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* Bu dokümanda yer alan değerlendirmeler bilgilendirme amaçlı olup Cumhuriyet Halk Partisi yetkili kurullarından onaylanmış bağlayıcı politika metinleri değildir.  

Sanayi üretim endeksi (takvim etkisinden 

arındırılmış) Ekim ayında bir önceki yılın aynı 

dönemine göre yüzde 10.2 oranında artarak 2017 

yılının Aralık ayında görülen 130.6 değerinin de 

üzerine çıkarak 132.1 değerini aldı. Mevsim 

etkisinden arındırılmış endeks (mea) ise bir önceki 

aya göre yüzde 1.1 oranında artış kaydetti.  

Öncü göstergeler bu artışa işaret etmekteydi. 

Eylül’de 52.8 olarak ölçülen İstanbul Sanayi Odası 

Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), 

Ekim’de 53.9’a yükselerek üst üste beşinci ay 

büyüme bölgesinde yer almış ve imalat sektörünün 

son çeyreğe güçlü bir başlangıç yaptığına işaret 

etmişti. Faaliyet koşulları iyileşen sektör sayısı 

Eylül’de yedi iken, bu rakam Ekim’de sekize 

yükselmişti. 

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı 

(KKO), Ekim’de bir önceki aya göre 0.8 puan 

artarak yüzde 75.4 ile Mart ayındaki düzeyini 

yakalarken, reel kesim güven endeksi (RKGE) bir 

önceki aya göre 2.8 puan artarak 108.1 ile son 28 

ayın en yükseğine çıkmıştı. 

Detaylarda yıllıkta dayanıklı tüketim malı grubu 

yüzde 21.0 ile en fazla artışın gerçekleştiği grup 

olurken, onu yüzde 12.1 ile ara malı grubu ve yüzde 

10.4 ile sermaye malı grubu takip etti. Aylıkta ise 

dayanıklı tüketim malı grubu yüzde 4.8 ile en fazla 

artışın gerçekleştiği alt grup olurken onu yüzde 2.0 

artış ile dayanıksız tüketim malı grubu izledi. Ara 

malı grubu Ekim’de yüzde 1.7 oranında artarken 

sermaye malı grubunun yüzde 1.3 oranında 

azaldığını görmekteyiz.  

İktisadi faaliyet kollarına göre baktığımızda takvim 

etkisinden arındırılmış verilerde yıllıkta temel 

eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin 

malzemelerin imalatı grubu yüzde 26.1 ile en fazla 

artışın yaşandığı sektör olurken onu yüzde 23.8 ile 

mobilya imalatı izledi. Diğer ulaşım araçlarının 

imalatı ise yüzde 23.8 ile en fazla azalışın yaşandığı 

grup oldu.  

Aylık bazda değerlendirdiğimizde aylıktaki artışa en 

fazla katkının tekstil ürünleri imalatından geldiğini 

görmekteyiz. İçeceklerin imalatı yüzde 14.8 ile en 

fazla artışın yaşandığı grup olurken, temel eczacılık 

ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı 

yüzde 11.3 ile onu izledi. Diğer ulaşım araçlarının 

imalatı ise yüzde 25.4 ile en fazla azalışın yaşandığı 

grup olurken, 24 sektörün 8’inde aylık bazda üretim 

azalışı yaşandı. 

Öncü göstergeler, Kasım ayında üretimin hafif ivme 

kaybedecek olsa da gücünü koruduğuna işaret 

ediyor. Aralık ayında ise pandemi nedeniyle yurt 

içinde ve dışında alınan kısıtlama tedbirlerinin, 

finansal sıkılaşmanın ve bazın da etkisiyle sanayi 

üretiminin yavaşlayacağını beklemekteyiz.  

Kaynak: TÜİK 

Sanayi Üretim Endeksi TEA MEA

Ekim 2020 yıllık ∆% aylık ∆%

Toplam sanayi 10,2 1,1

İmalat sanayi 11,0 1,4

Otomotiv 18,4 8,9

Kimya 13,3 1,9

Gıda 2,9 1,2

Tekstil 11,9 3,5

Mobilya 23,8 4,5

Elektrikli Teçhizat 21,7 6,7

Ara malı 12,1 1,7

Dayanıklı tüketim malı 21,0 4,8

Dayanıksız tüketim malı 8,1 2,0

Enerji 1,2 -1,5

Sermaye malı 10,4 -1,3
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 Amaç  

Sanayi Üretim Endeksi ekonominin sanayi kesiminde meydana gelen gelişmelerin ve uygulanan ekonomik poli-

tikaların, kısa dönemde olumlu veya olumsuz etkilerini ölçmektedir. Madencilik ve Taşocakçılığı, İmalat ile Elekt-

rik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı sektörlerini kapsamaktadır. 

Ekonominin önemli bir bölümünde ne olup bittiğini yansıttığı gibi GSYH’nin bileşenlerinden biri olduğundan bü-

yümenin seyrine ilişkin önemli işaretler verir.  

Veri Kaynağı  

Aylık Sanayi Üretim Soru Formu (anket) ve Gelir İdaresi Başkanlığı verilerinden hesaplanan ciro bilgileri ana veri 

kaynağıdır.  

Üretim Miktarı 

İlgili ay içerisinde, üretilen veya hammadde ve malzemesi verilmek suretiyle başka bir işyerine yaptırılan miktarı 

ifade eder. Başkalarının hammadde ve malzemesini kullanarak onlar adına yapılan (fason) üretim dahil edil-

mez.  

Üretim Değeri  

İlgili ay içerisinde, üretim miktarının parasal değeridir. Anket uygulanan firmaların üretim değeri satış birim fiyatı 

üzerinden hesaplanırken, anket uygulanmayan firmaların üretim değeri ise Gelir İdaresi Başkanlığı verilerinden 

hesaplanan ciro bilgilerinden tahmin edilmektedir.  

Satış Miktarı  

Belirtilen ay içerisinde üretimden yapılan satışı ve stoklardan yapılan satışlar ile işyerinin bağlı bulunduğu kurulu-

şa ait, diğer bir işyerine devredilen ürünlerin miktarını (işyeri çıkış fiyatı üzerinden) içerir. Üzerinde değişiklik yapıl-

madan alındığı gibi satılan malların satışı dahil edilmez.  

Satış Değeri  

Satış miktarının parasal değerini (işyeri çıkış fiyatı üzerinden) içerir.  


