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Sanayi Üretimi Endeksi Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18.1 arttı. Güçlü baz
etkisine karşın, sanayideki yüksek oranlı artış toparlanmanın sinyallerini verdi. Sanayinin alt
sektörleri incelendiğinde 2010 yılı Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre imalat sanayi
sektörü endeksi yüzde 20.5, madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 12.2, elektrik,
gaz ve su sektörü endeksi yüzde 5 artış gösterdi.

Takvim etkisinden arındırılmış endeks Şubat'ta 2009'un aynı ayına göre yüzde 18.2 oranında
artarken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksi bir önceki aya göre
yüzde 1.6 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Şubat ayı Aylık Sanayi Üretim
Endeksi'ni açıkladı. Toplam Sanayi Üretim Endeksi ile başlanan mevsim ve takvim etkilerinden
arındırma çalışmalarına madencilik, imalat sanayi ile elektrik, gaz ve su sektörleri de dahil
edildiği bültene göre Sanayi Üretim Endeksi, 2010 yılı Şubat ayında 2009 yılının aynı ayına göre
yüzde 18.1 artarken, bir önceki aya göre ise yüzde 0.5 gösterdi. Böylece Şubat'ta Sanayi Üretim
Endeksi 99.9 oldu. 8 ayın ardından ilk kez yüzde 15.2'lik gerilemeyle 100'ün altına inen endeks,
yine 100'ün altında kaldı. Sanayi üretim endeksinin geçen yılın aynı ayına göre yüksek oranlı
artışı, güçlü baz etkisinden kaynaklandı. Ancak iktisatçılara göre bu yükseliş, toparlanmanın da
işaretlerini verdi. Geçen yıl Ocak'ta Sanayi Üretimi Endeksi 88.5, Şubat'ta 84.6, Mart'ta 95.9,
Nisan'da 97.1, Mayıs'ta 102.1, Haziran'da 109.5, Temmuz'da 110.5, Ağustos'ta 104.2, Eylül'de
103.7, Ekim'de 117.9, Kasım'da 107.8, Aralık'ta 117.2 olarak gerçekleşti. Endeksin 2009 yılı
ortalaması ise 103.2 olarak gerçekleşmişti.
-İMALAT SANAYİ ENDEKSİNDE ARTIŞ YÜZDE 20.6Takvim etkisinden arındırılmış endeksi Şubat'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18.2 artışla
99.4 oldu. Takvim etkisinden arındırılmış endekse göre madencilik ve taşocakçılığı sektöründe
endeks yüzde 12.2 artışla 99'a, imalat sanayi sektöründe yüzde 20.6 artışla 97.3'e, elektrik, gaz
ve su sektörü ise yüzde 5 artışla 118.3'e çıktı.
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış endekse göre sanayi üretimi bir önceki aya göre
Şubat'ta yüzde 1.6 artışla 112.7'ye ulaştı. Madencilik ve taşocakçılığı sektöründe endeks yüzde
2.8 artarak 125.4'e, imalat sanayi sektöründe yüzde 1.7 artışla 111.2'ye, elektrik, gaz ve su
sektöründe ise yüzde 0.8 artışla 123.4'e ulaştı.
-İMALAT SANAYİ ENDEKSİ YÜZDE 20.5 ARTTI-
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Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde 2010 yılı Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre
imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 20.5 artışla 97.8 oldu. Madencilik ve taşocakçılığı sektörü
endeksi yüzde 12.2 artışla 99.4, elektrik, gaz ve su sektörü endeksi yüzde 5 artışla 116.8 oldu.
Aylık bazda ise imalat sanayi endeksi yüzde 2.5 artarken, madencilik ve taşocakçılığı sektörü
yüzde 6.7, elektrik, gaz ve su üretimi yüzde 9.5 geriledi.
-METAL CEVHERİ İMALATI YÜZDE 117 ARTTI2010 yılı Şubat ayında sanayi üretiminde bir önceki aya göre 36 iktisadi faaliyet kolunun
tümünde gerileme yaşandı.
Bir önceki yılın aynı ayına göre 36 sektörden 5'i gerilerken, 29'unda artış görüldü. Bir önceki
yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 117 ile metal cevheri madenciliğinde oldu. Dayanıklı
tüketim mallarında artış bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28 seviyesinde görülürken,
dayanıksız tüketim mallarında yüzde 12.7, sermaye malı imalatında yüzde 32.9, ham petrol ve
doğalgaz çıkarımı yüzde 9.3, gıda ürünleri ve içecek imalatı yüzde 12.3, tekstil ürünleri imalatı
yüzde 28.7, derinin tabaklanması ve işlenmesi yüzde 15.9, ağaç ve ağaç mantarı ürünleri
imalatı yüzde 47.7, kağıt hamuru, kağıt ve kağıt ürünleri imalatı yüzde 19.8, kimyasal madde ve
ürünleri imalatı yüzde 21.2, plastik ve kauçuk ürünleri imalatı yüzde 31.6, metalik olmayan diğer
mineral ürünleri imalatı yüzde 15.1 makine ve teçhizat hariç metal ürünleri imalatı yüzde 18.1,
başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı yüzde 21.6 başka yerde
sınıflandırılmamış elektrikli makine ve cihazların imalatı yüzde 5, Radyo, TV, haberleşme
teçhizatı ve cihazları imalatı yüzde 27.7, tıbbi hassas ve optik aletlerle saat imalatı yüzde 19.9,
motorlu kara taşıtı, römork imalatı yüzde 71, mobilya imalatı yüzde 22.2 arttı.
-BÜRO MAKİNELERİ İMALATI YÜZDE 13.5 GERİLEDİŞubat ayında gerileyen sektörlerin başında yüzde 23.9'la diğer ulaşım araçlarının imalatı
geldi. Büro makineleri ve bilgisayar imalatı sektörü Şubat'ta yüzde 13.5 azalırken, kok kömürü,
rafine edilmiş petrol ürünleri 11.9, kömür madenciliği yüzde 17.1, tütün ürünleri imalatı yüzde
20.1 azaldı.
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