
 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temmuz’da ekonomik aktivitede ivmelenme geri çekildi  13 Eylül 2021 

Sanayi üretimi ve sektörel hacim/ciro endeksleri - 
Temmuz 2021 

Sanayi üretiminde Temmuz’da hızlı bir geri çekilme yaşandı; yıllık büyüme 
beklentilerin oldukça altında kaldı. Mayıs ve haziran aylarında aylık %1,6 ve 
%2,2’ilk artışlarla önemli bir ivme yakalayan takvim etkisi ve mevsimsellikten 
arındırılmış sanayi üretim endeksi, Temmuz’da bu kez aylık %4,2 geriledi. Böylece 
salgınla birlikte Nisan 2020’de görülen dip seviyenin ardından başlayan kesintisiz 
yükseliş trendi (Nisan 2021’deki %0,9’luk düşüş haricinde) de sonlanmış oldu. Bu 
geri çekilme sonucu takvim etkisinden arındırılmış endeksteki yıllık büyüme de 
%8,7 seviyesinde gerçekleşerek %15,3’lük medyan beklentinin oldukça altında 
kaldı. Arındırılmamış endekste ise uzun Bayram tatiline bağlı düşük işgünü sayısı 
nedeniyle yıllık %2,3’lük gerileme olduğu görülüyor.  

Temmuz’daki sert gerilemede köprü günü etkisinin de payı olabilir. Sanayi 
üretiminde önümüzdeki aylarda bir yavaşlama bekliyor olsak da, kapasite 
kullanımı, imalat PMI ve elektrik tüketimi gibi öncü göstergeler, açıkçası 
Temmuz’da sanayi üretiminde bu derece bir geri çekilmeye işaret etmiyordu. 
Temmuz’daki hızlı geri çekilmede uzun tatil döneminin de etkisi olmuş olabilir. 
Şöyle ki, 1 haftalık Bayram tatili öncesinde “15 Temmuz” tatili de perşembe 
gününe denk gelmişti. Özetle, iki tatili birleştirme eğilimi de (köprü günü etkisi), 
hızlı geri çekilmede bir ölçüde etkili olmuş olabilir. Dolayısıyla, sanayi üretiminde 
ağustos ayında da bir düzeltme görebiliriz. Bu (potansiyel) düzeltmenin boyutuna 
göre, ekonomik aktivitenin gücüne ilişkin daha net bir çıkarımda bulunabiliriz. 
Bunun dışında, sanayi üretimi Mayıs’ta da öncü göstergelerin ima ettiğinden çok 
daha güçlü bir artış kaydetmişti. Temmuz’daki geri çekilme kısmen bunun bir 
düzeltmesi de olabilir.  

Hizmet sektörlerinde yeniden açılmalara bağlı olarak görece daha güçlü bir seyir 
var. Kısıtlamalar sonrası yeniden açılmalara bağlı olarak Haziran’da aylık %15,0 
artış gösteren perakende satış hacim endeksinde Temmuz’da da aylık %0,7’lik bir 
artış var. Yıllık bazda ise büyüme %8,2 seviyesinde. Sektörel ciro endekslerine 
bakıldığında, perakende ve toptan ticaret ciro endeksinde aylık bazda %5,9 
gerileme, yıllık bazda da %12,4 reel artış var (TÜFE endeksi ile düzeltildiğinde). 
Hizmet (ticaret dışı) ciro endeksinde özellikle turizm ve bağlantılı sektörlerdeki 
toparlanmaya bağlı olarak, aylık %2,4, yıllık bazda %49,0 reel artış olduğu 
görülüyor. İnşaat ciro endeksinde ise yıllık nominal %16 civarı bir büyüme olsa 
da, bu reel olarak önemli bir düşüş olduğu anlamına geliyor. Lütfen 2-9nolu 
grafiklere bakınız. 

2021 yılı GSYH büyümesi %8,0’in üzerinde gerçekleşebilir. Yukarıda da 
bahsettiğimiz gibi, sanayi üretiminde Temmuz’daki yüksek oranlı geri çekilmenin 
ardından, Ağustos’ta bir düzeltme (iyileşme) görülmesi muhtemel. Bu potansiyel 
iyileşmenin boyutuna göre de, ekonomik aktivite konusunda daha net bir 
çıkarımda bulunabiliriz.   Yılın geri kalanında iç talepte bir miktar yavaşlama olsa 
bile, son aylarda güç kazanan ihracat performansı ve yılbaşından bu yana yaşanan 
büyüme gerçekleşmesi dikkate alınırsa, 2021 yılı GSYH büyümesi %8,0-8,5’li 
seviyelerde gerçekleşebilir. Öte yandan, güçlü baz etkilerinin devreye girmesiyle, 
2021’in sonları/2022’nin başlarından itibaren sanayi üretiminde yıllık büyüme 
rakamlarının ciddi anlamda gerilediğini (hatta sıfıra yaklaştığını görebiliriz). Bu 
sürecin para politikası kararlarına etkisi yakından takip edilmeli.   

 

Grafik 1: Sanayi üretim endeksi; takvim etkisi ve 
mevsimsellikten arındırılmış 
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Grafik 2: Perakende ve toptan ticaret ciro endeksi* 
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Grafik 3: Hizmetler sektörü (ticaret harici) ciro endeksi* 
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* Takvim etkisi, mevsimsellik ve enflasyondan arındırılmış 
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Lütfen raporun sonundaki yasal uyarıları göz önünde bulundurunuz. 
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Makro Görünüm – Sanayi üretimi - sektörel 
hacim/ciro endeksleri 

 Tablo 1: Sanayi üretim endeksi, Yıllık değişim 

 

*ağırlıklar yaklaşık değerleri ifade etmektedir  

Kaynak: TÜİK, Gedik Yatırım 

Tablo 2: Sektörel hacim ve ciro endeksleri, Yıllık reel değişim  

 

*ağırlıklar yaklaşık değerleri ifade etmektedir 

Kaynak: TÜİK, Gedik Yatırım 
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Makro Görünüm – Sanayi üretimi - sektörel 
hacim/ciro endeksleri 

Grafik 4: Perakende sektörü hacim endeksi; Takvim ve mevsim 
etkilerinden arındırılmış 

 Grafik 5: Seyahat acenteleri ciro endeksi* 
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Graph 6: Otel-lokanta sektörü ciro endeksi*  Graph 7: Havayolu taşımacılığı sektörü ciro endeksi* 
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Graph 8: Bilgi-işlem sektörü ciro endeksi*  Graph 9: İnşaat sektörü ciro endeksi* 
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* Takvim etkisi, mevsimsellik ve enflasyondan arındırılmış 
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Makro Görünüm – Sanayi üretimi - sektörel 
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YASAL UYARI  

Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım 

Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında 

imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve 

tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak 

yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer 

alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler 

ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Gedik Yatırım Menkul 

Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya 

çıkabilecek hatalardan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. 


