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

Aralık ayında sanayi üretim endeksi bir önceki yılın aynı 

dönemine göre yüzde 14.4 oranında, mevsim etkisinden 

arındırılmış endeks ise bir önceki aya göre yüzde 1.6 

oranında arttı. Piyasa beklentisi yıllık bazda yüzde 10.9 artış 

yönündeydi. 

Genel eğilimi takip ettiğimiz sanayi üretim endeksinin 

(takvim etkisinden arındırılmış) üç aylık hareketli ortalaması 

bu yılın haziran ayında yüzde 41.0 artış ile en yüksek 

noktaya çıktıktan sonra gerilemeye başlamış ve 3. çeyrek 

sonunda yüzde 10.8 düzeyinde gerçekleşmişti. Yılın son 

çeyreğinde tekrar yükselerek yüzde 11.5 arttığı görülüyor. 

İmalat sanayi için hesapladığımız yayılım endeksi de bu 

durumu teyit etmektedir.  

Ana iktisadi faaliyetlere göre aralık ayında dayanıksız 

tüketim malı hariç tüm alt kalemlerin aylık bazda yükseliş 

sergilediği görülüyor. Üretim artışına en fazla katkının ara 

malı ve sermaye malı üretiminden geldiğini görüyoruz. 

İmalat sanayi alt gruplarında ise diğer ulaşım araçları, 

bilgisayar ve elektronik ürünlerin imalatından yüksek 

katkılar geldiği dikkat çekiyor. Detaylarda aylıkta gıda ve 

tütün ürünleri imalatı en fazla azalışın gerçekleştiği gruplar 

olurken, yıllıkta diğer ulaşım araçları imalatı en fazla artış 

kaydeden grup oldu.  

Ocak ayına ilişkine öncü göstergeler (ihracat, ara malı 

ithalatı, elektrik tüketimi, PMI, kapasite kullanım oranı ve 

reel kesim güven endeksi) ılımlı bir yavaşlamaya işaret 

ediyor. Sanayi üretimi endeksi ile GSYH arasındaki 

korelasyonu dikkate aldığımızda 2021 yılının tamamında 

milli gelir büyümesinin yüzde 11.0’i aşacağını 

beklemekteyiz.  

Tüketim harcamalarının öncü göstergesi olan perakende 

satış hacim endeksi aralık ayında yıllıkta yüzde 15.5 artış 

kaydetti. Çekirdek gösterge olarak izlediğimiz gıda dışı 

satışlar (otomotiv yakıtı hariç) ise aylıkta yüzde 2.3 

azalırken, yıllıkta yüzde 28.2 artışa hızlandı. Perakende 

satışlar GSYH verisi altında özel tüketim harcamalarıyla 

yakın ilişki göstermektedir. Nitekim üçüncü çeyrekte 

perakende satışlar yüzde 15.1 artarken özel tüketim yüzde 

9.1 büyüme kaydetmişti. 2021 yılının son çeyreğinde 

perakende satışlar yıllıkta yüzde 16.0 artışla özel tüketim 

açısından olumlu sinyal vermektedir.  

KDV beyannamesi veren sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet 

sektörlerindeki bütün girişimlerin toplam satışlarını gösteren 

takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksi yıllıkta yüzde 

82.4 artış kaydetti. Endeks, fiyatlardaki artışı da 

içerdiğinden TÜFE ve ÜFE’deki yükselişin buna neden 

olduğu görülmektedir. Örneğin endeksteki artış TÜFE’den 

arındırılınca reel değişim yüzde 34.0 düzeyine 

gerilemektedir.  

Ciro endeksleri son çeyrekte güçlü toparlanma kaydetmiş 

olsa da bu tablonun 2022 yılında yerini ciddi bir 

yavaşlama bırakacağını beklemekteyiz. Bu da bütçede 

KDV tahsilatlarında zayıflamaya neden olacaktır. 

Detaylarda aylıkta mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış 

sanayi, ticaret ve hizmetler sektörleri sırası ile yüzde 20.1, 

yüzde 11.0 ve yüzde 7.6 ciro artışı yaşarken, inşaat sektörü 

yüzde 4.6 ciro kaybetmiştir.  

Kaynak: TÜİK 

-30,0

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

Ara.07 Ara.09 Ara.11 Ara.13 Ara.15 Ara.17 Ara.19 Ara.21

Sanayi Üretimi Yıllık Değişimi 

(tea, 3 ay har. ort.)

Sanayi Üretim Endeksi TEA MEA

Aralık 2021 yıllık ∆% aylık ∆%

Toplam sanayi 14,4 1,6

İmalat sanayi 16,2 1,9

Otomotiv -0,3 0,3

Kimya 17,7 0,2

Gıda 5,1 -3,2

Tekstil 10,3 0,3

Mobilya 14,4 -1,5

Elektrikli Teçhizat 2,4 0,3

Ara malı 13,27 0,23

Dayanıklı tüketim malı 13,89 1,48

Dayanıksız tüketim malı 11,65 -0,23

Enerji 6,89 0,75

Sermaye malı 22,04 7,64
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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.  


