
TÜİK verilerine göre aralıkta sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre %8.7 arttı. Bu rakam sanayi üretiminde yılın son çey-

reğinde güçlü artışın sürdüğünü gösteriyor. Rakamın alt kalemlerinin geneline yayılan güçlü artışlar izlendi. Ara malı üretimin-

de %13,9, sermaye malı üretiminde %10,7 ve madencilikte %14 gibi yüksek artışlar oluştu. Şubat 2017'de başlayan ve Ekim 

2017'de sona eren vergi teşvikleri, üretimi ve talebi öne çektiği için dayanıklı tüketim malı üretimi nispeten düşük %0.1 artış 

gösterdi. Aralık ayı sanayi üretimi verisi son çeyrek sanayi üretimi artışını %8'in üzerine taşıdı. Üçüncü çeyrekte izlenen %10 

artışa göre hafif bir düşüş olsa da, güçlü büyümenin devam ettiği görülüyor.  

Aralık ayında yıllık bazda dayanıklı tüketim malı imalatı geçen yılın aynı ayına göre %

0,1, önceki aya göre %1,8 arttı. Ekim ayı başında teşviklerin sona ermesiyle önceki ay %

2,7’lik sert bir düşüş gösteren dayanıklı tüketim malı imalatında toparlanma işaretleri 

alındı. Sektörün üretim göstergeleri bu yıl başından itibaren normale dönebilir ancak 

mart ayından itibaren geçen yıl izlenen üretim artışının oluşturacağı baz etkisi sektörün 

üretim performansının zayıf görünmesine neden olabilir.   

Aralıkta dayanıksız tüketim malı üretimi kasımdaki %7,5 artışın ar-

dından ivme kaybederek %5,4 artış gösterdi ancak bu rakam da hala 

yüksek artışın sürdüğünü gösteriyor. Bu artışın hem ihracat hem de 

turizm sektöründeki iyileşme kaynaklı olduğunu düşünüyoruz.  

Sektörler bazında bakıldığında imalat sanayinde aralıkta geçen yılın 

aynı ayına göre %8,9 artış kaydedildi. Bu artışla yılın son çeyreğinde 

imalat sanayi üretimi %8 artmış oldu. Bu rakam üçüncü çeyrekteki %

10,6’ya göre hafifçe gerilemiş olsa da yüksek bir artış olarak görülebi-

lir. Hem ihracat hem de iç talep artışıyla desteklenen imalat sanayi 

ekonomik aktivitedeki güçlü görünümün devam ettiğini gösterdi. 

İmalat sanayindeki artışı elektronik ürünlerdeki %29,9, metalik olma-

yan mineralde %19,6, makine teçhizattaki %16,1 artışlar sürüklemiş 

görünürken, tekstil, giyim ve ana metal sektörlerinde de çift haneli 

büyümeler kaydedildi.    
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Sektörlere göre sanayi üretimi (%, arındırılmış)

Geçen yıl ın 

aynı ayına  göre

Önceki  aya  

göre

Toplam sanayi 8.7 0.9
Madencilik 14.0 2.6
İmalat Sanayi 8.9 1.2

Gıda 10.2 3.2
Tütün 5.5 -7.8

Teksti l 10.3 2.7
Giyim 11.5 0.1
Kimyasa l  madde 9.7 2.1

Metal ik olmayan diğer minera l 19.6 1.2
Ana metal  12.1 1.8

Makina teçhizat 16.1 -0.8
Elektrikl i  makina  ve cihaz 8.5 3.9
Elektronik ürünler 29.9 28.7

Motorlu kara  taşıtı 6.1 -3.1
Mobi lya 8.8 12.9

Elektrik, gaz,su 5.7 -1.1
Kaynak: TÜİK

Aralık

Sanayi Üretimi - Aralık

% Değişim
Yıllık       

(Takvim)

Aylık      

(Mevsim)

Geçen yılın aynı 

ayına göre
Önceki aya göre

Sanayi Üretimi 8.7 0.9 6.5 0.8
Madencilik ve taşocaklığı 14.0 2.6 13.8 -1.2
İmalat Sanayi 8.9 1.2 8.9 0.0
Ara malı 13.9 1.6 11.1 -2.8
Dayanıklı tüketim 0.1 1.8 0.5 -4.9
Dayanıksız tüketim 5.4 0.7 2.6 -1.7
Enerji 2.9 -0.2 3.3 6.7
Sermaye malı 10.7 0.6 7.2 7.0
Kaynak: TÜİK
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Ana metal sanayiinde aralıkta üretim %12,1 arttı. Bu rakamla son çeyrekte üretim artışı 

%7,7’ye ulaştı ve sektör son 26 çeyreğin en iyisini geçirdi. Sektör verilerine göre bu artışta 

dış talep etkili oldu. TÇÜD Genel Sekreter Vekili Gazi Bilgin geçen yılın nisan ayından itiba-

ren iç piyasada yaşanan canlanma ve küresel piyasalarda çelik tüketiminde görülen artış 

talebinin, üretimin rekor düzeylere ulaşmasına katkı sağladığını açıklamıştı. 

Aralıkta elektrikli teçhizat imalatı %8,5 artış gösterdi ve önceki ay kaydedilen %1,9 artı-

şa göre önemli bir toparlanma gösterdi. Bu toparlanma sermaye malı üretimindeki %

10,7 artışı da açıklıyor.  

Motorlu kara taşıtı imalatı ise eylülden beri sürdürdüğü çift haneli artışlara aralıkta son 

verdi ve %6,1 artış kaydetti. OSD verilerine göre sektörün üretimi aralık ayında %3 dü-

şüş göstermişti. Bu düşüşe geçen yıldan gelen hem ihracat hem de iç talep kaynaklı baz 

etkisi neden oldu. Sektör ocakta normalde yeni model hazırlıkları nedeniyle yaşadığı ya-

vaşlamayı , bu yıl ÖTV’ye esas alınan araç değeri matrahlarının artırılmasının getirdiği 

vergi avantajıyla desteklenebilecek iç talep artışıyla yaşamayabilir. Ancak geçen yılın ocak 

ayında yeni model yatırımlarının etkisiyle ihracat kaynaklı yüksek üretim artışı olumsuz 

baz etkisi oluşturmaya devam edebilir.     

Sanayi üretiminin aralık verisiyle birlikte 2017’nin tamamına dair büyüme göstergeleri 

tamamlanmış oldu. Sanayi üretimi son çeyreği %8,1, yılı %6,3 artışla tamamladı. Çey-

reklik bazdaki %8,1 artış, önceki çeyrekte kaydedilen %10,2 artışa göre hafif bir yavaşla-

maya işaret ediyor. Üçüncü çeyrekte teşviklerin, KGF’nin pozitif etkilerinin son çeyrekte 

azalmasına rağmen, ihracat ve yatırım kanalından ekonominin güçlü performans göster-

meye devam ettiğini görüyoruz.  Yıllık  bazda kaydedilen %6,3 artış ise 2017’nin 2011’den 

beri en iyi yıl olduğunu gösterdi ve yıllık büyümenin %7’nin üzerinde olabileceğine işaret 

ettiğini düşünüyoruz.  
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