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İNŞAAT SANAYİ BİLEŞİK ENDEKSİNDE ZAYIFLAMA
EYLÜL AYINDA DA DEVAM ETTİ
Endeksteki Zayıflama Erken Uyarı İşlevi Görüyor; Güven Sağlanmazsa Beklentiler İyileşmez
Ve Faaliyetler Gerilemeye Devam Edebilir
İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi 96,6 Puana Geriledi
İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi Eylül ayında 2,4 puan daha azalarak 96,6 puan
olarak gerçekleşmiştir. Bileşik Endeks 2013 Ağustos=100 seviyesinin altına ilk kez Ağustos
ayında düştükten sonra Eylül ayında da gerileyerek bu seviyenin altında kalmayı
sürdürmüştür.
Bileşik endeksi oluşturan ve sanayinin tüm faaliyetlerini yansıtan Faaliyet Endeksi Eylül
ayında beklentilerin üzerinde bir gerileme göstermiştir. Güven ve Beklenti Endekslerinde ise
uzun süreli gerileme eğilimi devam etmiştir. Siyasi belirsizlik ve terör olayları Beklenti ve
Güven endekslerindeki bozulmadan sonra faaliyetleri de olumsuz etkilemeye başlamıştır.
Faaliyetlerde Beklenmedik Gerileme; Beklentilerdeki Bozulma İşleri de Olumsuz
Etkilemeye Başladı
Sanayide faaliyetler Eylül ayında daha çok beklentilerdeki bozulmaya bağlı olarak
beklentilerin ötesinde zayıflamıştır. Eylül ayında tüm faaliyetler bir önceki aya göre gerileme
göstermiştir. Özellikle yurtiçi satışlar ve cirolardaki gerileme daha çok hissedilmiştir. İhracat
Eylül ayında da bir önceki aya göre sınırlı bir gerileme göstermiştir. Tüm bunlara bağlı olarak
üretim de bir önceki aya göre gerilemiştir. Tahsilat hızındaki yavaşlama endişe vermeye
devam etmektedir. Faaliyetlerde dalgalanma ve zayıflama eğilimi öne çıkmaktadır. Eylül
ayında faaliyet endeksi geçen yılın Eylül ayı faaliyet endeksinin 4,8 puan üzerinde olmasına
rağmen zayıflama eğilimi sürerse önümüzdeki aylarda geçen yılki seviyelerin altına inilmesi
riski bulunmaktadır.
Güven Kaybı Durmuyor
Güven endeksinde gerileme sürmektedir. Eylül ayında Güven endeksinde 2,5 puan ile yine
önemli bir gerileme yaşanmıştır. Erken genel seçim ve terör olayları ile yavaşlayan faaliyetler
sonucu oluşan koşullarda güven endeksi en düşük seviyelerindedir. Eylül ayı güven seviyesi
geçen yılın Eylül ayı güven seviyesinin 18,9 puan altına düşmüştür. Türkiye ekonomisinin
genel gidişatına ilişkin güven kaybı sürmektedir. İnşaat sektörünün genel gidişatına ilişkin
güven Eylül ayında 2,2 puan azalmıştır. Bu yıl sektörü sürükleyen yurtiçi pazarlarda genel
gidişatta 3,1 puan daha gerileme yaşanmıştır. Yurtiçi pazarların katkısı azalmaktadır. İhracat
pazarları genel gidişatına ilişkin güven ise Eylül ayında daha hissedilir bir gerileme
göstermiştir.
Beklentilerde Hızlı Toparlanma İhtiyacı Bulunuyor
Beklenti endeksinde de gerileme hızlanmıştır. Eylül ayında beklentilerdeki bozulma sürmüş
ve beklentiler Ağustos ayına göre 2,1 puan gerilemiştir. Nisan ayından beri beklentilerde
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süren gerileme 9,2 puana yükselmiştir. Türkiye ekonomisine ilişkin beklentiler çok
zayıflamıştır ve tüm endeksler içinde en düşük seviyeli endeks haline gelinmiştir. İnşaat
malzemeleri sanayine ilişkin beklentiler Eylül ayında 1,9 puan daha düşmüştür. Son üç ayda
düşüş 8,8 puan olmuştur. Önümüzdeki üç aya ilişkin alınan yurtiçi sipariş beklentileri ilk kez
100 puan altına gerilemiştir ve bu gerileme önemli bir zayıflamayı göstermektedir.
Önümüzdeki üç aya ilişkin alınan ihracat siparişlerinde durağanlık sürmektedir. Önümüzdeki
üç ayın üretiminde gerileme beklentisi eğilimi güç kazanmaktadır.
Sonuç; erken seçim kararı alınması ile birlikte siyasi belirsizlik süresinin uzaması ve artan
terör olayları sonucu endeksler sektör için erken uyarı veren en düşük seviyelere ulaşmıştır.
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