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İhracat koşulları üst üste üç ay iyileşme gösterdi

ÖNEMLİ NOKTALAR

İHRACAT İKLİMİ ENDEKSİ
TÜRKİYE İMALAT 

İhracat İklimi Endeksi Eylül’de 51,9 
olarak gerçekleşti 

Almanya, Birleşik Krallık ve ABD’de 
güçlü büyüme kaydedildi

Fransa ve İspanya gibi pazarlar 
zayıflık işaretleri gösterdi

Eylül ayında Türk imalat firmalarının 
ihracat pazarlarındaki talep koşulları, 
en büyük dört ihracat pazarındaki 
üretim artışlarına bağlı olarak iyileşmeye 
devam etti.  Bununla birlikte, kimi 
ülkelerde ekonomik aktivitenin yeniden 
yavaşladığına yönelik işaretler gözlendi. 

Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi 
Endeksi, ulusal PMI anketlerindeki PMI 
üretim endekslerinin bir araya getirilerek 
ağırlıklandırılmasıyla hesaplanmaktadır. 
Ağırlıklar, ihracat pazarlarının Türk 
imalat sektörü ihracatından aldıkları 
paylara ilişkin istatistikler kullanılarak 
oluşturulmaktadır.

Ağustos’ta 52,4 olarak ölçülen İstanbul 
Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü 
İhracat İklimi Endeksi Eylül’de 51,9’a 
gerilemekle birlikte ihracat pazarlarındaki 
talep koşullarının güçlendiği yönünde 
sinyal vermeyi sürdürdü. Böylece, 
koronavirüs (COVID-19) salgınının yol 
açtığı bozulma döneminin ardından 
imalatçıların ihracat iklimi üst üste 
üçüncü ay iyileşme gösterdi.

Birçok ana ihracat pazarında salgın 

kaynaklı daralmanın ardından 
toparlanma devam ederken bazı 
bölgelerde zayıflamanın yeniden 
başladığına ilişkin işaretler söz 
konusuydu.

Üçüncü çeyrek sonu itibarıyla 
toparlanma görünümünün devam ettiği 
pazarlardan biri ABD oldu.  Bu ülkede 
ekonomik aktivite güçlü şekilde arttı 
ve büyüme genel olarak önceki aya 
yakın bir tempoda devam etti. Diğer 
Kuzey Amerika ülkeleri incelendiğinde, 
Kanada’da imalat üretimi belirgin artış 
kaydetti ve bu artış Ağustos 2018’den 
beri en yüksek hızda gerçekleşti. 
Meksika’da ise imalat sanayi üretimi 
azalmayı sürdürdü. 

Avrupa’da ise karmaşık bir görünüm 
söz konusuydu. Türk imalatçılarının en 
büyük iki ihracat pazarı olan Almanya 
ve Birleşik Krallık’ta ekonomik aktivite 
Eylül ayında da güçlü şekilde büyümeye 
devam etti. İtalya’da ise ılımlı bir talep 
artışı gözlendi. 

Buna karşılık, Fransa ve İspanya’dan 
gelen veriler talep koşullarının 

İmalat PMI İhracat İklimi Endeksi
mea, ›50= önceki aya göre iyileşme

Yayın yasağının geçerli olduğu tarih ve saat: 10:00 (İSTANBUL) / 0700 (UTC) 8 Ekim 2020

Eki-19 50,3

Kas-19 50,1

Ara-19 50,3

Oca-20 51,1

Şub-20 50,4

Mart-20 35,7

Nis-20 19,1

May-20 34,1

Haz-20 47,5

Tem-20 53,0

Ağu-20 52,4

Eyl-20 51,9

SON 12 AY 

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

Ocak-02 Ocak-04 Ocak-06 Ocak-08 Ocak-10 Ocak-12 Ocak-14 Ocak-16 Ocak-18 Ocak-20

 EYL

AĞU: 52,4

51,9



bozulduğuna işaret etti. Fransa’da ekonomik aktivite son 4 ayda 
ilk kez gerilerken İspanya’da üretim üst üste ikinci ay azaldı ve 
düşüş Mayıs ayından beri en yüksek oranda gerçekleşti. 

Orta Doğu’da ekonomik aktivite genel olarak pozitif eğilim 
gösterdi. Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Suudi Arabistan 
ve Katar’da üretim artışları kaydedildi. Lübnan ise iktisadi 
faaliyetteki düşüşten olumsuz etkilenmeye devam etti. 

