
TÜİK verilerine göre kasımda sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre %7 arttı. Bu rakam sanayi üretiminde yılın son çeyre-

ğinde güçlü artışın sürdüğünü gösteriyor. Bu artışı sermaye malı üretimindeki %10,9, dayanıksız tüketim malında %7,5 artış 

sürüklemiş görünüyor. Dayanıklı tüketim malı üretimi teşviklerin sona ermesinin ardından yılbaşından beri ilk kez düştü. Aylık 

bazda kaydedilen %0,3 artış ise  alt kalemler incelendiğinde KGF'nin etkisinin azaldığını gösterdi ve teşviklerin sona ermesinin 

etkisini yansıttı. Aylık bazda sermaye malı üretimi %1,1, dayanıklı tüketim malı üretimi %1,4 geriledi. Kasım ayı sanayi üretimi 

verisi geçen yılın aynı dönemine göre son çeyrekte %5 ve üstünde olacak şekilde güçlü büyümenin sürdüğünü gösterse de aylık 

sanayi üretimi verisi, büyümenin ivme kaybettiğini, teşviklerin çekilmesiyle zayıf bir sürecin başlayabileceğine işaret etti. 

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

2,6, önceki aya göre %1,4 düştü.  2016 yılında %3,2 gerileyen dayanıklı tüketim malı 

imalatı, beyaz eşyada ÖTV’nin sıfırlanması, mobilyada KDV’nin %18’den %8’e indirilme-

siyle 2017’nin çoğu ayında çift haneli büyümeler izledi. Dayanıklı tüketim malı üretimi 

kasımda yılbaşından beri ilk kez düşüş gösterdi. İç talebin öne çekilmiş olması, teşviklerin 

sona ermiş olması aralıkta da iç talebin zayıf olabileceğine işaret ediyor. Sektörün aralık 

ayı verisi ihracat performansına bağlı olacak gibi duruyor.  

Kasımda dayanıksız tüketim malı üretimi %7,5 gibi yüksek sayılabilecek bir artış gös-

terdi. Bu artışın hem ihracat hem de turizm sektöründeki iyileşme 

kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Kasım ayında gıda ihracatı %2, enerji 

ihracatı %26, gübre ihracatı %68 artmıştı. Sınır girişleri verisine göre 

turist sayısı kasımda %22 artış gösterdi.  

Sektörler bazında bakıldığında imalat sanayinde kasımda geçen yılın 

aynı ayına göre %7,1 artış kaydedildi. Hem ihracat hem de iç talep 

artışıyla eylülde çift haneli artış gösteren imalat sanayi, ekimdeki %

7,8 artışın ardından kasımda da %7,1 yükselmiş oldu. Bu rakam ima-

lat sanayinde teşviklerin sona ermesiyle beklenen ivme kaybının çok 

düşük olduğunu ve ekonomik aktivitedeki güçlü görünümün devam 

ettiğini gösterdi. İmalat sanayindeki artışı giyimdeki %16,6, makine 

teçhizattaki %16, motorlu kara taşıtındaki %15,6 ve gıdadaki %3,2 

artışlar sürüklemiş görünürken, elektronik ürünlerdeki %16,7 düşü-

şün yansıması bu sayede sınırlı kaldı.   

 

Sanayi Üretimi - Kasım

% Değişim
Yıllık       

(Takvim)

Aylık      

(Mevsim)

Geçen yılın aynı 

ayına göre
Önceki aya göre

Sanayi Üretimi 7.0 0.3 6.9 -0.5
Ara malı 7.8 1.2 7.6 -0.9
Dayanıklı tüketim -2.6 -1.4 -2.7 -6.5
Dayanıksız tüketim 7.5 1.2 7.5 -1.1
Enerji 2.5 -1.0 2.5 -1.2
Sermaye malı 10.9 -1.1 10.9 2.6
Kaynak: TÜİK
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Toplam sanayi 7.0 0.3
Madencilik 5.9 3.2
İmalat Sanayi 7.1 0.0

Gıda 3.2 -1.9
Tütün 16.6 0.5

Teksti l 5.3 0.9
Giyim 16.6 0.8
Kimyasa l  madde 5.3 -1.5

Metal ik olmayan diğer minera l 8.4 0.5
Ana metal  7.0 0.0

Makina teçhizat 16.0 0.6
Elektrikl i  makina  ve cihaz 1.9 -0.7
Elektronik ürünler -16.7 -15.0

Motorlu kara  taşıtı 15.6 4.8
Mobi lya -3.2 -2.8

Elektrik, gaz,su 6.7 0.8
Kaynak: TÜİK
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Ana metal sanayiinde kasımda üretim %7 arttı. Sektör verilerine göre bu artışta dış 

talep etkili oldu. Çelik İhracatçıları Birliği verilerine göre sektörün ekim ihracatı miktar 

bazında %13,6, kasım ihracatı ise ivme kazanarak %20 arttı. Sektörün ana ihracat pazarı 

AB ülkeleri olurken, Ortadoğu’nun kendi sanayisini kurma yatırımları nedeniyle başlayan 

ihracat düşüşü, gelecek dönemde hızlanabilir. Sektör bu durumu Uzakdoğu pazarlarında 

payını artırarak telafi etme yoluna gitti.  Çin’in hava kirliliğini azaltmak amacıyla üretimini 

azaltması da Türk demir çelik sektörünün ihracat artışına katkı yaptı. Sektörün yakaladığı 

bu ihracat fırsatının kısa vadede pozitif etki yaratmaya devam edeceğini tahmin ediyoruz.  

