlarında beklenen artışın da kredi maliyetlerini artıracağı, dolayısıyla talepte gerilemeye neden olacağı tahmin edilmektedir. Bakanlar Kurulu tarafından ÖTV oranlarına getirilen artışların fiyatlarda neden olacağı %3,5-%6,5 arasındaki artışların da, talebi düşürecek diğer bir etken olması beklenmektedir. TL’deki değer kaybı ve ÖTV artışları birlikte düşünüldüğünde sektörde fiyatların yaklaşık %15 oranında yükseleceği, bunun da otomotivdeki fiyat esnekliği göz önüne alındığında pazarda %30’a kadar daralmaya neden olabileceği anlaşılmaktadır.



2013 yılında otomotiv sektörü genelinde üretim artışı %5 olurken, otomobilde üretim %10 artmıştır. Otomotiv üretiminin 2014 yılındaki performansı açısından, ihracatın tamamına yakınının gerçekleştirildiği Avrupa pazarındaki gelişmeler önem taşımaktadır. 2013 yılında yaklaşık %3 daraldığı tahmin edilen Avrupa otomotiv pazarının 2014 yılında bir miktar toparlanması beklenmektedir. Türkiye’de yeni otomotiv yatırımlarının daha çok ihracata yönelik
olarak planlandığı da hesaba katıldığında, Avrupa pazarında beklenen toparlanmayla birlikte, iç pazardaki sıkıntılara rağmen otomotiv ihracatının ve
üretiminin artmaya devam edeceği öngörülmektedir. Döviz kuru artışlarının da ihracatı destekleyeceği düşünülmektedir.
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DM - ULAŞIM ARAÇLARI İMALATI
Deniz Taşıtlarının Yapımı ve Onarımı (DM. 35.1)



2000’li yıllarda, küresel düzeyde denizyolu taşımacılığındaki hareketliliğe ve hızla yükselen navlunlara bağlı olarak yeni inşa ve ikinci el gemi fiyatlarında
meydana gelen artış; gemi sahipliğini önemli bir yatırım alanına dönüştürürken, yeni gemi siparişlerinin de paralel bir ivmeyle artmasına neden olmuştur. Türk gemi inşa sanayii de bu dönemde hızlı bir gelişim göstermiş ve 2003 yılında 550 bin DWT olan inşa kapasitesi, 2008 yılı itibarıyla 3,6 milyon
DWT’ye; tersane sayısı ise 37’den 71’e çıkmıştır. Ancak küresel krizin etkisiyle deniz ticaretinde ve navlunlarda yaşanan çöküş, gemi sahipleri ve işletmecilerinin nakit akışlarında ciddi sıkıntılara yol açarken, gemi inşa sanayiine de sipariş iptalleri ve yeni siparişlerde durgunluk olarak yansımıştır. Halen
küresel deniz ticaret filosunda kapasite fazlası söz konusu olup, tamamlanacak siparişler nedeniyle kapasite fazlasının en az önümüzdeki birkaç yıl daha
devam etmesi beklenmektedir.



Küresel rekabette devlet desteklerinin de katkısıyla Uzak Doğu ülkeleri öne çıkmakta olup bu durum yeni siparişler açısından Türkiye’deki tersaneleri
zorlamaktadır. Türk gemi inşa sanayiinde mevcut tersanelerin önemli bir kısmının tamir/bakım faaliyetlerine yöneldiği ifade edilmektedir. Sipariş iptalleri ve ertelemeleri yüzünden sıkıntıya giren ve yeni sipariş almakta zorlanan sektörde, askeri gemilerin yanı sıra platform destek gemileri (PSV) gibi özel
nitelikli gemiler gibi projelere ağırlık verilmekte olduğu ifade edilmektedir.



Küresel deniz ticareti filosundaki kapasite fazlasının süreceği beklentisi göz önüne alındığında, gelecek dönemde Türkiye’de özel nitelikli off-shore gemilerin inşası ile savunma sanayi ihalelerinin öne çıkacağı anlaşılmaktadır. Ayrıca Akdeniz’deki avantajlı coğrafi konumu nedeniyle sektörün tamir ve bakım faaliyetleri açısından da öncelikli tercih olabileceği kaydedilmektedir. Son dönemde navlunlarda yaşanan artışın ikinci el gemi ve gemi inşa piyasasını hareketlendirdiği ifade edilmekte, ancak bu hareketliliğin daha çok büyük tonajlı gemilere dönük olduğu ve esasen büyük gemiler açısından rekabet
gücü yüksek olan Uzak Doğu tersanelerini olumlu etkilediği belirtilmektedir.



Ana görev fonksiyonu kuvvet aktarımı ve amfibi harekat olmakla birlikte gerektiğinde doğal afet yardımlarında da kullanılabilecek olan ve Türkiye tarihinin en büyük denizcilik ihalelerinden olduğu ifade edilen “Havuzlu Çıkarma Gemisi” ihalesini, Sedef Tersanesi kazanmıştır. Proje ana gemi ile birlikte
10 adet çeşitli tiplerde gemi ve bot üretimini içermekte olup platformun Ege, Akdeniz, ve Karadeniz’in yanı sıra Atlantik ve Hint okyanuslarında da kullanılabileceği belirtilmektedir.
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DN - BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ İMALATLAR
Mobilya imalatı (DN.36.1)


Türk mobilya sektöründe tasarım, markalaşma, Ar-Ge, kalite ve teknoloji yatırımları gibi alanlarda ilerleme kaydedilmesine rağmen sektör henüz istenen
düzeyde değildir. Ancak, fiyat açısından rekabetçi bir konumda bulunmaktadır. Fiyatların Amerika ve Avrupa’ya kıyasla düşük olması, sektörü özellikle
Afrika'da ve Orta Doğu’da başarılı kılan önemli bir etken olarak göze çarpmaktadır. Diğer taraftan, dağıtım sistemlerinin düzenlenmesi, kalifiye işgücünün artırılması, modern tasarım ve patent hakkına ilişkin düzenlemeler yapılması, kalite testleri ve standartlara uygunluğun sağlanması için organizasyon ve denetim yapılması vb. konularda yol alınmasına gerek olduğu ifade edilmektedir. Mobilya sektöründe üretimi yapılan başlıca ürün grupları panel
mobilya, kanepe-oturma grubu, oturak-sandalye, ofis mobilyası, yatak, mobilya aksam ve parçalar, bahçe ve mutfak mobilyasıdır.



Ağırlıklı olarak iç talebe yönelik üretim gerçekleştiren mobilya sanayii açısından gayrimenkul ve inşaat sektörlerindeki genel seyir önem arz etmektedir.
Evlilik ve yenilemeler dışında satışları tetikleyen en önemli unsur yeni konut inşaatlarıdır. Evlilik oranlarında yıllar itibarıyla kayda değer bir dalgalanma
yaşanmazken, mobilya yenileme döngüsünün ortalama 7-10 yıl olduğu, ancak bu sürenin düşmekte olduğu belirtilmektedir.



Mobilya sektöründe 2013 yılında üretim yıllık bazda %10 civarında artmıştır. İhracat %15’lik artışla 2 milyar USD, ithalat %17 artışla 0,8 milyar USD civarında gerçekleşmiştir. En çok mobilya ihracatı yapılan ilk 5 ülke Irak, Libya, Azerbaycan, Almanya ve Türkmenistan olarak sıralanmıştır.



Türkiye’de evde geçirilen zamanın halen fazla olması, genç nüfus yapısı, evlenme oranlarının yüksekliği ve gelir düzeyindeki artış, mobilya sektörünün
gelişimini olumlu yönde etkilemektedir. Orta vadede başta TOKİ'nin inşaatları olmak üzere konut sektörünün hızlı gelişimi paralelinde mobilya sektörünün özellikle iç talebin etkisiyle büyümeye devam edeceği düşünülmektedir.



2014 yılında sektörün durumunun inşaat sektörünün ve dış talebin seyrine bağlı olarak şekilleneceği düşünülmektedir. Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da siyasi istikrasızlık nedeniyle sektörün pazar çeşitlendirmesine giderek Afrika pazarına yoğunlaştığı izlenmektedir.
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DN - BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ İMALATLAR
Kuyumculukla İlgili Eşyaların İmalatı (DN.36.2)

Altın Fiyatı ($/ons)

2.000



Türkiye’de kuyumculuk sektöründe yaklaşık 3.800 üretici, 500 toptancı ve 25 bin civarında perakendeci faaliyet göstermekte olup perakende alanında yoğunlaşan istihdamın yaklaşık 250 bin kişi olduğu tahmin edilmektedir.



Altın madeni çıkarımı 2012 sonunda 25 tona yaklaşırken, 2013 yılında 30 ton seviyesinde gerçekleşmiştir. 2014’te ise, bu rakamın 36 ton seviyesinde olması planlanmaktadır.



Pazar büyüklüğü olarak Hindistan, Çin, ABD ve Rusya ile birlikte en büyük 5 pazar
arasında bulunan Türkiye, mücevher imalatında ise İtalya’nın ardından dünyada ikinci sırada yer almaktadır. Önümüzdeki yıllarda Türkiye’nin İtalya’yı geçerek imalatta
dünya lideri olacağı tahmin edilmektedir.



Mücevherat, bijuteri eşyaları ve ilgili ürünlerin imalatı sektöründe ihracat, 2013’ün on
bir aylık döneminde yıllık bazda %27 oranında artarak 3,2 milyar USD’ye ulaşmıştır.



