
İmalat Sektöründeki Toparlanma Hız Kazandı  

Müşteri talebinin iyileşmesiyle yeni siparişlerdeki artış trendi beşinci ayına taşınırken, yeni 

ihracat siparişleri artış kaydetti. Takip edilen on sektör içerisinde yeni ihracat siparişleri artan 

sektör sayısı Eylül’de dört iken Ekim’de sekize yükseldi. 

Bu durum, Ekim ayında firmaların üretim hacimlerinin yükselmesine neden olurken, büyüme 

Eylül ayına göre hızlandı. 2020 yılının tamamında sanayi üretiminin yüzde 0.8 azalacağı 

öngörülüyor. 

2020 dördüncü çeyreğinin başı itibariyle faaliyet koşulları iyileşen sektör sayısı Eylül’de yedi 

iken, bu rakam Ekim’de sekize yükseldi. Gıda ürünleri ile giyim ve deri ürünleri sektörleri, 

faaliyet koşulları zayıflayan iki sektör oldu. 

İstihdam yaratma hızının Şubat 2018’den beri en yüksek düzeyine çıkmasıyla iyileşme trendi 

beşinci ayına ulaşarak, üretimdeki genişlemeyi de beraberinde getirdi. İstihdam yaklaşık üç 

yıldır ilk kez tüm sektörlerde artış gösterdi. 

Türk lirasında yaşanan değer kaybı, girdi maliyetlerinde son iki yılın en belirgin artışına, nihai 

ürün fiyatlarında ise son 25 ayın en güçlü artışına neden oldu ve enflasyonist baskıları daha 

da artırdı. Fiyatlardaki artış, firmalar açısından yeni sipariş bulmayı zorlaştırırken, enflasyonist 

baskıların toparlanmayı engellemeye başladığı görülüyor.  

Eylül’de 52.8 olarak ölçülen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri 

Endeksi (PMI), Ekim’de 53.9’a yükselerek üst üste beşinci ay büyüme bölgesinde yer aldı 

ve imalat sektörünün son çeyreğe güçlü bir başlangıç yaptığına işaret etti. 

* Bu dokümanda yer alan değerlendirmeler bilgilendirme amaçlı olup Cumhuriyet Halk Partisi yetkili kurullarından onaylanmış bağlayıcı politika metinleri değildir.  

Not 
 
İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), imalat sanayinin kaydettiği performansı sergile-

mek amacıyla tasarlanmış tek rakamlı, bileşik performans göstergesidir. Manşet gösterge; 

yeni siparişler, fabrika çıkışları, istihdam, tedarikçilerin teslim süresi ve satın alma stokları gibi 

göstergelerden elde edilmektedir. 50,0 değerinin üzerinde ölçülen tüm rakamlar sektörde 

genel anlamda iyileşmeye işaret etmektedir. 
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