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Sanayi Üretim Endeksinde Rekor Artış
TÜİK tarafından 10 Mayıs 2010 tarihinde açıklanan Mart ayı Sanayi Üretim Endeksi verilerine göre endeks bir
önceki yılın aynı ayına göre %21.1, bir önceki aya göre %16.3 oranında artarak 116.2 seviyelerine yükselmiştir.
Sanayi üretiminde, önceki yıl ile kıyaslandığında oldukça yüksek oranda bir artış göze çarpmaktadır. Verilerdeki
baz etkisini azaltan mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriler incelendiğinde, endeks değerinde, bir önceki
yıla göre %17.8 bir önceki aya göre %0.9’luk artış göstermiştir.
Grafik 1. Sanayi üretim endeksi ve mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim endeksi (2007 Ocak -2010 Mart)

2007 yılını takiben küresel finansal krizin sonucu olarak önemli oranda düşüş gösteren Sanayi Üretim Endeksinin
özellikle 2009 yılından itibaren ve daha yoğun olarak 2010 yılı başından itibaren toparlanma eğiliminde olduğu
gözlenmektedir. Mart ayında açıklanan veriler değerlendirildiğinde, özellikle imalat sanayinin ihtiyaç
duyduğu sektörlerdeki artış, ihracata dayalı kalkınma modelini benimsemiş Türkiye için umut
vermektedir.
2009 yılı Mart ayındaki 95.9 baz değeri gözönüne alındığında küresel finansal krizin
başlangıcından bu yana gerçekleşen en yüksek orandaki artıştır.
Sanayi üretimi alt sektörlere göre
incelendiğinde; imalat sanayi bir önceki yılın aynı ayına göre %23.9, Şubat ayına göre %17.6 oranında artmıştır.
Elektrik, gaz, buhar ve su üretimi sektörü bir önceki yılın aynı ayına göre %7.9 artarken; önceki aya göre ise %9.2
artış göstermiştir. Sanayi üretimindeki önemli göstergelerden biri olan madencilik ve taş ocakcılığı sektörü bir
önceki yılın aynı dönemine göre %9.1, önceki aya göre ise %15.4 oranında artmış göstermiştir. Madencilik ve taş
ocakçılığı sektöründeki yıllık bazda yükselişte %117 artışla metal cevherleri madenciliğinin önemli bir katkısı
olduğu gözlenmektedir. Özellikle Elektrikli makine ve cihazların imalatındaki 44.1 puanlık artış göze çarpmaktadır.
Dünya ekonomisi üzerindeki genel kanı, dünya ekonomisinin kriz öncesi seviyeye ulaşmasının 2013-2015
yıllarına uzayacağı yönündedir. Türkiye’de ise durum nisbeten daha olumlu gözükmektedir, 2008 yılı ortalaması
olan 114.2 puanına yaklaşılması sanayi üretiminde kriz öncesi seviyeye ulaşma hedefine yaklaşıldığını
düşündürmektedir. %21.1 oranındaki artış ekonomik krizin etkilerinin azalması yönünde önemli bir sinyal olarak
görülebilir. Sanayi üretim endeksinde 2007, 2008 ve 2009 yıllık ortalamaları sırasıyla; 115.3, 114.2 ve 103.2
olarak gerçekleşmiştir. Açıklanan son veriler, daha önceki bültenlermizde ifade ettiğimiz 2010 yılı ikinci
yarısından itibaren krizin etkilerinin hafifleyeceği ve ekonomik toparlanmanın hızlanacağı yönündeki
öngörümüzü desteklemektedir.
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