Sektör temsilcileri kuyumla ilgili kredi kartı taksitlerine getirilen sınırlamayı doğru
bulduklarını ifade ederken bunun etkisinin sınırlı olacağını tahmin etmektedir. %20
oranındaki ÖTV’nin kaldırılması ve %18 oranında KDV’nin uygulanmasının ise sektörün ihracatını olumlu yönde etkileyeceği ifade edilmektedir. 2013 yılında takı satışları
%20 civarında artarken, tasarruf amaçlı altın talebinin çok yüksek düzeyde gerçeklemesi neticesinde darphane ürünleri bir dönem bulunmaz hale gelmiştir. 2014 yılında
da altına olan talebin artacağı tahmin edilmektedir.
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E - ELEKTRİK, GAZ, BUHAR VE SICAK SU ÜRETİM VE DAĞITIMI
Elektrik, Gaz, Buhar ve Sıcak Su Üretim ve Dağıtımı (E.40)



2013 yılında enerji sektöründe tamamına yakını kamuya ait varlıkların özelleştirilmesinden oluşan yaklaşık 7 milyar USD’lik birleşme ve satınalma işlemi
gerçekleşmiştir. Diğer taraftan konuyla ilgili yayımlanan raporlar, 2014 yılında söz konusu tutarın geçen yılın oldukça altında kalabileceği tahminlerine
yer vermektedir. Özelleştirme kapsamındaki Yatağan, Kemerköy, Yeniköy ve Çatalağzı termik santrallerinin düşük verimlilikle çalışması ve ekonomik
ömürlerinin yaklaşık yarısını tamamlamış olmaları, bu santrallerin ihalelerde yüksek fiyatlar almasını zorlaştırabilecektir. Ekonomik konjonktürün de
özelleştirme ihaleleri için elverişli olmadığı ifade edilmektedir. Yakın dönemdeki seçimler ve ekonomik görünüm nedeniyle İGDAŞ özelleştirmesine ilişkin sürecin 2014 yılında tamamlanması beklenmemektedir.



Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından, Şubat 2014’te Yatağan, Kemerköy ve Yeniköy termik santrallerinin özelleştirilmesi için yapılacak ihalelerin Nisan ayına ertelendiği duyurulmuştur. Ertelemeye gerekçe olarak yurtiçi ve yurtdışı ekonomik konjonktür ve döviz kurlarındaki son gelişmeler gösterilirken, kararın yatırımcılarla görüşülerek alındığı ve ekonomik durumun daha elverişli olduğu bir dönemde daha iyi bir fiyat oluşması için bu tercihin yapıldığı ifade edildi.



Enerjide yerli kaynakların kullanılması amacıyla kömüre yönelik projeler önem kazanmaktadır. Bu bağlamda Katar ile Afşin-Elbistan havzasında üzerinde mutabakata varılan yatırım projesi ve Suudi Arabistan şirketi ACWA ile yürütülen Konya-Karapınar havzası ile ilgili görüşmelerin seyri takip edilecektir. Her iki projede de yatırım tutarları ve kurulacak santraller kayda değer büyüklüğe sahip olmasına rağmen, henüz yatırım kararları ile ilgili süreç
tamamlanmamıştır.



Enerji ihtiyacı hızla artan Türkiye’de, gerek bu ihtiyacın karşılanması, gerekse enerji kaynaklarında dışa bağımlılığın azaltılması amacıyla 2023 yılına kadar sektörde yaklaşık 130 milyar USD yatırım yapılması hedeflenmektedir. Bu nedenle, konjonktürel olarak kesintiler yaşansa da elektrik enerjisi üretiminde ve doğalgaz sektöründe gelecek yıllarda büyüme eğiliminin ve yatırımların devam edeceği tahmin edilmektedir.



Türkiye’de elektrik enerjisi sektörünün 2013 yılındaki görünümüne ve sektöre ilişkin beklentilere ait daha detaylı değerlendirmeleri içeren ‘Türkiye’nin
Enerji Görünümü’ başlıklı raporumuza buraya tıklayarak veya http://ekonomi.isbank.com.tr sitesindeki Araştırma-Analiz bölümünden ulaşabilirsiniz.
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F - İNŞAAT
İnşaat (F.45)



2013’te inşaat sektörünün %7,6 büyüdüğü tahmin edilmektedir. Kentsel dönüşüm, mütekabiliyet yasası ve 2B arazilerinin kullanıma açılması ve büyük
altyapı projeleri ile sektör olumlu bir yıl geçirmiştir. TOKİ’nin 2013’te inşaat sektörüne 10,5 milyar TL’lik yatırım yaptığı belirtilmektedir.



Ekonomik aktivitede yavaşlamanın beklendiği 2014 yılında, inşaat sektöründe büyümenin yavaşlayacağı düşünülmektedir. Kredi koşullarındaki sıkılaşmanın konut talebi üzerindeki, yurt içinde yaşanan politik gerginliğin ise kamu projeleri üzerindeki olumsuz etkisi 2014 için risk oluşturmaktadır. Öte
yandan, kentsel dönüşüm, büyük altyapı projeleri (İstanbul’a 3. köprü ve 3. havaalanı, nükleer santral, HES, otoyol vb.) ile projeleri tamamlanan gayrimenkul yatırımlarının iş hacmine olumlu yansıması beklenmektedir.



İstanbul başta olmak üzere büyük kentlerde hızlı yapılaşma paralelinde arsa arzında düşüş yaşandığı belirtilmektedir. Bu durumun maliyetlerde artışa
sebep olduğu, dolayısıyla önümüzdeki dönemde konut fiyatlarına artış şeklinde yansıyabileceği ifade edilmektedir.



Türkiye konut piyasasına genel olarak bakıldığında ise arz-talep dengesizliğinin devam ettiği vurgulanmaktadır. Anadolu’nun büyük şehirler haricindeki
bölgelerinde üretici ve tüketicinin uygun fiyatta buluşamadığı ve bu durumun arz-talep dengesizliğine yol açtığı ifade edilmektedir.



Türk yurt dışı müteahhitlik sektörünün 2013’te 27 ülkede 13,9 milyar USD değerinde proje üstlendiği belirtilmektedir. 2014’te iç pazardaki daralma karşısında firmaların yurt dışındaki imkanları kullanmayı tercih edecekleri düşünülmektedir.



Dış pazarlarda, son yıllarda Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri öne çıkmıştır. Ancak, söz konusu Bölgede istikrarsız bir ekonomik yapının bulunması ve
mevcut riskler, projelerin sürekliliğine dair belirsizlik oluşturmaktadır.
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Taahhüt sektöründe 2013 yılında en çok iş yapılan ülke, altyapı ve üstyapı projeleriyle öne çıkan Türkmenistan olmuştur. Bu ülkede alınan 60 projenin
toplam değeri 2013 sonu itibarıyla 11 milyar USD’ye ulaşmıştır. İş hacmi yüksek olan diğer ülkeler Rusya, Irak, Kazakistan ve Cezayir olarak sıralanmıştır.



3 milyar USD’lik büyüklüğe sahip olan çatı sektörü, küresel pazardan %1 civarında pay almaktadır. 2013’te inşaat sektöründe yaşanan ivmelenme, çatı
sektörüne de olumlu yansımıştır. 6 milyar TL’lik büyüklüğe sahip olan yalıtım sektöründe ise toplam konut stokunun %85’inin yalıtımsız olması, sektör
için orta-uzun vadede fırsat yaratmaktadır.



Sektörde 2014’e ilişkin büyüme tahminleri temkinlidir. Büyümeyi mevcut risk ve belirsizlikler ile sıkılaşan piyasa koşullarının olumsuz etkileyebileceğine
dikkat çekilmektedir.
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G - TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET; MOTORLU TAŞIT, MOTOSİKLET, KİŞİSEL VE EV EŞYALARININ ONARIMI
Motorlu Taşıtlar ve Motosikletlerin Satışı, Bakımı ve Onarımı; Motorlu Taşıt Yakıtının Perakende Satışı (G.50)
Motorlu Taşıtlar ve Motosikletler Dışında Kalan Toptan Ticaret ve Ticaret Komisyonculuğu (G.51)
Motorlu Taşıtlar ve Motosikletlerin Dışında Kalan Perakende Ticaret; Kişisel ve Ev Eşyalarının Tamiri (G.52)


Türkiye’de perakende sektörü cirosunun 2013’te yıllık bazda %12 büyüyerek 300 milyar USD’ye yükseldiği tahmin edilmektedir. Aynı dönemde
AVM’lerde yaratılan cironun da %20 artarak 60 milyar TL’ye ulaştığı tahmin edilmektedir. Arap ve Kafkas ülkeleri kaynaklı alışveriş amaçlı seyahatlerin
artması AVM’lerin satışlarına olumlu yansımıştır. 2014’te açılması planlanan 35 yeni AVM ile 70-75 milyar TL ciroya ulaşılması hedeflenmektedir.



BDDK tarafından hazırlanan ve 1 Şubat 2014 itibarıyla uygulanmaya başlanacak olan düzenleme ile kredi kartı ve nakit çekimlerinde taksit sayısı 9 ay ile
sınırlandırılmış; aynı zamanda kuyum, telekomünikasyon (cep telefonu dahil), gıda ve akaryakıt satışında taksit uygulaması kaldırılmıştır. Söz konusu
uygulamadan özellikle kredi kartı kullanımı yüksek olan tüketici elektroniği satışlarının olumsuz etkilenmesi beklenmekte; giyim, gıda ve akaryakıt perakendesinde ise daha sınırlı bir etki öngörülmektedir.



Bakanlar Kurulu kararı ile motorlu araçlar, tütün mamulleri ve alkollü içkilerin de içinde bulunduğu bir grup üründe ÖTV oranları artırılmıştır. Vergi artışlarının fiyatlara yansıması paralelinde söz konusu ürünlerin perakende satışlarının olumsuz etkileneceği düşünülmektedir.



