2016 HAZİRAN SANAYİ
ÜRETİM ENDEKSİ

08 Ağustos 2016

Haziran 2016 Sanayi Üretim Endeksi’ne ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
tarafından 8 Ağustos 2016 tarihinde yayınlandı.
TÜİK tarafından aylık yayınlanan Sanayi Üretim Endeksi, Türkiye’deki sanayi
kuruluşlarının toplam üretiminin zaman içindeki değişimi hakkında bilgi vermektedir.1,2
Şekil 1. Aylara göre sanayi üretim endeksi (mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış,
2010=100)
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Haziran ayında Türkiye (TR) Geneli Sanayi Üretim Endeksi bir önceki aya (Mayıs
2016) göre % 1,4 oranında azalış göstererek 126,6 değeri almıştır. Endeks, bir önceki yılın
aynı ayına (Haziran 2015) göre ise % 1,1 oranında artış göstermiştir. Mayıs ayındaki artış
sonrasında sanayi üretimi Haziran ayında kayda değer bir azalış sergilemektedir.
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Bu bilgi notunda mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış veriler kullanılmaktadır.
Veriler TUİK tarafından revize edilmiştir.
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Haziran ayında ana sektörler itibariyle yıllık bazda imalat sanayi sektöründe azalma
yaşanırken, madencilik ve taşocakçılığı ile elektrik, gaz buhar ve iklimlendirme üretimi ve
dağıtımı sektörlerinde artış yaşanmıştır.
Tablo 1. Ana Sektörlere Göre Sanayi Üretim Endeksi Büyüme ve Değişim
Oranları(2010=100, Haziran 2016)
Önceki Aya Göre (%)
6,3
-2,4

Önceki Yıla Göre (%)
7,6
-0,1

Elektrik, Gaz, Buhar ve
İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı

2,1

9,3

Toplam Sanayi

-1,4

1,4

Madencilik ve Taş ocakçılığı
İmalat Sanayi

Kaynak: TÜİK
2016 yılı Haziran ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü üretim endeksi % 6,3;
elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü üretim endeksi % 2,1 oranında
artarken; imalat sanayi üretimi % -2,4 oranında azalmıştır. 2016 yılı Haziran ayında, bir önceki
aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektörü üretim endeksi % 7,6; elektrik, gaz, buhar ve
iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü üretim endeksi % 9,3 oranında artarken; imalat sanayi
üretimi % -0,1 oranında düşüş göstermiştir.
Ana sanayi gruplarına (Geniş Ekonomik Kategoriler) bakıldığında bir önceki aya göre,
dayanıklı tüketim malları sektörü (% 1,5)
ve enerji (% 1,4) kalemlerinde büyüme
gözlemlenirken; sermaye malları (% -1,3), ara malları sektörü (% -0,7) ve dayanıksız tüketim
malları sektörü (% -4,8) oranında azalış göstermiştir. Önceki yıla göre ise enerji malları (%7,8)
ve sermaye malları (4,7) üretiminde artış gözlemlenirken; Ara malları (%-0,3), dayanıksız
tüketim malları(%-0,8) ve dayanıklı tüketim malları (%-6,5) üretiminde düşüşler yaşanmıştır.
Tablo 2. Ana sanayi gruplarına göre sanayi üretim endeksi büyüme ve değişim
oranları(2010=100, Haziran 2016).
Önceki Aya Göre (%)

Önceki Yılın Aynı Ayına Göre (%)
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Kaynak: TÜİK
Tablo 3’te imalat sanayi alt sektörleri, en fazla artış gösteren sektörden en fazla düşüş
gösteren sektöre doğru sıralanmıştır. Bir önceki aya göre üretim endeksinde artış gösteren
sektörler; bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı (% 12,2), kok kömürü ve rafine
edilmiş petrol ürünleri imalatı (% 7,8), elektrikli teçhizat imalatı (% 6,9), içeceklerin imalatı (%
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1,6), başka yerde sınıflandırılmamış makina ve ekipman imalatı (% 1,6), kağıt ve kağıt ürünleri
imalatı (% 1,5) ve diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (% 0,9) olarak
gözlemlenmiştir. Haziran ayında imalat sanayi üretimin de gözlemlenen düşüşün en büyük etkisi
ise diğer ulaşım araçlarının imalatı (% -32,8), temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin
malzemelerin imalatı (% -14) fabrikasyon metal ürünleri imalatı (Makine ve teçhizat hariç) (% 7,7), sektörlerinde gerçekleşmiştir.
Tablo 3. İmalat Sanayi Sektörleri Üretim Endeks Değişim Oranları(2010=100, Haziran
2016)
Sektörler aylık büyüme oranı en yüksek sektörden en düşüğe doğru sıralanmıştır.
26-Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı
19-Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı
27-Elektrikli teçhizat imalatı
11-İçeceklerin imalatı
28-Başka yerde sınıflandırılmamış makina ve ekipman imalatı
17-Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı
23-Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı
20-Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı
22-Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı
18-Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması
32-Diğer imalatlar
14-Giyim eşyaları imalatı
31-Mobilya imalatı
29-Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı
12-Tütün ürünleri imalatı
16-Ağaç, ağaç ve mantar ürünleri
24-Ana metal sanayii
13-Tekstil ürünleri imalatı
10-Gıda ürünleri imalatı
33-Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı
15-Deri ve ilgili ürünlerin imalatı
25-Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (Makine ve teçhizat hariç)
21-Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı
30-Diğer ulaşım araçlarının imalatı
C. İmalat
Kaynak: TÜİK

Aylık Büyüme
Oranı %
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Sanayi üretimi büyümeye ilişkin önemli bilgiler veren bir endekstir. 2016 yılının Mart ve
Nisan aylarında düşüş gösteren sanayi üretiminin, Mayıs ayında 1,6 oranında artış göstermesi
çarkların döneceğine ilişkin bir işaret olarak yorumlanırken Haziran ayında yaşanan -1,4’lük
düşüş oluşan olumlu havanın dağılmasına yol açmıştır. Buna ek olarak sanayi üretimindeki
azalışın asıl kaynağının imalat sanayi üretimindeki düşüşten gelmesi de üretim ve istihdam
açısından olumsuz bir sinyaldir.
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