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Sanayi üretimindeki daralma beklenenden sert. Sanayi üretimi 

Haziran ayında, düzeltmemiş verilerde yıllık %9,6, düzeltilmiş 

verilerde de %3,9’luk beklenenin üzerinde bir daralma gösterdi 

(tahminlerimiz sırasıyla %5,2 ve %1,8’lik daralmalar yönündeydi). 

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış endeks de, Mayıs’ta 

kaydettiği %1,2’lik aylık artışın ardından Haziran’da %3,7’lik  düşüş 

kaydetti. Üretimdeki sert düşüşte, bayrama bağlı iş günü kaybının 

etkisi olmakla birlikte, endeksin alt kırılımlarında, Mayıs ayında 

gözlenen toparlanmanın gücünü koruyamadığını görüyoruz.  

Ara ve yatırım mallarındaki düşüş dikkat çekerken; sektörel 

teşviklerin sona ermesi öncesinde dayanıklı malların destek 

sağladığı gözleniyor. Sermaye mallarında, Mayıs ayının pozitif 

rakamından sonra tekrar yıllık daralmaya geri dönülmesi ve ara 

mallarında yıllık bazda %8,1’lik önemli düşüş kaydedilmesi, büyüme 

görünümü açısından belirsizlikleri gündemde tutuyor. İş günü 

etkisinin olumluya döneceği Temmuz verilerinde nasıl bir gelişim 

gözleneceği önemli olacak. Diğer taraftan, vergi teşviklerinin sona 

ermesi öncesinde doğan taleple, dayanıklı tüketim mallarında hem 

yıllık hem de aylık bazda önemli yükseliş dikkat  çekiyor.  

Sektörel bazda da, otomotiv, mobilya ve petrol ürünleri üretimdeki 

düşüşü sınırlayan bileşenler olurken; kimya, inşaat ve metal 

sektörlerindeki zayıflığın sürdüğünü izliyoruz. 

2Ç’te ilk çeyreğe benzer daralma oranı mümkün. Haziran üretim 

verileriyle birlikte ikinci çeyreğe ait görünüm de ortaya çıkmış oluyor. 

Sanayi üretiminde %3’ler seviyesinde yıllık daralma, ilk çeyrekte 

kaydedilen %4-5 bandının hafif altında. Hizmetler tarafında, 

sanayiye göre baz dezavantajı mevcut. Bu durumda 2Ç’te, ilk 

çeyreğe ait %2,6’ya yakın bir daralma oranı olası görünüyor. 

Böylece, ilk yarıyı %2-3 bandında br yıllık daralma oranıyla 

tamamlamış olacağız.  

3Ç’ten itibaren büyüme oranları görebileceğiz. Temmuz üretim 

verisine ait ilk tahminlerimiz, arındırılmamış verilerde yıllık bazda 

büyüme oranı görebileceğimize işaret ediyor. Düzeltilmiş olarak da 

hafif eksi ya da sıfır bölgesi. Para politikasının sıkılığında yumuşama 

ve güven ortamındaki iyileşmeyi de düşündüğümüzde, ikinci yarıda 

yıllık bazda %3 civarında büyüme oranı görebileceğimiz ve tüm yılı 

da %0,5’lik büyüme ile tamamlayabileceğimize dair bekentimizi 

koruyoruz (2020 tahminimiz %3,5)  
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2Ç sonunda sert daralma; ancak 3Ç pozitif bölgede 

başlayabilir  
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Grafik 2: Sanayi Üretimi (Takvim Etkisinden Ar.) 
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ÇEKİNCE 
 

Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. Burada yer alan yatırım 
bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar 
tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel, imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi 
çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk 
ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi 
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. 

 

Halk Yatırım, bu bilgilerin doğru, eksiksiz ve değişmez olduğunu garanti etmez, bilgi eksikliği ve yanlışlığından hiçbir şekilde 
sorumlu tutulamaz. Raporda yer alan ifadeler, hiçbir şekilde alış veya satış teklifi olarak değerlendirilemez. Halk Yatırım’ın 
rapordaki bilgiler dolayısıyla ortaya çıkabilecek doğrudan ve dolaylı kazanç ve zararlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu yoktur. 

 

Bu ileti 05 Kasım 2014 tarih ve 29166 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 01 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğü giren 
“Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında” çıkan kanunun 2.Maddesi c bendinde belirtilen Ticari Elektronik ileti 
kapsamında değildir. 
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Halk Yatırım Araştırma – Öneri Listesi Tanımları 

(Aksi belirtilmedikçe önümüzdeki 12 ay için beklenen performans) 

AL: %20 ve üzeri artış                         TUT: %0 ile %20 aralığında artış                          SAT : %0’ın altında azalış 
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