
--- OCAK 2018 TÜRKİYE EKONOMİK GÖSTERGELER BİLGİ NOTU --- 
 
 TOBB’a bağlı Tokat ilindeki Oda ve Borsaları bilgilendirmek amacıyla Yrd. Doç. Dr. Emre ASLAN tarafından hazırlanan “Ocak 2018 Türkiye Ekonomik Göstergeleri Bilgi Notu”nun hazırlanmasında,  
 Resmi İstatistik Portalı ve TEPAV tarafından açıklanan ekonomik göstergelerden faydalanılmış; her bir istatistik ile ilgili özet bilgi açıklanma tarihlerine göre güncelden eskiye doğru sıralanmıştır. 
 

Dış Ticaret İstatistikleri, Aralık 2017 
(Açıklanma Tarihi: 31 Ocak 2018) 

 

İhracat %8,6, ithalat %25,4 arttı 
  
Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan 
geçici dış ticaret verilerine  göre;  ihracat  2017 yılı Aralık ayında, 2016 yılının 
aynı ayına göre %8,6  artarak 13 milyar 878 milyon dolar, ithalat %25,4 artarak 
23 milyar 84 milyon dolar olarak gerçekleşti. 
  

Dış ticaret açığı %63,5 arttı 
  
Aralık ayında dış ticaret açığı %63,5 artarak 9 milyar 206 milyon dolara 
yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 Aralık ayında %69,4 iken, 2017 
Aralık ayında %60,1'e düştü. 
  

Avrupa Birliği’ne ihracat %15,6 arttı 
  
Avrupa Birliği’nin (AB-28) ihracattaki payı 2016 Aralık ayında %44,3 iken, 2017 
Aralık ayında %47,1 oldu. AB’ye yapılan ihracat, 2016 yılının aynı ayına göre 

%15,6 artarak 6 milyar 540 milyon dolar olarak gerçekleşti. En fazla ihracat 
yapılan ülke Almanya oldu. Almanya'ya yapılan ihracat 2017 Aralık 

ayında 1 milyar 308 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 827 milyon dolar 

ile İngiltere, 771'er milyon dolar ile İtalya ve Irak takip etti. İthalatta ilk sırayı 
Almanya aldı. Almanya'dan yapılan  ithalat, 2017 yılı Aralık ayında 2 milyar 

191 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 2 milyar 122 milyon dolar ile Çin, 1 
milyar 884 milyon dolar ile Rusya ve 1 milyar 164 milyon dolar ile ABD  izledi. 
 
Detaylı bilgi için tıklayınız. 
 
 
 
 
 

Ekonomik Güven Endeksi, Ocak 2018 
(Açıklanma Tarihi: 30 Ocak 2018) 

 

Ekonomik güven endeksi 104,9 değerine yükseldi 
  
Ekonomik güven endeksi 2018 Ocak ayında bir önceki aya göre %10 oranında 
artarak 95,3 değerinden 104,9 değerine yükseldi. Ekonomik güven 
endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende 
ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı. 
  
Ocak ayında tüketici güven endeksi 72,3 değerine, reel kesim (imalat sanayi) 
güven endeksi 110,9 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 102 değerine, 
perakende ticaret sektörü güven endeksi 106,2 değerine ve inşaat sektörü 
güven endeksi 87 değerine yükseldi. 
 
Ekonomik güven endeksi, Ocak 2018 

 
Detaylı bilgi için tıklayınız. 
 
 

http://www.resmiistatistik.gov.tr/
http://www.tepav.org.tr/tr/
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27783
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27884


2017 Yılı Sanayi Kapasite Raporu İstatistikleri 
(Açıklanma Tarihi: 26 Ocak 2018) 
 

2017 yılı sonu itibariyle 64.825 adet geçerli Sanayi Kapasite Raporu 
bulunmaktadır. 
 
2016 yılında 72.369 olan Kapasite Rapor sayısı, 2017 yılında  %10,42 azalışla 
64.825 olmuştur.  
 