Teknoloji marketler, kredi kartına yönelik yeni yasal düzenleme sebebiyle büyüme tahminlerini revize etmektedir. Özellikle cep telefonu satışlarında taksit uygulamasının kaldırılması sektör yetkilileri tarafından tepki ile karşılanmıştır. Bu durumdan olumsuz etkileneceklerini belirten yetkililer, GSM operatörlerinin kontratlı satışlarına sınırlama getirilmemesi halinde, sektörde haksız rekabet doğacağını dile getirmektedir.



Tüketici elektroniği perakendesinde rekabet artarken, sektördeki birleşme ve satın almalar devam etmektedir. Son durumda sektördeki güncel pazar payları, Teknosa %40, Bimeks %21,5, Media Markt (Saturn) %20 ve Vatan Bilgisayar %17 olarak verilmektedir.



Son dönemde döviz kurlarında gözlenen yukarı yönlü hareket, ithal ürünlerin ağırlıklı olduğu elektronik, vb. sektörlerde 2014 yılı satışları için önemli bir
risk faktörü olarak görülmektedir. Kur etkisinin maliyet artışı olarak yansıması halinde, diğer ürün gruplarının da olumsuz etkilenmesi söz konusudur.
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G - TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET; MOTORLU TAŞIT, MOTOSİKLET, KİŞİSEL VE EV EŞYALARININ ONARIMI
Motorlu Taşıtlar ve Motosikletlerin Satışı, Bakımı ve Onarımı; Motorlu Taşıt Yakıtının Perakende Satışı (G.50)
Motorlu Taşıtlar ve Motosikletler Dışında Kalan Toptan Ticaret ve Ticaret Komisyonculuğu (G.51)
Motorlu Taşıtlar ve Motosikletlerin Dışında Kalan Perakende Ticaret; Kişisel ve Ev Eşyalarının Tamiri (G.52)


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı’nın 2014 yılının ilk çeyreğinde Meclis’ten geçirilmesinin hedeflendiği belirtilmiştir. Söz konusu tasarı ile “AVM, büyük mağaza, zincir mağaza, özel markalı ürün, franchise ve bayi”
gibi kavramların tanımlanarak yasal bir niteliğe kavuşturulması istenmektedir.



GfK verilerine göre 2013’ün ilk 3 çeyreği itibarıyla tüketici teknolojisi pazarı geçen yılın aynı dönemine göre cep telefonlarını da kapsayan telekom grubunda %47,5, dizüstü bilgisayar ve tabletleri içeren bilişim teknolojileri grubunda %28,2 büyümüştür. Bu dönemde LED ve 3D TV’lerin satışı hızla artarken, ev sinema ve ses sistemleri de pozitif bir seyir izlemiştir.



2013’te %4 büyüyerek 35,3 milyar USD’lik iş hacmine ulaştığı tahmin edilen gıda perakendeciliğinde, bu yıl da yatırımların devam etmesi beklenmektedir. Öte yandan, kredi kartı harcamaları içinde elektronik ticaretin payının giderek arttığı vurgulanmaktadır. Tüketim harcamalarındaki gerilemeden bir
miktar olumsuz etkileneceği düşünülse de, özellikle giyim ve spor malzemeleri alışverişiyle öne çıkan e-ticaret sektöründeki büyümenin 2014’te de süreceği tahmin edilmektedir.



Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, 2013 yılında otomotiv pazarı adet bazında bir önceki yıla göre %9,7 artmıştır. Tüketim harcamalarını kısmaya yönelik uygulamalardan etkilenecek olan bir diğer sektör otomotivdir. Yeni düzenleme ile taşıt kredilerinin vadesi 48 ay ile sınırlandırılırken, kredi tutarına göre belirlenen teminat uygulaması gündeme getirilmiştir. Taşıt kredilerinin vade ve miktarına getirilen söz konusu sınırlamaların,
2014’te otomotiv satışlarını olumsuz etkileyeceği düşünülmektedir.



Otomotiv satışlarının, faiz ve döviz kuru artışları ile 2014 itibarıyla hayata geçirilen vergi oranlarındaki yükselişlerden de olumsuz etkileneceği düşünülmektedir. ÖTV ve MTV’deki yükselişin yanı sıra, satılan araçların %80’inin ithal olması sebebiyle kurlardaki artışların da fiyatlara yansımaya başladığını
belirten sektör temsilcileri, 2014 yılında satışların %10-20 civarında düşeceğini öngörmektedir.



Otomotiv pazarında yaşanması beklenen yavaşlamanın, parça ve aksesuar sektörüne de yansıyabileceği düşünülmektedir.
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G - TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET; MOTORLU TAŞIT, MOTOSİKLET, KİŞİSEL VE EV EŞYALARININ ONARIMI
Motorlu Taşıtlar ve Motosikletlerin Satışı, Bakımı ve Onarımı; Motorlu Taşıt Yakıtının Perakende Satışı (G.50)
Motorlu Taşıtlar ve Motosikletler Dışında Kalan Toptan Ticaret ve Ticaret Komisyonculuğu (G.51)
Motorlu Taşıtlar ve Motosikletlerin Dışında Kalan Perakende Ticaret; Kişisel ve Ev Eşyalarının Tamiri (G.52)


“Tam Gün Yasa Tasarısı” adıyla anılan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Ocak 2014 itibarıyla yasalaşmıştır. Yasa kapsamında, “ruhsatsız olarak önceden hazırlanarak eczanede bulundurulan hazır ilaç imal edenler veya bu şekilde imal edilen ilaçları bilerek satan, satışa arz eden veya sattıranlara 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilmesi” öngörülmektedir. Sözü geçen uygulamanın eczanelerin faaliyetlerini olumsuz etkileyebileceği ifade edilmektedir.



Gıda perakendeciliği sektörünün cirosunun 2013’te yıllık %4’lük artışla 35 milyar USD’ye ulaştığı tahmin edilmektedir. Taksit uygulamasının kaldırılmış
olmasının, sektörün satışları üzerinde önemli bir etki yaratması beklenmemektedir.



Akaryakıt perakendeciliğinde ise 2014’te yeni istasyon yatırımlarının yavaşlaması beklenmektedir. EPDK verilerine göre, Kasım 2013 itibarıyla akaryakıt
dağıtıcı satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre %5,7 artmıştır. Türkiye genelinde 13.500 bayiinin faaliyet gösterdiği akaryakıt sektörünün işlem hacmi 125 milyar TL olarak verilmektedir. Akaryakıt alışverişlerinde kredi kartına taksit uygulamasının kaldırılmasının, sektörün satışlarını sınırlı ölçüde
etkileyeceği düşünülmektedir.
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H - OTELLER VE LOKANTALAR
Oteller ve Lokantalar (Turizm) (H.55)



Dünya sıralamasında turist girişleri açısından 6. olan Türkiye, turizm gelirlerinde 12. sırada yer almaktadır. Türkiye’nin sektöre yapılan yatırımlar paralelinde dünyadaki sıralamasını 2000’li yıllarda öne çektiği görülmektedir. Akdeniz bölgesinde önemli bir turizm ülkesi olan İspanya ile Türkiye arasındaki
fark büyük ölçüde azalmıştır. Kitle turizmi olarak adlandırılan “her şey dahil” sisteminin Türkiye’de önemli bir ağırlığa sahip olduğu bilinmektedir. Ancak, bu sistem dahilinde seyahat eden turistlerin harcama profilinin düşük olduğu gözlenmektedir. 1,3 milyon yatak kapasitesiyle hizmet veren turizm
sektöründe, büyük bir bölümü mevsimsel çalışanlar olmak üzere toplam 280 bin kişi istihdam edilmektedir.



Türkiye’de 2013 yılının 11 ayında, turist sayısı yıllık bazda %1 artışla 30,4 milyon kişi olmuştur. 2013 yılında ülkemize ziyaretçi gönderen ülkeler arasında
%15 payla ilk sırada Almanya yer alırken, bu ülkeyi Rusya, İngiltere, Bulgaristan, Hollanda ve İran takip etmiştir.



Ödemeler dengesinin önemli kalemlerinden biri olan turizm gelirleri 2013 yılının on bir aylık döneminde yıllık bazda %12 artarak 27 milyar USD düzeyinde gerçekleşmiştir. Kalkınma Bakanlığı’nın yayımladığı “Genel Ekonomik Hedefler ve Yatırımlar" raporunda turizm gelirlerinin 2013 yılı sonunda 29
milyar USD düzeyinde gerçekleştiği tahmini yapılmıştır. Söz konusu raporda 2014 yılı için 31 milyar USD turizm geliri öngörülmektedir.



2023 yılına kadar yıllık bazda 50 milyon turist ve 50 milyar USD turizm gelirine ulaşılması hedeflenmektedir. Sektör yetkilileri, 50 milyon turist sayısının
2023 yılından çok daha önce aşılabileceğini belirtirken, 50 milyar USD turizm gelirine ulaşmak için ise bazı adımlar atılmasının önemini vurgulamaktadır.



2013 yılında politik alanda yaşanan gelişmelerin önümüzdeki süreçte turizm sektörü üzerinde olumsuz etkide bulunabileceği dile getirilmektedir. Öte
yandan, 2014 yılında döviz kurlarındaki gelişmelerin de etkisiyle sektörün %5-10 oranında büyüme kaydedebileceği düşünülmektedir.
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Demiryolu taşımacılığının yük ve yolcu taşımacılığındaki önemi artmaktadır. Anadolu’dan Avrupa’ya ihraç edilen ürünlerin taşımacılığında kullanılan
demiryolu hattı projesi Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonları A.Ş. (BALO), 2013’te önemli bir faaliyet hacmine ulaşmıştır. İhraç mallarının taşınmasında kullanılmaya devam edilecek olan projeye yönelik yatırımların 2014’te artması beklenmektedir. 2014’ün Ağustos ayından itibaren proje kapsamındaki rotanın farklı ülkeleri de içine alacak şekilde genişletilmesi hedeflenmektedir.



