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ASRIN İŞADAMLARI DERNEĞİ 

AR-GE RAPORU 

 

R. NO  : 102 

R. TARİHİ  : 01.9.2020 

Gündem : II.Çeyrek Büyüme, Dünya Ekonomileri büyümesi, PMI Verileri,  

Türkiye Ekonomisi II. Çeyrek Büyümesi: Nisan - Haziran, 2020 

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2020 yılı ikinci çeyreğinde %9,9 azaldı 

Sanayi sektörü 2020 yılı ikinci çeyreğinde %16,5 azaldı 
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GSYH 2020 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla 1 trilyon 041 milyar 643 milyon TL oldu 

 

Üretim yöntemiyle GSYH tahmini, 2020 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı 

çeyreğine göre %1,3 artarak 1 trilyon 041 milyar 643 milyon TL oldu. GSYH'nin ikinci çeyrek değeri 

cari fiyatlarla ABD doları bazında 153 milyar 180 milyon olarak gerçekleşti. 

 

 
 

Devletin nihai tüketim harcamaları 2020 yılı ikinci çeyreğinde %0,8 azaldı 

Yerleşik hanehalklarının tüketim harcamaları %8,6, gayrisafi sabit sermaye oluşumu %6,1 azaldı. 

 

Mal ve hizmet ithalatı 2020 yılı ikinci çeyreğinde %6,3, ihracatı ise %35,3 azaldı 
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SADECE ÇİN BÜYÜDÜ 

Şu ana kadar sadece Çin 2. çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre büyüme açıkladı. Çin'in büyümesi 

ikinci çeyrekte yüzde 3,2 oldu. 

2020 YILI 2. ÇEYREK BÜYÜME ORANLARI 

 

ÜLKELERİN II. ÇEYREK ORTALAMA BÜYÜME ORANLARI 

 

BÜYÜME RAKAMLARI ŞU ŞEKİLDE 

Çin    3,2 
Güney Kore  -2,9 
Endonezya  -5,32 
Rusya   -8,5 
ABD   -9,1 
Hollanda  -9,3 
İsviçre   -9,3 
Japonya  -9,9 
TÜRKİYE  -9,9 

Almanya  -11,3 
Kanada  -13 
Singapur  -13,2 
Euro Bölgesi -15 
İtalya   -17,3 
Meksika  -18,7 
Fransa  -18,9 
Birleşik Krallık   -21,7 
İspanya   -22,1 
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PMI ARTIK YATAY: 

Nisan 33,4’e inerek en düşük değerini gören PMI endeksi, art arda 3 aylık yükselişten sonra 

Temmuz’da 56,9 puan ile son 112 ayın zirvesine çıkmıştı. 

Bu sabah İSO tarafından açıklanan Ağustos verilerine göre endeksi beklediğimiz gibi hafif bir gerileme 

ile, 54,3 puana indi. 

 

Yeni siparişlerde, istihdamda ve daha kısıtlı olarak ihracat siparişlerinde artış kaydedilmesi 

önümüzdeki aylar için pozitif işaretler. Ancak ; 

· 10 sektörün 6’sında yeni siparişlerin arttığı, 4’ünde geriledi, 

· 10 sektörün 5’inde ihracat siparişlerinin arttı, 5’inde geriledi. 

PMI anketinin kapsadığı 10 sektörden 7’sinde üretim artışı yaşanırken, 3’ünde düşüş oldu. Üretimin 

en çok arttığı sektörler kara ve deniz taşıtları, makine ve ana metal sanayii oldu. Giyim, metal dışı 

mineraller ve ağaç-kağıt ürünlerinde ise üretim önceki aya göre geriledi. Önceki ay gerileyen gıda ve 

deri üretimi de yeniden artışa geçti. Genel trend anlamında, metal, makine ve kara-deniz taşıtları iyi 

bir momentum yakalamış durumda. 

Diğer bazı ülkelerin PMI değerleri: 

 

Artık küresel çapta, toplu PMI artış döneminin de sonuna gelindiği düşünülmektedir.  


