
 

 

 
 

CEFIS NOTLARI      8 Eylül 2017 

       

3. ÇEYREĞE KUVVETLİ BAŞLANGIÇ 

3. çeyreğin ilk ayına ait sanayi üretim endeksine göre sanayi üretimi 

Temmuz ayında yıldan yıla %14.5 büyüme gösterdi. Bloomberg 

anketine göre ekonomistlerin büyüme beklentisi %9.7’ydi.  

Mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi ise önceki aya göre %2.3 

artış gösterdi. GSYH verilerini temsil gücü zayıflasa da GSYH 

büyümesi tahmin modelimize girdi niteliği taşıyan arındırılmamış 

sanayi üretimi ise geçen sene bayram ve 15 Temmuz sonrası yaşanan 

zayıflığın da etkisiyle önceki senenin aynı ayına göre %25.6 gibi 

kuvvetli bir büyüme gösterdi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tüm kalemlerde görülen artışa karşılık en çok neyin büyümeyi 

tetiklediğine göz atacak olursak sermaye malı ve dayanıklı tüketim 

malı üretimi ön plana çıkıyor. Dayanıklı tüketim malları üretimindeki 

kuvvetli seyir beyaz eşya ve mobilyada Eylül sonuna kadar sürecek 

ÖTV indirimlerinin etkisini yansıtıyor. Takvim etkisinden arındırılmış 

verilere göre sermaye malı üretimi artışı geçen seneye göre %24.1 

olmuş. Önceki ay artış oranı %11.4’tü. Dayanıklı tüketim malı 

üretimindeki artış da %28.4 ile oldukça yüksek seviyede. 
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Önümüzdeki dönem yatırımlarla ilgili fikir vermesi açısından yakından 

takip ettiğimiz makina ve teçhizat üretimi %23.4 büyüme ile önceki 

ayın %3.0’lük büyümesinin ardından önemli bir ivme kazanmış. 

Temmuz ayı ihracatında görülen %28.3’lük artış, %11 üretim artışı 

görülen ana metal, %19 artış gösteren kimya, %20 artış gösteren 

otomotiv ve %31.7 artış gösteren mobilya sektörlerindeki üretim 

artışını yansıtıyor. Ayrıca inşaat sektörüne yönelik ürünlerin yer aldığı 

metalik olmayan diğer maddeler imalatı (cam, seramik, çimento vb) ve 

metal eşya sanayi (metal yapı parçaları, kapı, pencere, radyatör vb) 

üretimindeki %15.4 ve %21.3 seviyelerindeki yüksek üretim artışları 

son birkaç aydır zayıflık gösteren inşaat sektörü için iyi haber.  

Sanayi üretimine ek olarak takip ettiğimiz önemli büyüme 

göstergelerinden kredi verileri 31 Ağustos haftasında önceki yılın aynı 

dönemine göre %23.1 büyüme gösterdi. Bu oran önceki ayın 

%22.9’luk büyümesine ve Temmuz ayı sonundaki görülen %22.4’lük 

büyümeye göre hafif yukarıda. Güncellenen sanayi üretimi ve kredi 

verilerini de göz önünde bulundurduğumuzda CEFIS bünyesindeki 

simditahmin.com modeline göre GSYH büyümesini 2Ç17’de %5.42, 

3Ç17’de %6.69 ve yılın tamamında %6.33 olarak tahmin ediyoruz. 

Son veriler yayınlanmadan önceki yıllık büyüme tahminimiz %6.27 

seviyesindeydi. 
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