Bu raporların ait olduğu üretim tesislerinin %38,17’sinde 1-9 arasında, 
%43,68’sinde 10-49 arasında, %8,78’sinde 50-99 arasında, % 6,51’inde 100-
249 arasında, %2,87’inde ise 250’den fazla çalışan bulunmaktadır. 

 

 
 
Detaylı bilgi için tıklayınız. 
 
 
 
 
 
 
 

TEPAV İstihdamı İzleme Bülteni, Ekim 2016 – 2017 
(Açıklanma Tarihi: 26 Ocak 2018) 
 

TEPAV İstihdam İzleme Bülteni’nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ekim 2017 
ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Kasım 2017 verilerinin değerlendirildiği TEPAV 
İstihdam İzleme Bülteni’nin 68.sayısına göre Kasım 2017’de işsizlik ödeneği 
bekleyenlerin sayısında Kasım 2016’ya göre yüzde 14,8 oranında (20 bin) 
azalış görüldü. İşsizlik ödeneği bekleyenler en çok Sivas, Van, Erzincan, Kars 
ve Kırklareli’nde arttı. 

İşsizlik ödeneği alanların sayısında ise  Kasım 2017’de Kasım 2016’ya göre 10 
bin (yüzde 14,8) azalış görüldü. İşsizlik ödeneği alan sayısında geçen yıla göre 
en fazla Sivas’ta artış oldu.  Sivas’ı; Van, Bolu, Kars ve Bitlis takip etti. 

 
 

Detaylı bilgi için tıklayınız. 
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https://tobb.org.tr/BilgiErisimMudurlugu/Documents/kapasiteistatistik/hb-san-kap-ist-2017.doc
http://www.tepav.org.tr/tr/haberler/s/4296


Sektörel Güven Endeksleri, Ocak 2018 
(Açıklanma Tarihi: 25 Ocak 2018) 

 

Hizmet sektörü güven endeksi 102 değerine yükseldi 
 
Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi 2017 Aralık 
ayında 96,2 iken, 2018 Ocak ayında %6 oranında artarak 102 değerine 
yükseldi. Hizmet sektörü güven endeksindeki bu artış; son üç aylık dönemde 
“iş durumunun” iyileştiğini, “hizmetlere olan talebin” arttığını değerlendiren ve 
gelecek üç aylık dönemde “hizmetlere olan talebin” artacağını bekleyen girişim 
yöneticisi sayısının artmasından kaynaklandı. Hizmet sektöründe bir önceki aya 
göre; iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi 
endeksleri sırasıyla %8,5, %9,8 ve %0,6 arttı. 
 

Perakende ticaret sektörü güven endeksi 106,2 değerine 
yükseldi 
 
Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi 2018 
Ocak ayında %5,6 oranında artarak 106,2 değerine yükseldi. Perakende ticaret 
sektörü güven endeksindeki bu yükseliş; son üç aylık dönemde “iş hacmi-
satışların” arttığını, “mevcut mal stok seviyesinin” mevsim normallerinin altında 
olduğunu değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde “iş hacmi-satışların” 
artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının artmasından kaynaklandı. 
Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar, mevcut mal 
stok seviyesi ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla %8,9, %0,2 ve 
%7,8 arttı. 
 

İnşaat sektörü güven endeksi 87 oldu 
 
Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 
81,6 iken, 2018 Ocak ayında %6,7 oranında artarak 87 değerine yükseldi. 
İnşaat sektörü güven endeksindeki bu artış; “alınan kayıtlı siparişlerin mevcut 
düzeyini” mevsim normalinin üzerinde değerlendiren ve gelecek üç aylık 
dönemde “toplam çalışan sayısında” artış bekleyen girişim yöneticisi sayısının 
artmasından kaynaklandı. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; alınan kayıtlı 
siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi endeksleri 
sırasıyla %15,9 ve %0,4 arttı. 
 
Detaylı bilgi için tıklayınız. 
 

İktisadi Yönelim İstatistikleri Ve Reel Kesim Güven 
Endeksi, Ocak 2018 
(Açıklanma Tarihi: 25 Ocak 2018) 
 

2018 yılı Ocak ayında İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayinde 
faaliyet gösteren 2103 işyerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla 
elde edilerek değerlendirilmiştir. 
 
