
Sanayi Üretimi 3. Çeyreğe Zayıf Başlangıç Yaptı  

13 Eylül 2021 • E.0584 
* Bu dokümanda yer alan değerlendirmeler bilgilendirme amaçlı olup Cumhuriyet Halk Partisi yetkili kurullarından onaylanmış bağlayıcı politika metinleri değildir.  

Temmuz ayında sanayi üretim endeksi (takvim 

etkisinden arındırılmış) bir önceki yılın aynı 

dönemine göre ivme kaybederek yüzde 8.7 

oranında artarken, mevsim etkisinden arındırılmış 

endeks (mea) bir önceki aya göre yüzde 4.2 azalış 

kaydetti. Temmuz ayında bayram tatili nedeni ile 

işgünü sayısının geçen yılın belirgin altında 

olmasının bir önceki aya göre yavaşlamada etkili 

olduğunu düşünmekteyiz. 

Ara malı grubu yüzde 13.6 ile yıllıkta en fazla artışın 

gerçekleştiği grup olurken, onu yüzde 10.8 ile enerji 

grubu takip etti. Sermaye malı grubu ise yüzde 2.5 

ile gerileyen tek grup oldu. Aylıkta enerji hariç tüm 

alt gruplar azalış kaydederken en fazla gerilme 

yüzde 7.3 ile dayanıklı tüketim malları grubunda 

gerçekleşti.  

İktisadi faaliyet kollarına göre baktığımızda aylıkta 

en fazla üretim artışı yüzde 17.8 ile diğer ulaşım 

araçları imalatında gerçekleşti. Beyaz eşya 

grubunun olduğu elektrikli teçhizat imalatı yüzde 

3.0, diğer sektörlere girdi sağlayan kimyasalların ve 

kimyasal ürünlerin imalatı yüzde 2.1 ve otomotiv 

grubu imalatının yüzde 7.2 azaldığı görülüyor. 

İmalat sanayi için hesapladığımız yayılım endeksi 

de yavaşlamanın genele yayıldığına işaret ediyor.  

Reel tüketim harcamalarının öncü göstergesi olan 

perakende satış hacim endeksi Haziran’da aylıkta 

yüzde 15.0 oranında artarken, Temmuz’da artış 

yüzde 0.7’ye yavaşladı. Benzer şekilde yıllıkta artış 

aynı dönemde yüzde 18.1 düzeyinden yüzde 12.3 

düzeyine geriledi. 

Gelir İdaresi Başkanlığı’na KDV beyannamesi veren 

sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerindeki 

bütün girişimlerin toplam satışlarını gösteren takvim 

etkilerinden arındırılmış ciro endeksi yıllıkta bir 

önceki ay yüzde 64.1 artıştan Temmuz’da yüzde 

45.1 artışa yavaşladı. Aylıkta ise Haziran’da yüzde 

9.9 hızlanan ciro endeksinin Temmuz’da yüzde 1.9 

gerilediği görülüyor. 

Sonuç olarak sanayi üretim endeksi işgünü sayısının 

geçen yılın belirgin altında olmasının etkisiyle aylık 

bazda daralırken, yıllıkta yavaşlamasını sürdürdü. 

Ağustos ve Eylül ayına ilişkin diğer öncü göstergeler 

ise ekonomik aktivitenin 3. çeyrekte güçlü 

seyrettiğini işaret etmektedir. 

Kaynak: TÜİK 

Sanayi Üretim Endeksi TEA MEA

Temmuz 2021 yıllık ∆% aylık ∆%

Toplam sanayi 8,7 -4,2

İmalat sanayi 7,9 -5,0

Otomotiv -8,2 -7,2

Kimya 15,3 -2,1

Gıda 11,0 -1,8

Tekstil 7,9 -5,2

Mobilya 14,1 -3,6

Elektrikli Teçhizat 5,0 -10,0

Ara malı 13,6 -3,5

Dayanıklı tüketim malı 4,6 -7,3

Dayanıksız tüketim malı 8,8 -1,7

Enerji 10,8 2,7

Sermaye malı -2,5 -11,6
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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.  