Demiryolu ile yolcu taşımacılığında kullanılan Yüksek Hızlı Tren (YHT) projesi kapsamında Ankara-İstanbul rotasının 2014’te hizmete girmesi beklenmektedir. Öte yandan, TCDD’den yapılan açıklamada Milli Tren Projesi çalışmalarının başladığı belirtilmekte, bu kapsamda yüksek hızlı trenlerin yerli
firmalar tarafından üretileceği ifade edilmektedir.



Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın (TCDD) 2014’te özel sektöre açılması beklenmekte; bu nedenle sektöre yönelik yatırımlar hızla artmaktadır.
2013 yılında lokomotif üreticisi şirketlerin siparişlerinde belirgin bir yükseliş yaşanmıştır. Projenin kesintisiz devam etmesi halinde sektördeki iş hacminin
artması beklenmektedir.



Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR), 1 Ocak 2014 itibariyle yürürlüğe girmiştir. Söz konusu
uygulama kapsamında trafiğe çıkacak tankerlere ADR sertifikası alma zorunluluğu getirilmiştir. Düzenleme ile yaklaşık 20 bin aracın yenileneceği ve yapılacak yatırımın tutarının 2 milyar EUR’u bulacağı belirtilmektedir.



Karayolu taşımacılığına yönelik zorunlu sigorta teminatları 1 Ocak 2014 itibarıyla artırılmıştır. Hazine Müsteşarlığı tarafından verilen bilgilere göre, söz
konusu tarih itibarıyla “zorunlu karayolu taşımacılık mali sorumluluk sigortası, tehlikeli maddeler için yaptırılacak zorunlu sorumluluk ve karayolu yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza sigortasına yönelik asgari sigorta teminat tutarları” yükseltilmiştir.



Boru hattı taşımacılığı sektörü enerji yatırımlarındaki canlı seyirden olumlu etkilenmektedir. 2014’te Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi
(TANAP) başta olmak üzere yeni projelerle sektörün büyüyeceği öngörülmektedir. Öte yandan, petrol ve doğalgaz taşımacılığına KDV istisnası getiren
düzenlemenin de olumlu bir etki yaratması beklenmektedir.
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Baltic Dry Endeksi
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Dünyada uluslararası ticaretin %90’ı deniz yoluyla yapılmaktadır.
Ülkemizde de dış ticaretin %87’sine yakınının deniz yoluyla yapılmasına rağmen, limanlarla bağlantılı yaygın bir demiryolu ağının eksikliği nedeniyle hem kabotaj taşımacılığı gelişememekte, hem de Türkiye uluslararası transit taşımacılık için tercih edilen bir geçiş ülkesi
olamamaktadır.



Küresel krizin en olumsuz etkilediği sektörlerin başında deniz yolu
taşımacılığı gelmektedir. 2009 yılında dünya ticaretinde yaşanan hızlı
gerileme, dünya deniz ticaret filosunda yüksek atıl kapasiteye yol
açmıştır. 2010 ve sonraki yıllarda dünya ticaret hacmindeki artışın
sektör üzerinde olumlu etkileri olsa da talep koşullarının yeterli olmaması sebebiyle sektördeki toparlanma yavaş ilerlemektedir.
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Kaynak: Reuters

Baltic Dry Endeksi (BDI):
Bu endeks Baltic Exchange tarafından dünya navlun verileri kullanılarak oluşturulmaktadır. 2008 yılında oldukça yükselen navlun fiyatları o dönemde Türkiye
deniz taşımacılığını da olumlu etkilemiştir. 2009 yılından itibaren gerileyen navlun fiyatları sektördeki firmaları zor duruma düşürmüştür. Öte yandan, Çin
kaynaklı hammadde talebi özellikle büyük (capesize) kuru yük gemisi ve tanker navlunlarında kısmi sıçramalara sebep olmuştur. 2013 yılında tedrici olarak
yükselen navlun fiyatları deniz yolu taşımacılığı yapan firmaların daha iyi bir yıl geçirmesine neden olmuştur.
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Denizyolu taşımacılığı için olumlu beklentilerle başlayan, ancak oldukça kötü geçen 2012 yılının ardından 2013 yılı başında da karamsar beklentiler ön
plana çıkmıştır. Ancak, 2013 yılında ekonomilerde toparlanma işaretleri ve navlun fiyatlarında görülen tedrici artış sektörü olumlu etkilemiştir.



2013 yılında tonaj talebi %5,8 seviyesinde artarken sektörde filo kapasitesinin %5,3 seviyesinde artması, kapasite kullanımının yükselerek bir önceki yıl
bulunduğu %84,4 seviyesinden %84,8 düzeyine çıkmasına sebep olmuştur.



Türkiye’nin yük ve yolcu taşıma, bakım-onarım ve yeni gemi inşa faaliyetleri için jeopolitik ve coğrafî açıdan çok avantajlı bir konumda bulunması, transit taşımacılıkta çok önemli ulaşım koridorlarında yer alması sektörün avantajları arasında olup potansiyelimizi tam olarak kullanabildiğimiz takdirde
orta ve uzun vadede denizcilik sektörü için çok önemli fırsatlar doğabilecektir.



2014 yılında dünya ticaret hacminde beklenen artışın nispeten yüksek olması sektörün büyümesi için olumlu karşılanırken, deniz ticaret filosundaki büyümenin önceki yıllara göre düşük oranda gerçekleşeceği beklentisi sektörde kapasite kullanımının bir miktar toparlanacağına işaret etmektedir. Öte yandan, 2013’te demir cevheri ve kömüre olan talebin arttığı ve bu gelişmeden denizyolu taşımacılığının olumlu etkilendiği gözlenirken bu durumun 2014
yılında da devam edeceği düşünülmektedir.



2014 yılında tonaj talebinin %5,6, filo kapasitesinin %4,2 oranında artacağı öngörülmektedir. Bu oranlarla birlikte sektörde kapasite kullanımının %86’ya
ulaşacağı düşünülmektedir.



Dünya deniz ticaret filosundaki büyümenin sınırlı gerçekleşeceği varsayımı altında, dünya ticaret hacmindeki ve Çin’in demir cevheri talebindeki artış
paralelinde önümüzdeki dönemde navlun fiyatlarının yukarı yönlü seyredeceği tahmin edilmektedir.

46

SEKTÖRLERE İLİŞKİN 2014 YILI BEKLENTİLERİ

OCAK 2014

I - ULAŞTIRMA, DEPOLAMA VE HABERLEŞME
Havayolu Taşımacılığı (I.62)



Ekonomik krizler, salgın hastalıklar ve terör olayları gibi sebeplerle zaman zaman sekteye uğramakla birlikte hava yolu ile yolcu taşımacılığı sektörü tüm
dünya genelinde uzun vadede büyümesini sürdürmektedir. Dünya ticaret hacmindeki artış, ekonomik büyüme, turizm sektöründeki gelişim, artan şehir
nüfusu, küreselleşme, hava yolu ile ulaşımın daha hızlı ve konforlu bir yolculuk imkânı sunması gibi faktörler, sektörün tüm dünyada büyümesini destekleyen başlıca unsurlardır. Boeing ve Airbus firmalarının öngörülerine göre dünya yolcu trafiğinin 2011-2031 arasındaki dönemde yıllık artış hızı yaklaşık %5 olacaktır. Yolcu trafiğinin artışına en büyük katkının ise gelişmekte olan ülkelerden kaynaklanacağı tahmin edilmektedir.



Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) verilerine göre 2013 yılı itibarıyla hava yolu ile yolcu taşımacılığı sektöründe 15 hava yolu işletmesi ve 60 hava
taksi işletmesi faaliyet göstermektedir. SHGM verilerine göre halen 374 uçakla hizmet veren sektörde, uçak sayısı bakımından incelendiğinde en büyük
paya 191 büyük gövdeli uçakla faaliyet gösteren Türk Havayolları A.O. sahiptir. THY’yi ise 39’ar uçakla Pegasus Hava Taşımacılık A.Ş. ve Güneş Express
Havacılık A.Ş. (Sun Express), 30 uçakla Onur Air Taşımacılık A.Ş. ve 15 uçakla Atlas Jet Havacılık A.Ş. izlemektedir.



Uçuş yapılacak noktaların belirlenmesinde önem arz eden hava ulaştırma anlaşmalarının gelişim gösterdiği ve 2002 yılında 81 ülkeyle yapılmış olan anlaşma sayısının 2011 yılı itibarıyla 122’ye yükseldiği belirlenmiştir. Böylece sefer düzenlenen destinasyonlarda artış sağlanmış ve Türk hava yolu firmalarının gerek Avrupa’da, gerekse dünya genelinde kayda değer atılımlar yaptığı görülmüştür. 2012 yılı faaliyet raporuna göre THY 181’i dış hat, 36’sı iç hat
olmak üzere toplam 217 noktaya gerçekleştirdiği uçuşlarla dünyanın en fazla noktasına uçan hava yolu unvanını elde etmiş ve uçuş ağı büyüklüğü bakımından dünyanın 5. hava yolu firması haline gelmiştir. Sektörün önemli firmalarından Pegasus ise 41’i yurtdışında, 29’u yurt içinde 70 noktaya uçuş gerçekleştirmekte olup 2012 yılında Official Airline Guide’ın (OAG) raporunda koltuk kapasiteleri baz alınarak yapılan sıralamaya göre Avrupa’nın en büyük 25 hava yolu arasında en hızlı büyüyen hava yolu olarak gösterilmiştir. 2012 yılının sonunda THY’nin 117, Pegasus’un ise 100 uçaklık filo yenilemesi
gerçekleştireceği yönünde açıklama yapılmıştır.



Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından yayımlanan 2013 yılına ait kesinleşmemiş rakamlara göre havayolunda taşınan yolcu sayısı 2012’ye göre
%15 artışla 150 milyona ulaşırken iç hatlardaki artış oranı %18 olarak gerçekleşmiştir. DHMİ tahminlerine göre iç ve dış hatlarda taşınan toplam yolcu sayısının 2014’te 167 milyona, 2016’da ise 198 milyona çıkacağı belirtilmektedir.
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Son yıllarda elektronik haberleşme pazarında hızlı bir büyüme yaşanmıştır. Sektörde faaliyet gösteren firma sayısının yanı sıra mobil ve genişbant abone
sayısı da önemli ölçüde artmıştır. Kasım 2013 itibarıyla sektörde faaliyet gösteren işletmeci sayısı sabit telefon hizmetlerinde 50 olurken, internet servis
sağlayıcısı alanında ise 237’ye ulaşmıştır. Data trafiğinde de benzer şekilde yıldan yıla artış hızlanmaktadır.



Yurtiçinde 2013 3. çeyrek itibarıyla mobil abone sayısı 68,9 milyon, 3G abone sayısı 47,5 milyon, internet abone sayısı ise 33,7 milyon, sabit telefon abonesi
sayısı ise 13,7 milyon düzeyindedir. Sabit ve mobil hatlarda Türkiye’de penetrasyon %100’ün üzerindedir. Mobil iletişim ve dijital ağlara yönelik yatırımlar önem kazanmaktadır. Demografik yapı, coğrafi konum ve teknolojik gelişmeler paralelinde, sektöre yönelik yatırımların süreceği ve uzun vadede büyümenin devam edeceği öngörülmektedir.



GSM firmaları yatırımlarına devam etmekte ve sektördeki rekabet hızlanmaktadır. Ayrıca son dönemde artan ihtiyaçlar paralelinde çağrı merkezleri faaliyetlerinin önemli bir büyüme kaydettiği görülmektedir.



İnternet suçları ile ilgili çeşitli düzenlemelere yer veren kanun tasarısı kapsamında, bilgileri saklama zorunluluğunun getirilmesinin, internet servis sağlayıcılarına ek maliyet olarak yansıyacağı düşünülmektedir. Bilgileri saklamaya olanak tanıyacak olan sistemi yapılandırma sürecinde önemli tutarlarda
yatırıma ihtiyaç duyulacağına dikkat çeken sektör yetkilileri, artan maliyetlerin internet kullanıcılarının faturalarına da yansıtılacağının altını çizmektedir.



Yaklaşık 1,5 milyar USD’lik büyüklüğe sahip olan kargo sektöründe, birleşme ve satın almaların 2014 yılında artabileceği düşünülmektedir. Artan tüketim harcamaları ve e-ticaret iş hacmi, sektördeki büyümeye olumlu yansımıştır. Öte yandan, 2014’te tüketim harcamalarında beklenen yavaşlamanın sektörü kısmen olumsuz etkileyebileceği düşünülmektedir.



Posta-kurye taşımacılığında PTT’nin tekel konumunu sürdürmesine olanak tanıyan uygulama sektör yetkilileri tarafından eleştirilmektedir. Söz konusu
düzenleme ile ayrıca özel şirketler tarafından “Evrensel Fon”a pay aktarılmasının da, şirketlerin karlılığına olumsuz yansıyabileceği ifade edilmektedir.
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BDDK’nın açıkladığı kesinleşmemiş geçici verilere göre, bankacılık sektörünün 2013 yılının 11 aylık döneminde net kârı, önceki yılın aynı dönemine göre
%6,8 artarak 23,3 milyar TL düzeyine yükselmiştir.



Sektörün Kasım ayı itibarıyla sermaye yeterlilik rasyosu %15,6 düzeyindedir.

Bankacılık Sektörü Temel Göstergeleri (Milyar TL)

Aktif Toplam
Krediler
Takipteki Alacaklar
Takipteki Alacaklar Oranı (%)
Mevduat
Özkaynaklar
Dönem Kar/Zararı
Sermaye Yeterlilik Oranı (%)

I
Kas.12

II
Ara.12

III
Kas.13

1.335,8
774,7
23,8
3,0
751,7
176,9
21,8
17,4

1.370,7
794,8
23,4
2,9
772,2
181,9
23,5
17,9

1.653,6
1010,0
28,9
2,8
910,9
193,7
23,3
15,6

Kaynak: BDDK
* Yüzde değişim için fark alınmıştır.
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III/II
Değişim (%)*
20,6
27,1
23,3
-0,1
18,0
6,5
...
-2,3

III/I
23,8
30,4
21,5
-0,2
21,2
9,5
6,8
-1,8
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Bankacılık sektörünün aktif toplamı Kasım 2013 itibarıyla 2012’nin aynı ayına göre %23,8 artışla 1.654 milyar TL’ye ulaşmıştır. 2014 yılında toplam aktiflerin %10 oranında artması beklenmektedir.



Sektörde toplam krediler Kasım ayı sonunda 2012’nin aynı ayına göre %30,4 artışla 1.010 milyar TL’ye ulaşırken, kredilerin aktiflere oranı önceki yılın aynı ayına göre 3,1 puan artarak %61,1 olmuştur. 2014 yılında toplam kredilerin %15 oranında artması beklenmektedir.



Küresel kriz döneminde hızla yükselerek %6 seviyelerine ulaşan takipteki alacaklar oranı, sonrasında ekonomideki toparlanmayla beraber yeniden düşme eğilimine girmiştir. 2012 yılının Haziran ayında %2,66 seviyesine kadar inen takipteki alacaklar oranı bu tarihten sonra bir miktar yükselmiştir. Kasım
2013 itibarıyla takipteki alacaklar oranı %2,8 olarak kaydedilmiştir.



2013 yılının Kasım ayında bankacılık sektörü toplam mevduatı yıllık bazda %21,2 artışla 911 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 2014 yılında toplam
mevduatın %9 oranında artması beklenmektedir.



Kasım 2013 itibarıyla Türk bankacılık sektörü 11.842 şubeyle hizmet vermekte olup sektörde çalışan personel sayısı 212.855 kişidir. 2012’nin aynı ayına
göre sektörde şube sayısı %8,4, personel sayısı %6,1 artmıştır.



Bankacılık sektörünün bilanço kalemlerinin büyük çoğunluğunun 2014’de %10-14 seviyesinde büyüyeceği öngörülmektedir.



2014’te ekonomik büyümedeki muhtemel ivme kaybı ve faiz oranlarındaki artış, bankacılık sektörünün net faiz marjında daralmaya yol açabilecek, karlılığı sınırlayacaktır. Ayrıca, yurtiçi talepteki yavaşlama nedeniyle üretim maliyetlerini fiyatlarına yansıtmakta güçlük çekebilecek sektörlerde kar marjlarının daralmasının ve maliyet kontrolü kapsamında firmaların istihdamı azaltma eğilimine girmesinin, bankacılık sektöründe tahsili gecikmiş alacaklarda
artışa yol açabileceği düşünülmektedir.
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2013 yılının Eylül ayı sonu itibarıyla sektörde 15.378 finansal kiralama işlemi ve toplam 5,1 milyar USD’ye yakın işlem hacmi gerçekleştirilmiştir. Bir önceki yılın aynı dönemine göre işlem adedinde %14, işlem hacminde %28 oranında artış kaydedilmiştir.



Aralık 2012’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu”, operasyonel kiralamaya
olanak sağlaması açısından sektör için önümüzdeki dönemde de etkisini sürdürecek ve sektörün büyümesine katkı sağlamaya devam edecektir. Ayrıca
yasanın kabul edilmesiyle kurulması öngörülen “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği” 25 Temmuz 2013 tarihinde kurulmuştur.
Birliğin, sektörü daha düzenli ve kuvvetli bir yapıya kavuşturması beklenmektedir.



Finansal kiralama sektörünün toplam aktifleri büyüme eğilimini korumuş ve Eylül 2013 itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre %35,5 oranında artarak TL26,8 milyar seviyesinde gerçekleşmiştir. Sektörün bilançosunda aktifler içinde en önemli kalemi alacaklar kalemi oluşturmaktadır. Buna göre toplam aktifler içerisinde alacakların payı 2013 yılının Eylül ayı sonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre %78,8’den %80,2’ye yükselmiştir.



Sektörün net dönem kârı, 2013 yılının üçüncü çeyrek sonu itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre %58,4 artmıştır. Ayrıca, finansal kiralama sektörünün faaliyet dışı gelirlerinin, faaliyet gelirlerinin önemli ölçüde üzerinde olduğu dikkat çekmektedir. Kambiyo’dan elde edilen gelirler bu durumun
başlıca sebeplerindendir.



Finansal Kiralama Derneği’nin önümüzdeki 5 yıla ilişkin öngörüsüne göre sektörün ortalama %20 seviyelerinde büyüyeceği düşünülmektedir.
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J - MALİ ARACI KURULUŞLARIN FAALİYETLERİ
Faktoring Faaliyetleri(J.65.24)



Faktoring, Türkiye’de bankacılıktan sonra en sık kullanılan finansman modelidir.



