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İşletme Büyüklüğünüz  Nedir ?

Ana faliyet konununuz nedir ?

2019’da imalat içerekli yurt dışı  tedarik 
oranınız nedir ?

COVİD-19 Salgınının  Sektöre 
Etkisi Anketi

Pandemi ilan edilen COVİD-19 Salgınının sektörümüze olan 

etkisini anlamak ve buna göre aksiyon planları alabilmek 

için sektör temsilcilerimize yönelik anket çalışması 

düzenlenmiş ve sonuçları sektör temsilcilerimiz ile 

paylaşılmıştır

Anketin Amacı

2020 yılının başından bu yana tüm dünyayı etkisi altına 

alan COVİD-19 salgınının pek çok sektöre olduğu gibi 

Hırdavat Sektörüne de olumsuz etkileri olmuştur. Yapılan 

bu anketle sektörümüzün salgından ne ölçüde etkilendiği ve 

etki alanları tespit edilmeye çalışılmıştır.

Firmanızın Faaliyet  Süresi Nedir ?

0 - 5 Yıl

5 - 10 Yıl

10 - 20 Yıl

20 Yıl ve Üzeri

01 - 25 Çalışan

26 - 75 Çalışan

76 - 150 Çalışan

151 ve Üzeri Çalışan

%6

%9.1

%16,7

%68.2

%1

%5

%9

%9

%12

%12

%15

%17

%20

%1,4

%6

%21,2

%71,2

%7,6

%16,7

%37,9

%37,9

İş Güvenliği Malz.

Kimyasal Ürünler

El Aletleri

Kesici ve Aşındırıcılar

Kaynak ve Tel Gurubu

Bağlantı Elemanları

Mobilya Aksesuarları

Kilit ve Aksesuarlar

Genel HırdavatAnketler
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Çalışma programınız dahilinde aşağıdaki önlemlerden hangisini /hangilerini uyguluyorsunuz?

2019 Yılı satışlarınızın içerisinde ihracat 
oranınız nedir ?

%3,1

%9,1

%24,2

%63,6

An itibariyle imalat faaliyetiniz değerlendiriniz

İmalat sürüyor

%25 azaltıldı

 %50 azaltıldı

%75 azaltıldı

İmalat Kapalı

Nisan 2020 itibariyle iç pazardan yeni sipariş 
alma durumunuz nedir ?

Normalin %25’i düzeyinde

Normalin %50’i düzeyinde

Normalin %75’i düzeyinde

Normal seyrinde

KGF ve/veya Eximbank destekli kredi 
kullanıyor musunuz ?

Nisan 2020 itibariyle dış pazardan yeni sipariş 
alma durumunuz nedir ?

Normalin %25’i düzeyinde

Normalin %50’i düzeyinde

Normalin %75’i düzeyinde

Normal seyrinde

Mevcut Siparişleri Tamamlama Zamanı

Hiç Siparişim Yok

1 ay

1-3 ay

3-6 ay

6-9 ay

05 10 15 20 25 30

23

29

5

23

8

%34,8

%43,9

%7,6

%34,8

%12,1

%6

%15,2

%16,7

%21,2

%40,9

%19,7

%28,8

%51,5

%6

%6,1

%21,2

%66,7

Evet

Hayır

%53,9

%56,1

%7,6

%36,4

%56,1
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Evden çalışma imkanı sağlanan personelin 
toplam personele oranı nedir ?

%0-10

% 10-20 arası

%20-30 arası

%30 ve üzeri

İş yerinde aldığınız tedbirlerle ilgili (örneğin 
maske kullanımı, seyreltilmiş yemek düzeni, 
ateş ölçümü vb.) kayıt tutup arşivleme yapıyor 
musunuz ?

Hammade tedariki ile ilgili sorunu yaşıyor 
musunuz?

Çok sorun yaşıyorum

Az sorun yaşıyorum

Sorun yaşamıyorum

Tam karantina halinde kamu sağlığının 
korunması bakımından, ana sanayilere yönelik 
temin ve teslimat gerekleri nedeni ile çalışma 
zorunluluğunuz var mıdır ?

İş yerinizde Aile, Çalışma ve Sos. Hiz. Bak.’nın
önerdiği çevrede korona virüs salgınına 
yönelik yönetsel ve hijyen tedbirlerini aldınız 
mı?

Yurtiçi sevkiyatla ilgili sorun yaşıyor musunuz ?

Evet

Hayır

%72,7

%27,3

Evet

Hayır

%71,8

%28,8

%3

%7.1

%12,1

%78,8

%9,1

%45,5

%45,5

%100 Evet

Hayır

Çok sorun yaşıyorum

Az sorun yaşıyorum

Sorun yaşamıyorum

%4,6

%40,9

%54,5
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Yurtdışı sevkiyatla ilgili sorun yaşıyor
musunuz?

Korona virüs ile ilgili olarak çıkartılan ekonomik 
tedbirlerle ilgili görüşünüz nedir ?

Beğeniyorum

Beğenmiyorum

Yetersiz

İhracatla ilgili elde edilen bedellerin
yurtiçine getirilmesi ile ilgili sorun
yaşıyor musunuz?

Firmanız çalışanları arasında COVİD-19 
vakasına rastlandı mı ?

Çok sorun yaşıyorum

Az sorun yaşıyorum

Sorun yaşamıyorum

%21,2

%33,3

%45,5

%16,7

%24,2

%59,1

Çok sorun yaşıyorum

Az sorun yaşıyorum

Sorun yaşamıyorum

%12,1

%33,3

%54,5

%93,9

%6,1

Evet

Hayır
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