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2015 OCAK SANAY  ÜRET M ENDEKS  

       Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir1 

          Sakarya Akademik Dan man  

 
TÜ K taraf ndan ayl k yay mlanan Sanayi Üretim Endeksi, Türkiye’deki sanayi kurulu lar n 
toplam üretiminin zaman içindeki de imi hakk nda bilgi vermektedir. 

ekil: Aylara göre sanayi üretim endeksi (mevsim ve takvim etkilerinden ar nd lm , 
2010=100) 

 
Kaynak: TÜ K 
 

Ocak ay nda Türkiye (TR) Geneli Sanayi Üretim Endeksi bir önceki aya (Aral k 2015) göre 
yüzde 1,4 azal  göstermi tir. Ocak (2015) ay nda önceki aya göre ana sanayi sektörleri 
itibariyle en yüksek dü  yüzde 7,4 ile madencilik ve ta  ocakç  üretiminde ya an rken, 
imalat sanayi üretimi de bir önceki aya göre yüzde 1,4 dü  göstermi tir.   
 
Tablo: Sanayi alt sektörlerine göre sanayi üretim endeksi büyüme ve de im 
oranlar (2010=100), Ocak 2015 

  
Önceki Aya Göre 

(%) 
Önceki Y la 

Göre (%) 
Madencilik ve Ta ocakç  -7.4% -7.6% 
malat Sanayi -1.4% -1.8% 

Elektrik, Gaz, Buhar ve klimlendirme Üretimi ve 
Da  1.1% 2.9% 
TOPLAM -1.4% -1.6% 

Kaynak: Tüik 
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Bir önceki aya göre art  gösteren tek ana sanayi sektörü ise Elektrik, Gaz, Buhar ve 
klimlendirme üretimi olmu tur. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi bir önceki aya 

göre yüzde 1,1 art  göstermi tir.  
 

2015 OCAK
SANAY ÜRET ENDEKS

 
 
Ana sanayi gruplar na bak ld nda azalmada dayan kl  tüketim mal , dayan ks z tüketim mal  
ve ara mal  üretiminin dü te etkisi oldu u görülmektedir. Enerji ve sermaye mal nda art  
var  iken  dayan kl  tüketim mal  bir  önceki  aya  göre  yüzde  5  oran nda  azald .  ç talepte bir 
daralma oldu u anla lmaktad r. 

Tablo 1: Ana sanayi gruplar na göre sanayi üretim endeksi büyüme ve de im 
oranlar (2010=100), Ocak 2015 

  
Önceki Aya Göre 

(%) 
Önceki Y la Göre 

(%) 
Ara Mal  -2.7% -6.8% 
Dayan kl  Tüketim Mal  -5.0% 0.7% 
Dayan ks z Tüketim Mal  -2.0% -2.5% 
Enerji 1.1% 1.6% 
Sermaye Mal  0.8% 7.5% 
TOPLAM -1.4% -1.6% 

Kaynak: TÜ K 
 
malat Sanayi Kapasite Kullan m Oranlar  (KKO-MA), ise Ocak ay nda bir önceki aya göre 

0,9 puan azalarak yüzde 73,7 seviyesine indi. 

 
malat sanayinin alt sektörlerinde geçen aya göre en fazla dü  a aç ve mantar ürünleri 

(%8,8) ile tekstil ürünleri(%8,7) imalat nda gerçekle mi tir. Bu sektörleri di er metalik 
olmayan madenler(%6,5) ve maden sanayi(%6,3) takip etmi tir. Bu dönemde en h zl  yükseli  
ise %32,7 ile di er ula m araçlar  ve %19,5 ile di er kok kömürü ve rafine edilmi  
madencilik ürünleri imalat  gerçekle tirmi tir.  
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Son 4 y n ocak ay  sanayi üretim endekslerine bak ld nda ise 2012 y ndan bu yana her 
sene bir öncekinin üzerinde seyrederken, 2015 y  Ocak ay  sanayi üretim endeksi ilk kez 
dü e geçmi tir.  

ekil: Y llara göre Ocak aylar  itibariyle sanayi üretim endeksi (mevsim ve takvim 
etkisinden ar nd lm , 2010=100) 

 
Kaynak: TÜ K 
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