Sektörün toplam aktifleri Eylül 2013 itibarıyla önceki yılın aynı dönemine göre %21,8 büyümüştür. Sektörün en önemli aktif kalemi niteliğinde olan alacaklar kalemi son 12 ayda %24 büyürken, kalemin aktifler içindeki payı da %92,4’e yükselmiştir. Şirketlerin kaynak yapısında alınan kredilerin ağırlığı
sürerken kredilerdeki artış hız kazanmış ve önceki yılın aynı dönemine göre %20 artmıştır.



BDDK verilerine göre faktoring sektörünün toplam cirosu 2012 yılının 9 aylık döneminde önceki yılın aynı dönemine göre %25,5 artarak 67,8 milyar TL’ye
ulaşmıştır.



Sektörde son yıllarda yabancı para yükümlülüklerin oranı artarken, yabancı para alacakların oranı ise gerilemiştir. Buna bağlı olarak açık döviz pozisyonunun aktifler içindeki payı önemli derecede artmış ve sektör, kurlarda yaşanan gelişmelerden diğer finans sektörlerine oranla daha fazla etkilenir hale
gelmiştir. 2013 yılı içinde kurlarda yaşanan hızlı artış neticesinde sektörün net kârı Eylül 2013 itibarıyla yıllık bazda %9 gerilemiştir.



Aralık 2012’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu”, sektörün büyümesine
katkı sağlamaya devam edecektir. Ayrıca yasanın kabul edilmesiyle kurulması öngörülen “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği”
25 Temmuz 2013 tarihinde kurulmuştur. Birliğin, sektörü daha düzenli ve kuvvetli bir yapıya kavuşturması beklenmektedir.



2013 yılını ciro bakımından yüksek büyümeyle kapatan faktoring sektörünün 2014 yılında %20 düzeyinde büyüyeceği tahmin edilmektedir.
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J - MALİ ARACI KURULUŞLARIN FAALİYETLERİ
Zorunlu Sosyal Güvenlik Hariç, Sigorta ve Emeklilik Fonları ile İlgili Faaliyetler (J.66.0)



Sigortacılık sektöründe 2012 yılı sonu itibarıyla AB-27 ülkelerinde sigortalarda toplam prim büyüklüğü reel olarak ve USD cinsinden %2,3 oranında gerilerken, tüm dünya için bu oran %2,4 artış olarak kaydedilmiştir. Aynı yıl Türkiye’de ise primler reel olarak %6,3 oranında artış kaydetmiştir.



Türk sigortacılık sektöründe toplam prim üretimi, 2013 yılının ilk 11 ayında önceki yılın aynı dönemine göre %23,4 artış göstererek TL21,5 milyar düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu primin %86’ya yakınını hayat dışı sigortacılık branşı oluşturmaktadır. 2014 yılında sektördeki prim üretiminin %15-20 civarında
büyüyeceği öngörülmektedir.



Sigortacılık ve bireysel emeklilik sektöründe prim üretiminin ve ürün çeşitliliğinin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere kıyasla henüz düşük seviyede olması, yüksek büyüme potansiyeline işaret etmekte ve yabancı sermayenin ilgisini çekmektedir. 2014 yılında sigortacılık sektöründe satın alma ve birleşmelerin artacağı ve yabancı sermayenin sektöre ilgisinin devam edeceği öngörülmektedir. Öte yandan satın alma ve birleşmeler nedeniyle şirket sayısında
azalma gerçekleşebilecektir.



Hayat sigortacılığında kârlılık nispeten iyi düzeylerde seyretmekteyken, hayat dışı sigortacılıkta kârlılık şirketleri zor durumda bırakmaktadır. Türkiye,
OECD ülkeleri arasında en düşük kârlılığa sahip ülke konumundadır.



Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES) fon büyüklüğü 10 Ocak 2014 itibarıyla 25,4 milyar TL’ye, katılımcı sayısı 4,17 milyon kişiye ulaşmıştır.



Bireysel emeklilikte vergi indiriminden katkı payı uygulamasına geçilirken, bu uygulamada devlet katılımcıya sisteme yatırdığı tutarın %25’i oranında
katkı yapmaya başlamıştır. Bu uygulamayla beraber 2013 yılında katılımcı sayısı 1 milyondan fazla artmış, devletin fon katkısının büyüklüğü ise TL1,2
milyar TL’ye ulaşmıştır.



2014 yılında da bireysel emekliliğe olan katılımda hızlı artış yaşanması beklenmektedir.
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K - GAYRİMENKUL, KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
Gayrimenkul Faaliyetleri (K.70)



2014’de, inşaat faaliyetlerinde, yeni ve mevcut konut satışlarında beklenen yavaşlamanın gayrimenkul sektöründe talep ve iş hacminin gerilemesine neden olacağı öngörülmektedir. Kur ve faiz gelişmelerinin sektörde faaliyetleri baskılayacağı tahmin edilmektedir.



Büyük konut projelerinde fiyatların hızlı yükselmesinin, arz-talep dengesizliği oluşturabileceğine ve 2014’te konut stokunun artabileceğine dikkat çekilmektedir.



Son dönemde döviz kurlarında yaşanan dalgalanmanın etkilerini sınırlamak amacıyla kimi AVM’lerde kiraların belirli bir kur üzerinden sabitlendiği belirtilmekte; ancak bu uygulamanın henüz sektör geneline yayılmadığına dikkat çekilmektedir.
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N - SAĞLIK İŞLERİ VE SOSYAL HİZMETLER
Sağlık işleri ve sosyal hizmetler (N.85)



Son yıllarda büyük bir değişimden geçen Türk sağlık sektöründe 2003-2013 Sağlıkta Dönüşüm Programı'na bağlı olarak hastane sayısı hızla artmıştır.
Özel hastanelerin sayısında özellikle son 10 yılda hızlı bir artış yaşanmıştır. Türkiye'de 1.483 hastanenin %36'sı özel sermayelidir. Sağlık Bakanlığı, Türkiye'deki toplam yatak kapasitesinin yaklaşık %60'ına sahiptir.



Öte yandan, 2008'de yürürlüğe giren “Özel Hastaneler Yönetmeliği” ile yeni özel hastane açılması planlama kapsamında durdurulmuş bulunmaktadır.
Ancak, 2008’den önce ön izni alınan özel hastane yatırımları devam etmektedir. Mevzuattaki değişiklikler, 50 yataktan daha az kapasiteye sahip olan özel
hastaneler ile tıp merkezlerini zor durumda bırakmaktadır. Bu durum, satın alma ve birleşmelerin artarak devam etmesine neden olmaktadır.



2008'de özel sağlık kuruluşu açılması için planlama sistemi getiren Sağlık Bakanlığı, o tarihten sonra yeni ruhsat vermiyordu. Bakanlık, Resmi Gazete'de
Kasım 2012’de yayımlanan yönetmelikle özel sağlık kuruluşu açılmasıyla ilgili yeni kriterler belirlemiştir. Sağlık Bakanlığı, özel sağlık kuruluşu açmak
isteyenlere ön izin yerine lisans verecek, açılacak açık artırmayı kazananların Bakanlığın belirlediği ücret karşılığında lisans alabilmeleri mümkün olacaktır.



Türkiye’de 2013 yılında sağlık turizmi pazarının büyüklüğünün 2,5 milyar USD civarında olduğu tahmin edilmekte olup bu rakamın önümüzdeki yıllarda iki katına çıkarılması hedeflenmektedir. Bu alanda Türkiye’yi tercih eden ülkelerin Rusya ve Türki cumhuriyetler olduğu ifade edilmektedir.



Sağlık sektörü, son dönemde yaşanan bir takım sıkıntılara karşılık; erişilebilirliğin artması ve satın alma gücünün yükselmesi gibi etkenler dikkate alındığında orta ve uzun vadede önemli bir gelişme potansiyeline sahiptir. Finansal ve stratejik yatırımcılar, Türk sağlık sektörünün büyüme potansiyelini ve
özel sağlık hizmetlerinden yararlanan kişi sayısındaki artışı dikkate alarak sektörde aktif olarak yatırım fırsatı kollamaktadır. Başta Orta Doğu menşeli
olmak üzere pek çok yabancı yatırımcının ve girişim sermayesinin iştahını kabartan sağlık sektörünün, satın alma ve birleşmelerle büyümeye devam edeceği öngörülmektedir.



2014 yılında da sektördeki konsolidasyon sürecinin ve büyümenin devam etmesi beklenmektedir.
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Son dönemde hızlanan TL’deki değer kaybının 2014 yılında ihracat odaklı sektörler için avantaj yaratacağı düşünülmektedir. Ayrıca, ağırlıklı olarak
AB’ye ihracat yapan sektörlerin ihracat hacimlerinin, AB’deki sınırlı da olsa toparlanma eğiliminden olumlu yönde etkilenmesi beklenmektedir.



Plastik sektörü, yerli üretimle karşılayamadığı hammadde sorununu ‘askı veya kota’ uygulamasıyla aşmaya çalışacaktır. Askıya alma tebliği ile plastik
sektöründe faaliyet gösteren firmalar ihtiyaç duydukları hammaddeleri, Ekonomi Bakanlığı’na başvurarak 5 yıl süreyle farklı ülkelerden ithal edebilecek
ve bu ithalat için gümrük vergisi ödemeyeceklerdir. Aynı tebliğ kapsamında, kota uygulaması da devreye girmektedir. Firmalar yapacakları başvuru ile
tarife kontenjanından yararlanarak hammaddelerini farklı ülkelerden temin edebileceklerdir.



Kış lastiği yönetmeliğinin oto lastiği pazarındaki büyümeye etkisinin devam edeceği öngörülmektedir.