2018 yılı Ocak ayında RKGE, bir önceki aya göre 5,0 puan artarak 108,3 
seviyesinde gerçekleşmiştir. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma 
endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek üç 
aydaki üretim hacmi, sabit sermaye yatırım harcaması, genel gidişat ve gelecek 
üç aydaki toplam istihdam miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış 
yönünde etkilerken, mevcut toplam sipariş miktarı ve son üç aydaki toplam 
sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkilemiştir. 
Mevcut mamul mal stoku miktarına ilişkin değerlendirmeler ise bir önceki ay 
seviyesinde gerçekleşmiştir. 
 
Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki 
aya göre 1,7 puan artarak 110,9 puan seviyesinde gerçekleşmiştir. 
 

 
 
Detaylı bilgi için tıklayınız. 
 
 
 

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27872
http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/9c1f3f91-1336-4514-976d-80363d77556e/IYA-Rapor.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-9c1f3f91-1336-4514-976d-80363d77556e-m4J5fG-


Tüketici Güven Endeksi, Ocak 2018 
(Açıklanma Tarihi: 23 Ocak 2018) 

 

Tüketici güven endeksi 72,3 oldu 
 
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile 
yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven 
endeksi, 2018 Ocak ayında bir önceki aya göre %11,1 oranında arttı; 2017 
Aralık ayında 65,1 olan endeks 2018 Ocak ayında 72,3 oldu. 
 

 
Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 91,1 oldu 
 
Hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre %7,3 oranında 
artarak 2018 Ocak ayında 91,1 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde 
hanenin maddi durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin artmasından 
kaynaklandı. 
 

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 96,1 oldu 
 
Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 2017 Aralık ayında 87,5 iken, 2018 
Ocak ayında %9,7 oranında artarak 96,1 değerine yükseldi. Bu artış, gelecek 
12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olacağı yönünde beklentisi 
olan tüketicilerin bir önceki aya göre artmasından kaynaklandı. 
 
Detaylı bilgi için tıklayınız. 

Kurulan Ve Kapanan Şirket İstatistikleri, Aralık 2017 
(Açıklanma Tarihi: 19 Ocak 2018) 

 

2017 Aralık ayında kurulan Gerçek Kişi Ticari İşletme sayısında bir 

önceki aya göre %28,12 artış oldu. 

 Kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre %14,03 kurulan kooperatif 

sayısında %8,33  oranında azalış, gerçek kişi ticari işletme sayısında  

%28,12 oranında artış olmuştur.   

 Kapanan şirket sayısı bir önceki aya göre %78,16 kapanan kooperatif 

sayısı %52,58 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı %18,09 

oranında artmıştır.  

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre %22,89 artış 

oldu. 

 2017 yılı Aralık ayında, 2016 yılı Aralık ayına göre kurulan şirket 

sayısında %22,89,  kurulan kooperatif sayısında %14,93 oranında artış 

olup kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında  %25,14 oranında 

azalma olmuştur.  

 2017 yılı Aralık ayında kapanan şirket sayısı, 2016 yılının aynı ayına 

göre %16,27 artmış olup ,kapanan kooperatif sayısı %9,20  kapanan 

gerçek kişi ticari işletme sayısı  %21,51 oranında azalmıştır.  

2017 yılında kurulan şirket sayısı, 2016 yılına göre %14,38 arttı. 

 2017 yılında geçen yıla göre kurulan şirket sayısı %14,38 kurulan 

kooperatif sayısı %18,29 kurulan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı 

%5,41 oranında artmıştır. 

  Aynı dönem içinde kapanan şirket sayısı %22,46 oranında artmış olup, 

kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı %8,14 kapanan kooperatif 

sayısı  %8,22 oranında azalmıştır.  

Detaylı bilgi için tıklayınız. 
 
