
İmalat Sektörü 3. Çeyrekte Toparlanırken Enflasyonist Baskılar Arttı 

Müşteri talebine bağlı olarak üretim hacmindeki artış dördüncü aya taşınsa da son dört ayın 

en düşük hızında gerçekleşti. Yurt dışından alınan yeni siparişlerin arttığı sektörlerin azınlıkta 

kalmasıyla yeni siparişlerin büyümesi Ağustos’a göre hız kesti. 

Üretim ve yeni siparişlerdeki artış, firmaların istihdamı Şubat 2018’den beri en yüksek oranda 

artırmasını sağlarken anket katılımcıları bunun genel olarak yeni siparişlerdeki büyümeden 

kaynaklandığını belirtti. 

Eylül’de üretim on sektörün sekizinde artış gösterirken sayı Ağustos’a göre değişmedi. En hızlı 

üretim artışı kimyasal, plastik ve kauçuk kategorisinde gerçekleşirken daha çok tüketiciye 

yönelik çalışan giyim ve deri ürünleri ile gıda ürünleri sektörlerinde faaliyet koşulları 

yavaşladı.  

Türk lirasındaki değer kaybının yansıması olarak girdi maliyetleri enflasyonu son iki ayda 

artarak Ekim 2018’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Fiyatlarda en keskin artış, ana 

metal sanayide gerçekleşirken bu sektörü gıda ürünleri takip etti. Benzer şekilde nihai ürün 

fiyatları da son 2 yılın en hızlı artışını kaydetti. Firmaların, stok biriktirme konusunda temkinli 

yaklaşması girdi stoklarının azalmasına yol açtı.  

Ağustos’ta 54.3 değerini alan İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri 

Endeksi (PMI), Eylül’de 52.8 değerine gerilese de referans 50.0 değerinin üzerinde yer ala-

rak genişleme bölgesinde kalmaya sürdürdü ve faaliyet koşullarındaki iyileşmenin üçüncü 

çeyrek sonunda devam ettiğine 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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