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

Mart ayında sanayi üretim endeksi bir önceki yılın aynı 

dönemine göre yüzde 9.6 oranında artarken, mevsim 

etkisinden arındırılmış endeks ise bir önceki aya göre yüzde 

1.8 oranında azaldı.  

2021 yılı ilk çeyreğinde sanayi üretimi bir önceki yılın aynı 

dönemine göre yüzde 12.4, ikinci çeyrekte düşük bazın da 

katkısıyla yüzde 41.0 artış kaydettikten sonra üçüncü 

çeyrekte yüzde 10.9 artışa yavaşlamış, son çeyrekte 

yükselerek yüzde 11.5’e hızlanmıştı. 2022 yılının ilk çeyreğinde 

sanayi üretiminin geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 

10.2 artış kaydettiğini görmekteyiz. Bu da ekonomide ılımlı 

yavaşlamanın sürdüğünü gösteriyor. 

Sanayi üretim endeksi ile GSYH arasında yüksek korelasyon 

bulunmaktadır. Nitekim geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde GSYH 

yüzde 7.3, ikinci çeyreğinde yüzde 21.9 büyüdükten sonra 

üçüncü çeyrekte yüzde 7.5’e yavaşlamış, son çeyrekte ise 

yüzde 9.1’e yükselmişti. Sanayi üretimi endeksi 31 Mayıs’ta 

açıklanacak 2022 yılı ilk çeyrek büyümesinin yüzde 7.0 

düzeyinde olacağını düşündürüyor. 

Ana iktisadi faaliyetlere göre Mart ayında enerji hariç tüm alt 

gruplar aylık bazda azalış gösterirken, sermaye malı grubu 

yüzde 9.96 ile en fazla azalışın gerçekleştiği grup oldu. Onu 

yüzde 3.85 ile dayanıklı tüketim malları grubu izledi. Diğer 

ulaşım araçları imalatı yüzde 48.65 ile en fazla üretim azalışın 

gerçekleştiği grup olurken aylık bazda düşüşe 1.82 yüzde 

puan katkı verdi. Yıllıkta da giyim eşyaları imalatı yüzde 34.74 

ile en fazla üretim artışının gerçekleştiği grup oldu.  

Nisan ayına ilişkine öncü göstergelerden PMI verisi 49.2’ye 

gerileyerek art arda ikinci ay ivme kaybına işaret ederken, 

yavaşlama eğilimi beşinci aya ulaşmıştı. Zayıf talep, fiyat ve 

arz yönlü baskılar ile Ukrayna’daki savaşın faaliyet 

koşullarında yavaşlamaya neden olduğu görülmüştü. 

İmalat sanayinde mevsim etkisinden arındırılmış kapasite 

kullanım oranı ise Nisan ayında bir önceki aya göre 0.1 puan 

azalarak yüzde 78.1 seviyesine, Reel Kesim Güven Endeksi 

(RKGE) 0.5 puan azalarak 107.7 seviyesine gerilemişti. 

Yatırım malı ithalatının ise bir önceki yılın aynı ayına göre 

yüzde 11.5 arttığını, ara malı ithalatının da benzer şekilde 

yüzde 44.9 yükseldiğini izledik. Buna karşılık elektrik 

tüketimindeki yavaşlama Nisan ayında da devam etti. 

Tüketim harcamalarının öncü göstergesi olan perakende 

satış hacim endeksi Mart’ta bir önceki aya göre yüzde 0.3 

artış kaydederken, yıllık bazda artış yüzde 2.5 oldu. 

Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde yüzde 14.0 olan artışın bu 

yılın ilk çeyreğinde yüzde 5.6’ya yavaşladığını görmekteyiz. 

KDV beyannamesi veren sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet 

sektörlerindeki bütün girişimlerin toplam satışlarını gösteren 

takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksi ise yıllıkta yüzde 

112.9 artış kaydetti.  

Endeks, fiyatlardaki artışı da içerdiğinden TÜFE ve ÜFE’deki 

yükseliş bu artışta belirleyici olmaktadır. Örneğin endeksteki 

artış TÜFE’den arındırıldığında reel değişim yüzde 32.1 

düzeyine inmektedir.  

Çeyreklik bazda değerlendirdiğimizde ise geçtiğimiz yılın son 

çeyreğinde yüzde 34.2 artış kaydeden takvim etkisinden 

arındırılmış ciro endeksinin, 2022 yılı ilk çeyrek itibariyle yüzde 

8.0 artışa yavaşladığı görülüyor.  

Kaynak: TÜİK 

Sanayi Üretim Endeksi TEA MEA

Mart 2022 yıllık ∆% aylık ∆%

Toplam sanayi 9,6 -1,8

İmalat sanayi 10,6 -2,2

Otomotiv 6,0 -1,8

Kimya 13,3 2,3

Gıda 10,8 0,4

Tekstil 5,8 -1,2

Mobilya 15,9 0,1

Elektrikli Teçhizat 2,6 -0,4

Ara malı 8,93 -0,41

Dayanıklı tüketim malı 7,40 -3,85

Dayanıksız tüketim malı 16,14 -0,71

Enerji 6,21 5,53

Sermaye malı 4,61 -9,96
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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.  