 
 
 

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27860
https://tobb.org.tr/BilgiErisimMudurlugu/Documents/ResmiDosya/2017/2017-12.doc


Kısa Vadeli Dış Borç Gelişmeleri, Kasım 2017 
(Açıklanma Tarihi: 18 Ocak 2018) 

 
Kasım sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2016 yıl sonuna göre % 14 
oranında artışla 111,7 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde, 
bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku % 7,3 oranında artarak 61,6 milyar 
ABD doları olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku % 23,5 oranında 
artarak 50,1 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. 
 
Bankaların yurtdışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2016 yıl sonuna 
göre % 15,1 oranında artarak 17 milyar ABD doları seviyesinde 
gercekleşmiştir. Banka hariç yurtdışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı % 
17,4 oranında artarak 15,5 milyar ABD doları, yurtdışı yerleşik bankaların 
mevduatı da % 2,5 oranında artarak 17,7 milyar ABD doları olarak 
gerçekleşmiştir. Ayrıca,yurtdışı yerleşiklerin TL cinsinden 
mevduatları geçen yıl sonuna göre % 6,3 oranında azalarak 11,4 milyar ABD 
doları seviyesinde gerçekleşmiştir. 
 
Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2016 yıl sonuna göre % 20,1 
oranında artışla 39,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. 
 
Borçlu bazında incelendiğinde, büyük çoğunluğu kamu bankalarından oluşan 
kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2016 yıl sonuna göre % 8,2 oranında 
artarak 17,6 milyar ABD doları olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu % 
15,2 oranında artarak 94 milyar ABD doları olmuştur. 
 
Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal 
kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre % 6,8 oranında artarak 50,6 
milyar ABD doları, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar % 18,1 oranında 
artarak 59,4 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. 2016 yıl sonunda 171 
milyon ABD doları olan kısa vadeli tahvil ihraçları % 8,2 oranında azalışla 2017 
Kasım sonu itibarıyla 157 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Aynı 
dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 1.631 milyon ABD doları 
olarak gerçekleşmiştir. 
 
2017 Kasım sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz 
kompozisyonu % 53,3’ü ABD doları, % 30’u Euro, % 13,7’si TL ve % 3’ü diğer 
döviz cinslerinden oluşmuştur. 
 
Detaylı bilgi için tıklayınız. 
 

Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu 
Gelişmeleri, Kasım 2017 
(Açıklanma Tarihi: 17 Ocak 2018) 
 

Kasım sonu itibarıyla, özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi 
borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2016 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi 
borcunun 14,8 milyar ABD doları artarak 217,7 milyar ABD doları, kısa vadeli 
kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 4,5 milyar ABD doları artarak 18,8 
milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlenmektedir. 
 
Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin 
olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki 
borçlanmalarının 746 milyon ABD doları arttığı, tahvil ihracı biçimindeki 
borçlanmalarının ise 5,5 milyar ABD doları artışla 29,9 milyar ABD doları 
seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Aynı dönemde, bankacılık dışı 
finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,0 milyar ABD doları 
azalmış, tahvil stoku ise 209 milyon ABD doları azalışla 4,4 milyar ABD doları 
seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde, finansal olmayan 
kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 7,7 milyar ABD doları arttığı, 
tahvil stokunun ise 1,2 milyar ABD doları artışla 6,9 milyar ABD doları 
seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin 
olarak ise, 2016 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 
1,9 milyar ABD doları artışla 12,2 milyar ABD doları; finansal olmayan 
kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 1,8 milyar ABD doları artışla 
4,0 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. 
 
Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin 
olarak, Kasım sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki 
yıl sonuna göre 2,0 milyar ABD doları artarak 150 milyar ABD doları olarak 
gerçekleşmiştir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel 
alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 3,3 milyar ABD doları artarak 
17,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. 
 
Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 217,7 milyar ABD doları 
tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun%58,9'unun ABD doları, %35,0’ını 
Euro, %4,4’ünün Türk lirası ve %1,7’sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu 
ve 18,8 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise 
%52,5’inin ABD doları, %26,5’inin Euro, %21,0’ının Türk lirası ve %0,1’inin ise 
diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülmektedir. 
 