  

Ekimde elektrikli teçhizat imalatı %1,9 artış gösterdi ve önceki ay kaydedilen %4,8 artı-

şa göre önemli bir ivme kaybı gösterdi. Bunun nedeni beyaz eşya sektöründe izlenen 

düşüş oldu. İnşaat yapı malzemeleri, savunma sanayi ürünleri  ve sektörel makina üreti-

miyle ilgili kısımdaki artışlarla beyaz üretimindeki düşüş telafi edildi.   

 

Motorlu kara taşıtı imalatı ise kasımda hem iç talepteki artış, hem de güçlü ihracatla %

15,6 arttı. OSD verilerine göre kasımda ayında otomotiv üretimi %7,2 artış, traktör üreti-

mi %22 artış kaydetmişti. Otomotiv sektörü aralık ayını da pozitif geçirirken, ocakta nor-

malde yeni model hazırlıkları nedeniyle yaşadığı yavaşlamayı , bu yıl ÖTV’ye esas alınan 

araç değeri matrahlarının artırılmasının getirdiği vergi avantajıyla desteklenebilecek iç 

talep artışıyla yaşamayabilir. Otomotiv sektörünün kısa vadede sanayi üretimini ve eko-

nomik büyümeyi desteklemeye devam edeceğini tahmin ediyoruz.     

 

Sanayi üretiminin kasım verisi her ne  kadar çoğu sektörde önceki aya göre ivme kaybına işaret etse de, son çeyrekte ekono-

mik büyümenin beklendiği kadar yavaşlamayacağının ve ekonomik aktivitede canlılığın sürdüğünün öncü göstergesi oldu. Bu 

canlılıkta baz etkisinin de olduğunu, önceki aya göre izlenen zayıf artışların 2018’in ilk çeyreğinden sonra baz etkisinin olumsuz 

olarak hissedilebileceğini gösterdiğini düşünüyoruz. Beyaz eşya sektöründe iç talebin öne çekilmesi ve teşviklerin sona ermesiy-

le yavaşlama görülse de bu yavaşlama, otomotiv, metal ve giyim sektörlerinin desteğiyle göstergelere çok sınırlı yansıdı. 

GSYH’nın %11,1 büyüdüğü üçüncü çeyrekte %10 olan sanayi üretimi artışı son çeyreğin ilk iki ayında %7,2 oldu. Bu rakam son 

çeyrek büyümesinin %5-6 gibi rakamlarda güçlü seviyesini koruyabileceğine işaret etti.  
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Bu doküman Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’nin yatırım bankacılığı faaliyetleri kapsamında, kişisel kullanıma yönelik olarak ve bilgi için 

hazırlanmıştır. Bu dokümana dayalı herhangi bir işlem yapılması tarafımızdan öngörülen bir husus değildir. Belirtilen görüşler sadece bizim güncel 

görüşlerimizdir. Bu raporda yer alan bilgileri makul bir esasa dayalı olarak güncelleştirirken, bu konuda mevzuat, uygunluk veya diğer başka 

nedenlerle amaca uygunluk tam olarak sağlanamamış olabilir. 

 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları veya çalışanları, burada belirtilen senetleri ihraç edenlere ait menkul kıymetlerle 

ilgili olarak bir pozisyon almış olabilir veya alabilir; menkul kıymetler üzerinde opsiyonları olabilir veya  ilgili diğer bir yatırıma girebilir; bu menkul 

kıymetleri ihraç eden firmalara danışmanlık yapmış, hisselerinin halka arzına aracılık veya yüklenim taahhüdünde bulunmuş olabilir. 

 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları bu raporda belirtilen herhangi bir şirket için yatırım bankacılığı da dahil olmak üzere 

önemli tavsiyeler veya yatırım hizmetleri sağlıyor veya sağlamış olabilir. 

 

Bu raporun ilgili olduğu yatırım fiyatı veya değeri, direkt veya indirekt olarak, yatırımcıların menfaatlerine ters düşebilir. Döviz kurlarındaki 

herhangi bir değişmenin yatırımın değeri veya fiyatı veya bu yatırımdan sağlanan gelir üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir. Geçmişteki performans 

her zaman gelecekteki performansın kılavuzu olacak demek değildir. Yatırım geliri dalgalanma gösterebilir. 

 

Bu rapor kamuya açık bilgilere dayalıdır. Doğru veya tamam olmayan hiçbir beyan yapılmamıştır. Bu rapor söz konusu menkul kıymetlerin 

alınması veya satılması için bir teklif, yorum ya da yatırım tavsiyesi değildir veya bu menkul kıymetlerin alınıp satılmasına yönelik bir teklif için de 

bir istek veya zorlama değildir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve kendisiyle bağlantılı olan diğerleri bahsedilen şirketlerin menkul 

kıymetleriyle ilgili pozisyon alabilirler veya bu menkul kıymetlerle ilgili işlem yapabilirler, ayrıca bu şirketler için yatırım bankacılığı hizmetleri de 

verebilirler. 

 

Herhangi bir yatırım kararı yatırımcının tamamıyla kendi kişisel seçimine dayanmalıdır. Bu rapordaki bilgiler herhangi bir yatırım tavsiyesi 

olmayıp, raporda yer alan firmalara yatırım yapılmasından ötürü Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. hiç bir sorumluluk kabul etmez.  