Kuyumculuk sektörü temsilcileri kuyumla ilgili kredi kartı taksitlerine getirilen sınırlamayı doğru bulduklarını ifade ederken bunun etkisinin sınırlı olacağını tahmin etmektedir. %20 oranındaki ÖTV’nin kaldırılması ve %18 oranında KDV’nin uygulanmasının ise sektörün ihracatını olumlu yönde etkileyeceği ifade edilmektedir.



2014 yılında döviz kurlarındaki gelişmelerin de etkisiyle turizm sektörünün %5-10 oranında büyüme kaydedebileceği düşünülmektedir.



Sağlık sektörü son dönemde yaşanan bir takım sıkıntılara karşılık; erişilebilirliğin artması ve satın alma gücünün yükselmesi gibi etkenler dikkate alındığında orta ve uzun vadede önemli bir gelişme potansiyeline sahiptir. Finansal ve stratejik yatırımcılar, sağlık sektörünün büyüme potansiyelini ve özel
sağlık hizmetlerinden yararlanan kişi sayısındaki artışı dikkate alarak sektörde aktif olarak yatırım fırsatı kollamaktadır. Başta Orta Doğu menşeli olmak
üzere pek çok yabancı yatırımcının ve girişim sermayesinin iştahını kabartan sağlık sektörünün 2014 yılında da satın alma ve birleşmelerle büyümeye devam edeceği öngörülmektedir.



Enerjide dışa bağımlılığın azaltılması, kamunun enerji stratejisinin temel bileşenlerinden olup bu çerçevede kömür madenciliğine verilen önemin arttığı
izlenmektedir. Henüz nihai yatırım kararları verilmemiş olmakla beraber Afşin-Elbistan ve Konya-Karapınar havzalarında, Katar ve Suudi Arabistan şirketleri ile yürütülen linyit madenciliği ve termik santral yatırımı projelerinde sürecin ilerlemesi ile birlikte sektörün hareketleneceği tahmin edilmektedir.
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Uluslararası kuruluşların tahminlerine göre hava taşımacılığında Türkiye’nin gelecek 20 yılda iç hatlar açısından en hızlı büyüyecek pazarlardan olacağı
öngörülmektedir. Bu çerçevede 2015 yılında tamamlanarak Adana–Mersin bölgesine hizmet verecek Çukurova Bölgesel Havalimanı ve İstanbul’da inşaatına başlaması planlanan üçüncü havaalanı yatırımları önem arz etmektedir. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü öngörülerine göre on yıl içinde sektörün
750 uçaktan oluşan filoyla 350 milyon yolcu kapasitesine ulaşması ve küresel düzeyde sefer gerçekleştirilen noktaların sayısının da 500’ü bulması beklenmektedir.



İran’ın nükleer programı ile ilgili olarak BM Güvenlik Konseyi ile sürdürülen müzakerelerde Kasım 2013’te bir anlaşmaya varılmış olup, 2014 yılı içinde
İran’ın anlaşmadaki şartları yerine getirmesine bağlı olarak yaptırımların kademeli şekilde kaldırılması öngörülmektedir. Yaptırımların kaldırılmasının
Türkiye’nin enerji ithalatı maliyetini azaltabileceği tahmin edilmektedir.



Döviz kurlarında yaşanan yukarı yönlü hareket Türk hazır giyim, ana metal ve makine imalatı sektörlerinin ihracatını 2014’de olumlu yönde etkileyecektir. AB ülkelerinde yaşanan ekonomik toparlanmanın da ağırlıklı olarak Bölgeye ihracat yapan söz konusu sektörleri destekleyebileceği düşünülmektedir.



Tekstil ürünleri ithalatına getirilen ilave gümrük vergilerinin 2014 içinde kaldırılması halinde bu durumdan tekstil sektörünün olumsuz etkileneceği, ancak tekstil ürünlerini hammadde olarak kullanan hazır giyim sektörünün maliyetlerinin önemli ölçüde azalacağı ve bu doğrultuda rekabetçiliğinin artacağı değerlendirilmektedir.



Makine sektörünün hemen tüm alt kollarını kapsayacak şekilde leasingde KDV oranının %1’e indirilmiş olmasıyla makine yatırımlarının hızlanabileceği
tahmin edilmektedir.



Türkiye’de de şehir içi sokak aydınlatmasında LED teknolojisine dönüşümü sağlayacak yasal çerçevenin tamamlandığı belirtilmektedir. LED’e dönüşümün 2014’te başlatılması planlanmakta olup bunun gerçekleştirilmesine yönelik çok sayıda yerli ve yabancı firmadan talep geldiği belirtilmektedir.



Kablo sektörü, önümüzdeki dönemde başta ABD olmak üzere Kanada ve Kuzey Amerika’ya yapılan ihracatı artırmak amacıyla aktif çalışmalar yürütmektedir.



Doğalgaz ve elektrik dağıtım özelleştirmeleri paralelinde 250 milyon TL’lik büyüklüğe sahip sayaç sektöründe iş hacmi artmıştır. Önümüzdeki dönemde
özelleştirmelerin su idareleri ile genişletilecek olmasının sektöre olumlu yansıyacağı düşünülmektedir.
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Mobil iletişim ve dijital ağlara yönelik yatırımlar önem kazanmaktadır. Demografik yapı, coğrafi konum ve teknolojik gelişmeler paralelinde, telekomünikasyon sektörüne yönelik yatırımların süreceği ve uzun vadede büyümenin devam edeceği öngörülmektedir.



Yüksek Hızlı Tren (YHT), Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonları A.Ş. (BALO) ve Milli Tren Projesi gibi büyük yatırımlarla faaliyet hacmi önemli ölçüde artan demiryolu taşımacılığının, devam eden yatırımlar ve özel sektöre açılması beklenen Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) projesi ile
2014’te de büyüyeceği tahmin edilmektedir.



Boru hattı taşımacılığı sektörü enerji yatırımlarındaki canlı seyirden olumlu etkilenmektedir. 2014’te Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi
(TANAP) başta olmak üzere yeni projelerle sektörün büyüyeceği öngörülmektedir. Öte yandan, petrol ve doğalgaz taşımacılığına KDV istisnası getiren
düzenlemenin de olumlu bir etki yaratması beklenmektedir.



Finansal Kiralama, “Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu”nun 13 Aralık 2012’de yürürlüğe girmesinin ardından, 2013 yılı bu alanda yeni düzenlemelere adaptasyon yılı olmuştur. Bankacılık dışı finans sektörleri genelini kapsayan “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği” 25
Temmuz 2013 tarihinde kurulmuştur. Birliğin sektör genelini daha düzenli ve kuvvetli bir yapıya kavuşturması beklenirken, söz konusu düzenlemelerin
de etkisiyle 2014 yılında, cironun faktoring ve finansal kiralama sektörlerinde %15’in üzerinde büyüyeceği ifade edilmektedir.



2012 yılında “Et ve Et Ürünleri Tebliği”nin yürürlüğe girmesiyle zor dönemler yaşayan et ürünleri imalatı sektöründe adaptasyon sürecinin tamamlanması paralelinde ve ürünlere ilişkin tüketici güveninin artması sebebiyle sektörde önümüzdeki dönemde büyüme beklentisi artmaktadır.



2001 yılından bu yana AB’ye ihracat gerçekleştiremeyen süt ve süt ürünleri sektöründe bazı firmaların AB’ye ihracat için onay alması sektörü hareketlendirmiştir. Önümüzdeki dönemde sektörde ürün kalitesinin artması ve ihracat potansiyeli paralelinde büyümenin nispeten hız kazanması beklenmektedir.



Denizyolu taşımacılığı sektöründe kapasite ve atıl filo sorunu varlığını sürdürürken, 2013’ün ikinci yarısında navlun fiyatlarında görülen tedrici artış sektörü olumlu etkilemiştir. 2014 yılında dünya ticaret hacminde beklenen artışın nispeten yüksek olması sektörün büyümesi için olumlu karşılanırken, deniz ticaret filosundaki büyümenin önceki yıllara göre düşük oranda gerçekleşeceği beklentisi, sektörde kapasite kullanımının bir miktar toparlanacağına
işaret etmektedir.
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Son dönemde döviz kurlarında gözlenen yukarı yönlü hareketin 2014’de ithal girdi kullanımı yüksek olan ve/veya üretim teknolojisi enerji yoğun olan
sektörlerin maliyetlerini artıracağı, ayrıca da iç pazarda ithal ürünlerin ağırlıklı olduğu sektörlerde satışları baskılayabileceği düşünülmektedir.



BDDK tarafından hazırlanan ve 1 Şubat 2014 itibarıyla uygulanmaya başlanacak olan düzenleme ile kredi kartı ve nakit çekimlerinde taksit sayısı 9 ay ile
sınırlandırılmış; aynı zamanda kuyum, telekomünikasyon (cep telefonu dahil), gıda ve akaryakıt satışında taksit uygulaması kaldırılmıştır. Söz konusu
uygulamanın kredi kartı ile taksit uygulamasının yüksek olduğu sektörleri, özellikle de cep telefonu satışlarını, olumsuz etkilemesi beklenmektedir.



Cari açıkla mücadele amacıyla kamu tarafından getirilen kredi kısıtlamaları ve ÖTV artışlarının yanı sıra, TL’deki değer kaybına bağlı olarak otomotiv
fiyatlarında yaşanması beklenen artışın, 2014’te yurtiçi otomotiv pazarında önemli oranda daralmaya neden olabileceği tahmin edilmektedir.



Ekonomik aktivitede yavaşlamanın beklendiği 2014 yılında, inşaat sektöründeki büyümenin önceki yıla göre gerileyebileceği düşünülmektedir. Kredi koşullarındaki sıkılaşmanın konut talebi üzerindeki, yurt içinde yaşanan politik gerginliğin kamu projeleri üzerindeki olumsuz etkisi 2014 için risk oluşturmaktadır.