Detaylı bilgi için tıklayınız. 

http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TCMB+TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler/Odemeler+Dengesi+ve+Ilgili+Istatistikler/Kisa+Vadeli+Dis+Borc+Istatistiklerii/Kisa+Vadeli+Dis+Borc+Istatistikleri+Gelismeleri
http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TCMB+TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler/Odemeler+Dengesi+ve+Ilgili+Istatistikler/Ozel+Sektorun+Yurtdisindan+Sagladigi+Kredi+Borcu/Ozel+Sektorun+Yurtdisindan+Sagladigi+Kredi+Borcu+Gelismeleri


İşgücü İstatistikleri, Ekim 2017 
(Açıklanma Tarihi: 15 Ocak 2018) 

 

İşsizlik oranı %10,3 seviyesinde gerçekleşti 
 
Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılı Ekim 
döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 360 bin kişi azalarak 3 milyon 287 
bin kişi oldu. İşsizlik oranı 1,5 puanlık azalış ile %10,3 seviyesinde gerçekleşti. 
Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 1,8 puanlık azalış ile %12,3 olarak 
tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 1,9 puanlık azalış ile 
%19,3 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 1,5 puanlık azalış ile %10,5 olarak 
gerçekleşti.   
 

İstihdam oranı %47,6 oldu 
 
İstihdam edilenlerin sayısı 2017 yılı Ekim döneminde, bir önceki yılın aynı 
dönemine göre 1 milyon 378 bin kişi artarak 28 milyon 645 bin kişi, istihdam 
oranı ise 1,4 puanlık artış ile %47,6 oldu. 
 
Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 229 bin, tarım dışı sektörlerde 
çalışan sayısı 1 milyon 148 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %19,3’ü tarım, 
%19,1’i sanayi, %7,6’sı inşaat, %54’ü ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki 
yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler 
içindeki payı 0,1 puan, sanayi sektörünün payı 0,3 puan azalırken, hizmet 
sektörünün payı 0,4 puan arttı, inşaat sektörünün payı ise değişim göstermedi. 
 

İşgücüne katılma oranı %53,1 olarak gerçekleşti 
 
İşgücü 2017 yılı Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 
18 bin kişi artarak 31 milyon 932 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,7 puan 
artarak %53,1 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara 
göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,3 puanlık artışla %72,4, kadınlarda 
ise 1,1 puanlık artışla %34,2 olarak gerçekleşti. 
 
Detaylı bilgi için tıklayınız. 
 
 
 
 
 
 

Sanayi Üretim Endeksi, Kasım 2017 
(Açıklanma Tarihi: 08 Ocak 2018) 

 

Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %7 arttı 
  
Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) 
incelendiğinde; 2017 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü 
endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %5,9, imalat sanayi sektörü endeksi 
%7,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü 
endeksi %6,7 arttı. 
 

 
 

Sanayi üretimi bir önceki aya göre %0,3 arttı 
  
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 
temel yıllı) incelendiğinde, 2017 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı 
sektörü endeksi bir önceki aya göre %3,2 artarken imalat sanayi sektörü 
endeksi aynı kaldı. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı 
sektörü endeksi ise %0,8 arttı. 
 
Detaylı bilgi için tıklayınız. 
 

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27691
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27850


TEPAV Perakende Güven Endeksi (TEPE), Aralık 
2017 
(Açıklanma Tarihi: 04 Ocak 2018) 
 

Perakende güveni Aralık ayında hem geçen yıla hem de geçen aya göre 
artmasına rağmen 2017 yılını negatif seviyede tamamladı. Geçtiğimiz 3 ayda 
işlerin durumu, önümüzdeki 3 ayda tedarikçilerden sipariş, satış ve istihdam 
beklentileri Kasım 2017’ye göre arttı. TEPE’nin 2017 yılı ortalaması -17,1 puan 
olurken, bu seviye küresel krizin etkilerinin izlendiği 2009 yılı ortalamasının da 
(-13 puan) altında kaldı. 2017 yılı ilk çeyreği, perakende endeksinin yıl içinde 
en düşük seviyeyi gördüğü dönem olarak belirlendi. TEPE, çeyreklik dönemler 
bazında 2017’nin ilk çeyreğinde 2009’un ikinci çeyreğinden bu yana en düşük 
değeri aldı. 

