
Covid-19 Salgınında Yaşanan İkinci Dalga İmalat Sektörünün Hızını Kesti  

Covid-19 salgınında Türkiye, Avrupa ve dünyanın diğer bölgelerinde ikinci dalganın yaşanması, Kasım’da 

imalat sanayi sektöründe toparlanmanın hız kesmesine yol açtı. Takip edilen on sektörün sadece dördünde 

faaliyet koşulları iyileşirken, iyileşme gösteren sektör sayısı Ekim’e göre yarı yarıya düştü. 

Virüs vakalarındaki artışın etkisiyle üretim yavaşlarken yeni ihracat siparişlerinin de ivme kaybettiği gözlendi. 

Yeni siparişler açısından, kimyasal, plastik ve kauçuk ile gıda ürünleri olmak üzere iki sektör büyüme 

bölgesinde kaldı. Yeni siparişlerde en sert yavaşlama yaşanan sektör elektrikli ve elektronik ürünleri olurken 

onu giyim ve deri ürünleri sektörü izledi. Takip edilen on sektörün yedisinde yeni ihracat siparişleri hız 

kaybetti. 

Olumlu gelişme ise iş hacmindeki toparlanmanın firmaların istihdam düzeylerinde arışa neden olması. 

İstihdamdaki yükseliş eğilimi altıncı ayına taşınırken, Kasım ayında on sektörün dokuzunda istihdam arttı. 

Salgının tedarik zincirlerini etkilemesi nedeniyle girdi stokları gerilerken, üretim gereksinimlerindeki düşüşe 

bağlı olarak satın alma faaliyetlerinde azalış gözlendi. 

Türk lirasında yaşanan değer kaybının bir bölümünün Kasım’da geri alınmasıyla girdi maliyetleri ve nihai 

ürün fiyatlarındaki artış hızlarının Ekim ayına göre hafif gerilediği görüldü. Maliyet enflasyonu, başta gıda 

ürünleri ve ana metaller olmak üzere dört sektörde yavaşlama kaydetti.  

Nisan ayında 33.4 ile tarihi düşük düzeyine geriledikten sonra Haziran’da 53.9 ile toparlanma bölgesine 

geçen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Kasım’da 51.4 ile bu dö-

nemin en düşük düzeyine gerilerken Covid-19 vaka sayılarındaki artışın müşteri talebini ve üretim süreçleri-

ni etkilediği görüldü. 

* 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 sergilemek 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 değeri-

nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar sektörde genel anlamda iyileşmeye işaret etmektedir. 
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