
Sanayi üretiminde ’yıllık daralma’ döneminin sona erme sinyalleri. 

Sanayi üretimi Temmuz ayında, düzeltilmemiş verilerde yıllık %0,4, 

düzeltilmiş verilerde de %1,2’lik piyasa beklentilerine göre ılımlı düşüşler 

gösterdi (tahminlerimiz ise sırasıyla %0,6’lık artış ve %0,2’lik düşüş 

yönündeydi). Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış endeks de, 

Haziran’da kaydettiği %3,5’lik aylık düşüşün ardından Temmuz’da %4,3lük  

yükseliş gösterdi.  

Ağustos ayında bayram nedeniyle iş gününe bağlı olarak düzetilmiş ve 

düzeltilmemiş veriler arasında ciddi farklılık görmeyi bekliyor olsak da; her 

iki göstergede de yıllık bazda büyüme dönemine geçiş yapabileceğimizi 

tahmin ediyoruz. Böylece, üçüncü çeyrekle birlikte büyüme oranı da 

’pozitif’ bölgeye geçiş sağlamış olacak. İlk tahminlerimize göre, sanayi 

üretiminde ikinci çeyrekte yıllık bazda %3’ler düzeyinde kaydedilen 

daralmanın ardından, üçüncü çeyrekte %2’ler düzeyinde artış 

kaydedilmesi mümkün görünüyor. Geçen yılın düşük baz etkisi de, yıllık 

verilerde beklenen iyileşmede önemli bir rol üstelenecek.  

Önceki ay öne çekilen talebin ardından dayanıklı tüketim mallarında 

sert düşüş Temmuz üretimini sınırlamış görünüyor. Hatırlanacağı gibi 

Haziran ayında, sektörel vergi teşviklerinin sona ermesi öncesinde 

dayanıklı tüketim mallarında ciddi bir artış gözlenmişti. Bu eğilim 

sonrasında, Temmuz ayında dayanıklı tüketim mallarında düzeltilmiş 

verilerde aylık %10,4, yıllık olarak da %7,0 seviyelerinde ciddi düşüşler 

yaşandığını izliyoruz. Ancak, güven ortamında devam eden iyileşmeyi 

dikkate aldığımızda, önümüzdeki aylarda üretim üzerindeki bu olumsuz 

etkinin yavaşlaması beklenebilir. 

Nitekim, düzelen güven ortamının yansıması olarak, yatırım eğilimine 

gösterge olan sermaye malları üretiminde, aylık %9,2 ve yıllık olarak da 

%2,0’lık artışlar söz konusu.  

Benzer toparlanma eğilimi, yüksek teknoloji ürünlerinin gelişiminde de 

gözleniyor.  

Sektörel bazda farklılaşmalar ve iyimserlik işaretleri. Sektörel bazda, 

otomotiv ve mobilya üretiminin zayıf performans göstermesine karşın; 

ekonominin diğer sektörlerine girdi sağlaması dolayısıyla yakından takip 

edilen kimya sektöründeki toparlanma dikkat çekiyor. Ayrıca, yıllık bazda 

hala ’eksi’ bölgede olmasına karşın inşaat ve metal sektörlerindeki aylık 

artışlar, orta vadeli büyüme görünümü açısından iyileşme görünümünü 

destekliyor. 

Grafik 1: Sanayi Üretimi (Ham Endeks) 

Kaynak: TÜİK, HLY Araştırma 

Grafik 2: Sanayi Üretimi (Takvim Etkisinden Ar.) 

Kaynak: TÜİK, HLY Araştırma 
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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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