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2015 UBAT 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.2 

ekil 1: Aylara göre sanayi üretim endeksi (mevsim ve takvim etkilerinden ar nd lm , 
2010=100) 

 
Kaynak: Tüik 
 

ubat ay nda Türkiye (TR) Geneli Sanayi Üretim Endeksi bir önceki aya (Ocak 2015) göre 
art a geçerek yüzde 1,7 art  göstermi tir ve 121,6 de erini alm r. Endeks 121,6 ile geçen 
senenin ayn  ay nda 120,5 olan de erini de geçmi tir. ubat (2015) ay nda hem bir önceki ay 
hem de bir önceki y la göre ana sanayi sektörlerinde dü  ya anmam r. En az art  yüzde 
0,3 ile Elektrik, Gaz, Buhar ve klimlendirme üretiminde olmu tur.  

Bir önceki aya göre en fazla art  ise yüzde 5,8 ile madencilik ve ta  ocakç  üretiminde 
ya anm r. malat sanayi üretim endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 1,7 bir önceki y la 
göre ise yüzde 0,6 artm r. 
 

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

  Önceki Aya Göre (%) Önceki Y la Göre (%) 
Madencilik ve Ta ocakç  5.8% 0.6% 
malat Sanayi 1.7% 0.6% 

Elektrik, Gaz, Buhar ve klimlendirme Üretimi ve Da  0.3% 3.3% 
TOPLAM 1.7% 0.6% 

Kaynak: Tüik 
  

                                                
1 Sakarya Üniversitesi BF Ö retim Üyesi 
Cep: 0 506 627 3355    e-posta: altundemir@sakarya.edu.tr 
2 Bültende mevsim ve takvim etkilerinden ar nd lm  veriler kullan lmaktad r. 
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2015 UBAT
SANAY ÜRET ENDEKS

Ana sanayi gruplar na bak ld nda art ta dayan kl  tüketim mal , dayan ks z tüketim mal  ve 
enerji sektörü imalat n art ta etkisi oldu u görülmektedir. Bir önceki aya göre ana sanayi 
gruplar ndan hiç birinde sanayi üretim endeksinde azalma olmam r. Bir önceki aya göre en 
fazla art  ise yüzde 6,6 ile dayan kl  tüketim ürünleri imalat nda olmu tur.  malat Sanayi 
Kapasite Kullan m Oranlar  (KKO-MA), ise ubat ay nda bir önceki aya göre 1,2 puan 
azalarak yüzde 72,8 seviyesinde indi. 

Tablo 2: Ana sanayi gruplar na göre sanayi üretim endeksi büyüme ve de im 
oranlar (2010=100), ubat 2015 

 
  Önceki Aya Göre (%) Önceki Y la Göre (%) 

Ara Mal  0.9% -4.1% 
Dayan kl  Tüketim Mal  6.6% 3.6% 
Dayan ks z Tüketim Mal  2.3% 2.2% 
Enerji 2.2% 2.4% 
Sermaye Mal  1.0% 8.3% 
TOPLAM 1.7% -1.6% 

Kaynak: Tüik 
 
Son 6 y n ubat ay  sanayi üretim endekslerine bak ld nda ise endeks 2000 y ndan bu 
yana her sene bir öncekinin üzerinde seyrederken, 2015 y ubat ay  sanayi üretim endeksi 
de yükseli e devam etmi tir.  

ekil 2: Y llara göre ubat aylar  itibariyle sanayi üretim endeksi (mevsim ve takvim 
etkisinden ar nd lm , 2010=100) 

 
Kaynak: Tüik 
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malat sanayinin alt sektörlerinde geçen aya göre en h zl  dü , di er ula m araçlar  (%11,7) 
ile deri ve ilgili ürünleri (%10) imalat nda gerçekle mi tir. Bu sektörleri tütün ürünleri (%4,9) 
ve giyim e yalar  imalat  (%2,7) takip etmi tir. Bu dönemde en h zl  yükseli  ise %10 ile 
temel eczac k ürünleri ve %8 ile mobilya imalat nda gerçekle mi tir.  

 
Tablo 3: Sanayi alt sektörlerine göre sanayi üretim endeksi büyüme ve de im 

oranlar (2010=100), ubat 2015 

 
Önceki Aya Göre (%) Önceki Y la Göre (%) 

Temel eczac k ürünlerinin imalat  10.0% 30.7% 
Mobilya imalat  8.1% 9.4% 
Elektrikli teçhizat imalat  7.2% -0.6% 
Motorlu kara ta , treyler (römork)  4.5% 23.3% 
Ana metal sanayi imalat  4.3% -0.4% 
Kok kömürü ve rafine edilmi   3.7% 11.6% 
çeceklerin imalat  3.6% 8.5% 

da ürünleri imalat  2.2% 2.0% 
Tekstil ürünleri imalat  2.2% -8.9% 
Kay tl  medyan n bas lmas  2.0% -0.6% 
Kauçuk ve plastik ürünlerin 1.2% 0.2% 
Di er metalik olmayan mineral 1.2% -12.0% 
Ba ka yerde s fland lmam  ürün imalat  1.1% -3.6% 

aç, a aç ve mantar ürünleri 0.2% -8.2% 
Kimyasallar n ve kimyasal imalat  -0.3% -6.5% 
Di er imalatlar -0.8% -0.2% 
Ka t ve ka t ürünleri imalat  -2.0% -2.6% 
Fabrikasyon metal ürünleri imalat  -2.1% -4.2% 
Bilgisayarlar n, elektronik ve optik  imalat  -2.4% -20.4% 
Makine ve ekipmanlar n kurulumu -2.5% 7.1% 
Giyim e yalar  imalat  -2.7% -3.1% 
Tütün ürünleri imalat  -4.9% 2.2% 
Deri ve ilgili ürünlerin imalat  -10.0% -22.8% 
Di er ula m araçlar n imalat  -11.7% 40.6% 
TOPLAM 1.7% 0.6% 

          Kaynak: Tüik 
 

 

 