Bakanlar Kurulu kararına göre, motorlu araçlar, tütün mamulleri ve alkollü içkilerin de içinde bulunduğu bir grup üründe ÖTV oranları artırılmıştır. Vergi artışlarının fiyatlara yansıması paralelinde söz konusu ürünlerin perakende satışlarının olumsuz etkilenmesi söz konusudur.



Hükümet’in uygulamaya koyduğu makro ihtiyati tedbirler nedeniyle 2014 yılının plastik sektörü açısından zor bir yıl olacağı belirtilmektedir. Nitekim,
sektörün otomotiv sektörüne girdi sağladığı dikkate alındığında otomotiv sektöründeki yavaşlama beklentisi sektörü baskılayacaktır.



Başta yem ve mazot olmak üzere girdi maliyetlerinin yüksekliği, buna karşın üreticilerin karşılaştıkları fiyatların maliyetleri karşılayamayacak düzeyde
seyretmesi, tarım ve hayvancılıkta özellikle mali bünyesi zayıf olan küçük işletmeleri olumsuz etkilemektedir. 2014’te TL’deki değer kaybının da etkisiyle
yem fiyatlarında yaşanacak artışın, hayvancılık sektöründeki başlıca problemlerden olacağı tahmin edilmektedir. Süt fiyatlarının, yem maliyetindeki artışı
karşılayamayacak oranda belirlenmesi durumunda, süt hayvanlarının kesime gönderilmesi gündeme gelebilecektir.



Genel olarak Orta Doğu ve Afrika’daki siyasi gerginlik ve karışıklıkların, 2014’te de küresel petrol arzı açısından başlıca risk unsuru olmaya devam edeceği tahmin edilmektedir.
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Türk gemi inşa sanayiinde küresel rekabette devlet desteklerinin de katkısıyla Uzak Doğu ülkeleri öne çıkmakta olup bu durum yeni siparişler açısından
Türkiye’deki tersaneleri zorlamaya devam edecektir.



Ana metal sektörünün hem hammadde halen devam eden dışa bağımlılık, hem de yüksek enerji kullanımı nedeniyle kurlardaki yükselişten olumsuz etkileneceği düşünülmektedir.



2014’te inşaat ve otomotiv sektörlerinin hız kesmesi paralelinde bu sektörlere girdi veren metal ürünler, cam, seramik, çimento sektörlerinin yurt içi performansı olumsuz etkilenecektir.



İnternet suçları ile ilgili çeşitli düzenlemelere yer veren kanun tasarısı kapsamında, bilgileri saklama zorunluluğunun getirilmesinin, internet servis sağlayıcılarına ek maliyet olarak yansıyacağı düşünülmektedir.



Kargo sektöründe, birleşme ve satın almaların 2014 yılında artabileceği düşünülmektedir. 2014’te tüketim harcamalarında beklenen yavaşlamanın sektörü
kısmen olumsuz etkileyebileceği düşünülmektedir.



2014’te ekonomik büyümedeki muhtemel ivme kaybı ve faiz oranlarındaki artış, bankacılık sektörünün net faiz marjında daralmaya yol açabilecek, karlılığı sınırlayacaktır. Ayrıca, yurtiçi talepteki yavaşlama nedeniyle üretim maliyetlerini fiyatlarına yansıtmakta güçlük çekebilecek sektörlerde kar marjlarının daralmasının ve maliyet kontrolü kapsamında firmaların istihdamı azaltma eğilimine girmesinin, bankacılık sektöründe tahsili gecikmiş alacaklarda
artışa yol açabileceği düşünülmektedir.
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2013 yılında gelişmiş ekonomilerdeki toparlanma süreci devam ederken, gelişmekte olan ülke ekonomilerinde büyüme hızı yavaşlamıştır. ABD ekonomisindeki iyileşme paralelinde Fed’in varlık alım programının büyüklüğünün azaltılması konusu gündeme gelmiş; Euro Alanı’ndaki toparlanma ise görece
daha yavaş bir seyir izleyerek ECB’nin genişletici para politikasını yıl boyunca sürdürmesine neden olmuştur. Japonya’da da ekonomik büyümeye destek
veren politikalar uygulanmıştır. Öte yandan, Fed’in politika değişiklikleri ve buna bağlı oluşan beklentiler, uluslararası sermaye akımları kanalıyla gelişmekte olan ülke piyasalarında yıl ortasından itibaren dalgalanma yaratmıştır.



IMF tahminlerine göre 2014 yılında dünya ekonomisinin %3,7 büyümesi beklenmektedir. ABD ekonomisindeki toparlanmanın süreceği ve büyümenin
%2,8’e yükseleceği öngörülmektedir. Euro Alanı’nda da %1 ile pozitif büyüme yaşanacağı tahmin edilmektedir. Ancak, mevcut risklerin henüz ortadan
kalkmamasına ve Bölge içindeki ekonomilerin birbirinden farklılık göstermesine bağlı olarak Euro Alanı’nda beklenen iyileşmenin görece yavaş olacağı
öngörülmektedir. Dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin’de ekonomik büyümenin 2014’te hafif hız kesmesi beklenmektedir.



2014 yılında gelişmiş ülkelerde bir önceki yıla göre daha güçlü ekonomik aktivite öngörüsü paralelinde, gelişmekte olan ülkelerin ihracatının bu durumdan genel olarak olumlu etkilenmesi beklenmektedir. Öte yandan, küresel sermaye akımları, gelişmekte olan ekonomilerin finansman ihtiyacının karşılanması bakımından önem taşımaktadır. Bu nedenle Fed politikalarının sermaye akımlarının yönünü önemli ölçüde etkileyebileceği düşünülmektedir.



Son dönemde, gelişmekte olan ülkeler arasında piyasa riski önemli ölçüde artan bir grup ülke “Kırılgan Sekizli” olarak adlandırılmaya başlamıştır. Bu
grupta yer alan ülkeler, Türkiye ile birlikte Endonezya, Hindistan, Güney Afrika, Brezilya, Şili, Macaristan ve Polonya’dır. Ayrıca, Arjantin ve Ukrayna’da
yaşanan son gelişmelerin de bu ülkelere ait risk algısını artırdığı gözlenmektedir. Türkiye için bakıldığında, ekonomik faktörlerin yanı sıra yurtiçinde belirsizliğe yol açan siyasi riskin de fiyatlandığı görülmektedir. Gelişen ekonomiler üzerindeki satış baskısının bir süre daha etkili olabileceği düşünülmektedir.



Türkiye ekonomisi 2013’te beklentilere paralel bir seyir izlemiştir. Yıl genelinde görece güçlü bir performans sergileyen büyüme paralelinde birçok sektörde ekonomik faaliyet artmıştır. Diğer taraftan, yurt içinde ve dışında yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmeler, yılın ikinci yarısında piyasa koşullarının değişmesine neden olmuştur. Mayıs ayında Fed’in politika değişikliğinin fiyatlanmaya başlanması ile küresel piyasalarda risk algılaması yükselirken, yurtiçinde de beklenmedik politik gelişmeler ortaya çıkmıştır. Söz konusu gelişmelerin etkilerinin 2014’te de süreceği tahmin edilmektedir. IMF, Türkiye ekonomisinin 2013’te %3,8 büyüdüğünü tahmin ederken 2014’te %3,5 büyüyeceğini öngörmektedir.
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Ekonomi yönetimi, genişleyen cari açığı kontrol altına almak ve ekonomik istikrarı gözetmek amacıyla makro-ihtiyati tedbirler uygulamaya devam etmektedir. Bu kapsamda, 2014’te uygulanacak düzenlemeler arasında, perakende alışverişte taksit sayısına getirilen sınırlamalar, taşıt kredilerine yönelik
düzenlemeler ve ÖTV ile MTV artışları öne çıkmaktadır. Döviz kurundaki hızlı artış paralelinde 2014’te birçok sektörde üretim maliyetlerinin artacağı
düşünülmektedir. Döviz kurlarındaki yükseliş, maliyetlerdeki artış ve kredi koşullarındaki sıkılaşma paralelinde enflasyonist baskının bir süre daha etkisini sürdüreceği tahmin edilmektedir. Diğer taraftan, tüketim harcamalarına getirilen sınırlamaların ve orta vadede görülebilecek ihracat artışlarının cari
açığı daraltması beklenmektedir. Sıkı piyasa koşulları ve mevcut düzenlemelerden en fazla etkilenmesi beklenen sektörler otomotiv, elektronik, perakende ticaret ve inşaattır. Öte yandan uzun bir süreden beri para politikasında doğrudan ve geleneksel araçlar yerine alternatif parasal sıkılaştırma önlemleri
kullanmayı tercih eden TCMB, fiyat istikrarını sağlamak amacıyla güçlü bir parasal sıkılaştırma yapmaya ve operasyonel çerçeveyi sadeleştirmeye karar
vererek faiz artırımına gitmiştir.



Belirsizlik yaratan faktörlerin çoğunlukta olduğu 1. çeyreğin ardından, Mart 2014’te yapılacak yerel seçimlerin sonuçları yakından izlenecektir. Seçim sürecinin ardından yurtiçi piyasada politik risklerin azalması ve bunun ekonomik aktiviteye olumlu yansıması söz konusu olabilecektir. Bununla birlikte,
dünyadaki ekonomik büyümenin gücü, finans piyasalarının işlerliği ve sağlamlığı ile küresel sermaye akımlarının seyri de 2014’te yurtiçi ekonomik aktivite üzerinde belirleyici olacaktır.
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