
Üretim ve Yeni Siparişler Büyüme Bölgesine Geri Döndü  

2020 yılını 50.8 düzeyinden kapatan İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri 

Endeksi (PMI) Ocak’ta 54,4’e yükseldi. Veri, faaliyet koşullarında Temmuz 2020’den bu yana en 

güçlü iyileşmeye işaret ederken, sektörün performansı son sekiz aydır büyüme bölgesinde 

kalmaya devam etti. 

Anket tarafından takip edilen on sektörün altısı Ocak ayında üretimini artırırken bunlardan üçü 

Aralık’taki yavaşlamanın ardından büyüme bölgesine geçti. Üretimdeki artışın yeni siparişlerdeki 

yükseliş ve Covid-19 aşılarına ilişkin olumlu gelişmelerden kaynaklandığı görülüyor. En yüksek oranlı 

üretim artışı, ana metal imalatçılarında kaydedilirken, en belirgin yavaşlama ise elektrikli ve 

elektronik ürün imalatı yapan firmalarda gözlendi. 

Son üç ayda ilk kez artan yeni siparişlerde iyileşme güçlü gerçekleşirken, iki aylık ivme kaybının 

ardından yeni ihracat siparişleri de yeniden artış gösterdi. Yeni siparişlerde en güçlü artış kara ve 

deniz taşıtları sektöründe gerçekleşti. 

Üretim gereksinimlerine bağlı olarak takip edilen on sektörün tamamında istihdam artarken en 

güçlü artış kimyasal, plastik ve kauçuk sektöründe kaydedildi. Yeni işe alımlar üç yıldan uzun bir 

dönemin en yüksek oranında gerçekleşti. Sektörde çalışan sayısı son sekiz aydır kesintisiz olarak 

artış gösteriyor. 

Döviz kurlarındaki göreli istikrara bağlı olarak enflasyon oranı son 6 ayın en düşük düzeyine 

gerilerken, ürün fiyatlarında da artış yüksek seyretmekle birlikte önceki aya göre daha düşük 

oranda gerçekleştiği görülüyor.  

* 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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*mea: mevsim etkisinden arındırılmış
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