Eylül’de BRIC ülkeleri içerisinde en hızlı genişlemeyi kaydeden 
ekonomi, üretimin altı aylık aranın ardından yeniden büyüme 
bölgesine geçtiği Hindistan oldu. Brezilya, Rusya ve Çin’in 
imalat sektörlerinde de (Çin Hizmetler sektörünün Eylül verileri 
9 Ekim’de açıklanacaktır) güçlü iyileşme kaydedildi. Ancak 
BRIC ekonomilerinin Türk imalat sektörü ihracatındaki payı 
yüzde 3’le sınırlı.
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Büyüme hızında artışDüşüş hızında artış

“Türk imalat sektörünün ana ihracat pazarlarında devam eden 
toparlanmalar, firmaların dış pazarlardaki satışlarını olumlu yönde 
destekleyecektir. Bununla birlikte, bazı bölgelerde bozulmaların 
yeniden başladığına yönelik işaretler söz konusu. COVID-19 
salgınının yeniden güçlenmesine ilişkin endişeler nedeniyle, 
2020’nin geri kalanında ihracat talebinin ne yönde seyredeceğine 
ilişkin belirsizlik halen oldukça yüksek.” 

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İhracat İklimi Endeksi 
hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Ekonomi 
Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi:
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İhracat İklimi Endeksi Hakkında
İhracat İklimi PMI endeksleri ulusal PMI anketlerindeki üretim trendlerine ilişkin verilerin ağırlıklandırılmasıyla hesaplan-
maktadır. Ağırlıklar resmi istatistiklere göre ticaret partnerlerinin ilgili ülkenin dış ticaretine yaptığı katkıların göreli önemine 
göre oluşturulmaktadır.  Ulusal PMI anketlerindeki üretim trendlerinin, ilgili ülkelerin Türk imalatçıları açısından önemine 
göre ağırlıklandırılması sonucunda Türk imalatçılarının ihracat pazarlarındaki ekonomik durum hakkında bilgi veren bir öncü 
gösterge elde edilmektedir. Tüm veriler mevsimsel etkilerden arındırılmıştır.

50,0 eşik düzeyinin üzerinde ölçülen her değer ihracat ikliminde iyileşme olduğunu gösterirken, 50,0 eşik düzeyinin altında 
ölçülen değerler ise bozulmaya işaret etmektedir. Ölçülen değer 50,0 eşik düzeyinden ne kadar uzaksa ihracat iklimindeki 
değişim o kadar yüksektir.

İstanbul Sanayi Odası Hakkında
Kurulduğu 1952 yılından bu yana üyelerinin Türkiye ekonomisine katkılarından aldığı güçle faaliyetlerini sürdüren İstan-
bul Sanayi Odası (İSO), Türkiye’nin en büyük sanayi odası, Türk sanayisinin de en güçlü temsilcilerinden biridir. İSO üyeleri 
tarafından yaratılan katma değerin Türkiye sanayi sektörü katma değeri içindeki payı  %40’ın üzerindedir. İSO üyeleri Türkiye 
sanayi sektörü üretiminin %35’ini gerçekleştirmektedir. Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun yaklaşık %36’sı İSO üye-
lerinden oluşmaktadır. 

İstanbul Sanayi Odası, üyelerine yenilikçi hizmetler sunarak, sanayimizin sürdürülebilir gelişmesini desteklemekte ve rekabet 
gücünün gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Bu amaçla; inovasyon, teknoloji geliştirme, üniversite-sanayi işbirliği, mesleki 
eğitim, uluslararası ilişkiler, çevre ve enerji gibi sanayimiz için hayati önem taşıyan konularda yurt içi ve uluslararası ortak-
lıklarla yeni projeler ve hizmetler geliştirerek sanayicilerimizin kullanımına sunmaktadır. İstanbul sanayisi ile ilgili en geniş 
bilgi birikimine sahip olan İSO, gerçekleştirdiği ekonomik araştırmalar ve derlediği verilerle bir yandan sanayicilerimize yön 
gösterirken diğer yandan ekonomi ve sanayi politikalarının şekillenmesine katkıda bulunmaktadır.

IHS Markit Hakkında
IHS Markit (NYSE: INFO), dünya ekonomisine yön veren pazarlar ve sektörler hakkında bilgi, analiz ve çözümler üreten dünya 
lideri bir şirkettir. Finans dışı özel sektör, finans sektörü ve kamudan oluşan geniş müşteri yelpazesine operasyonel verim-
liliklerini artırmalarını, sağlıklı ve bilgili karar almalarını sağlayacak yeni nesil bilgi, analiz ve çözümler sunmaktadır. IHS 
Markit’in özel sektör ve kamuda 50.000’den fazla kilit müşterisi bulunmaktadır. Fortune Global 500’ün yüzde 85’ine ve dün-
yanın lider finans kuruluşlarına hizmet vermektedir. Genel Merkezi Londra olan IHS Markit, sürdürülebilir ve karlı büyümeyi 
benimsemiş bir şirkettir. 
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