
Üretim ve Yeni İhracat Siparişlerinde Yavaşlama 

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Covid-19 salgınında yaşanan 

ikinci dalga ve devreye alınan kısıtlamaların da etkisiyle Kasım’da 51,4 olarak ölçülen düzeyinden Aralık’ta 

50,8’e gerileyerek yılın sonunda imalat sektörünün üretim ve yeni siparişlerinde yavaşlama olduğuna işaret 

etti. 

Üretim ve yeni siparişlerdeki ivme kaybına rağmen çalışan sayısı ve satın alma faaliyetleri artarken, istihdam 

üst üste yedinci ay artış gösterdi.  Takip edilen on sektörün sekizinde istihdam artışı kaydedilirken bunun 

istisnası gıda ürünleri ile giyim ve deri ürünleri sektörleri oldu. İstihdamdaki en yüksek oranlı artış kimyasal, 

plastik ve kauçuk sektöründe kaydedildi. 

Anket tarafından takip edilen on sektörün sadece üçünde üretim artışı kaydedilirken en güçlü büyüme 

tekstil sektöründe gerçekleşirken, en belirgin ivme kaybı giyim ve deri ürünlerinde kaydedildi. Yeni siparişler 

tarafında daha da zayıf bir tablo dikkat çekerken sadece ana metal ve tekstil sektörlerinde yeni siparişler 

büyüme kaydetti.  

Satın alma faaliyetlerindeki artışa karşılık, ham madde temininde teslimat sürelerinin anketin başladığı 

Haziran 2005’ten beri ikinci en yüksek oranda arttığı görüldü.  

Girdi maliyetlerindeki artış hızlanırken, enflasyon oranı Eylül 2018’den beri en yüksek düzeyde kaydedildi ve 

nihai ürün fiyatlarında keskin artış gözlendi.  

Özetle imalat sektörü 2020 yılında Covid-19 salgınının etkisiyle üretim ve yeni siparişlerde yavaşlama yaşar-

ken, tedarik zincirindeki kopukluklar, firmaların ihtiyaç duyduğu malzemeleri teminini sınırladı ve maliyet 

yüklerindeki yüksek artış seyrini hızlandırdı. Buna karşılık firmalar ek personel alımına giderek ve daha çok 

girdi alımı yaparak kapasite artırmaya istekli olduğunu gösterdi. 

* 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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