Perakende güveni yılın son ayında da negatifte kaldı 

Mevsimsellikten arındırılmış TEPE değerleri aylar itibari ile incelendiğinde, 
endeks değerlerinin 2017 yılı Ekim ve Aralık ayları dışında 2016 yılının aynı 
dönemlerine göre daha düşük olduğu görüldü. TEPE’nin 2016 yılı ortalaması -
10,3 puan iken, 2017 yılı ortalaması -17,1 puan oldu. Perakende sektörü güveni 
2017 yılında 2016 yılına göre ortalamada daha kötü bir performans sergiledi.  

 
 

Detaylı bilgi için tıklayınız. 

Tüketici Fiyat Endeksi, Aralık 2017 
(Açıklanma Tarihi: 03 Ocak 2018) 

 

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %0,69 arttı 
 
TÜFE’de (2003=100) 2017 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,69, bir 
önceki yılın Aralık ayına göre %11,92, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,92 
ve on iki aylık ortalamalara göre %11,14 artış gerçekleşti. 
 

Aylık en yüksek artış %1,69 ile ulaştırma grubunda oldu 
 
Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Aralık ayında endekste yer alan 
gruplardan, gıda ve alkolsüz içeceklerde %1,52, ev eşyasında %1,18, konutta 
%0,77 ve lokanta ve otellerde %0,47 artış gerçekleşti. 
 

Aylık en fazla düşüş gösteren grup %2,39 ile giyim ve 
ayakkabı oldu 
 
Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Aralık ayında endekste yer alan 
gruplardan haberleşmede %0,17 ve alkollü içecekler ve tütünde %0,01 düşüş 
gerçekleşti. 
 

Yıllık en fazla artış %18,24 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti 
 
TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda ve alkolsüz içecekler %13,79, 
çeşitli mal ve hizmetler %12,77, ev eşyası %12,74 ve sağlık %11,90 ile artışın 
yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır. 
 

Aylık en yüksek artış %1,52 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, 
Siirt)’de oldu 
 
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge 
içinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış %13,59 ile TRB2 (Van, 
Muş, Bitlis, Hakkari) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış 
%12,79 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgesinde gerçekleşti. Aralık 
2017’de endekste kapsanan 414 maddeden; 48 maddenin ortalama fiyatlarında 
değişim olmazken, 242 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 124 maddenin 
ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti. 
 
Detaylı bilgi için tıklayınız. 

http://www.tepav.org.tr/tr/haberler/s/4292
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27757


Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Aralık 2017 
(Açıklanma Tarihi: 03 Ocak 2018) 

 

Yurt içi üretici fiyat endeksi aylık %1,37 arttı 
 

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2017 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 
%1,37, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,47 bir önceki yılın aynı ayına göre 
%15,47 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,82 artış gösterdi. 
  

Yurt içi üretici fiyat endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı, 
Aralık 2017 [2003=100] 

 
 

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve 
taşocakçılığı sektöründe %1,91, imalat sanayi sektöründe %1,34, elektrik ve 
gaz sektöründe %1,67 ve su sektöründe %0,27 artış olarak gerçekleşti. 
 

Aylık en fazla artış ham petrol ve doğalgaz ürünlerinde 
gerçekleşti 
 

Bir önceki aya göre en fazla artış; %15,32 ile ham petrol ve doğalgaz ürünleri, 
%3,29 ile ana metaller, %2,72 ile motorlu kara taşıtları, treyler (römork) ve yarı 
treylerde (yarı römork) gerçekleşti. Buna karşılık metal cevherleri %1,58, giyim 
eşyası %0,33 ve kömür ve linyit %0,07 ile bir ay önceye göre endekslerin en 
fazla düştüğü alt sektörler oldu. 
 

Detaylı bilgi için tıklayınız. 

 
 
 

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27707

