
İmalat Sektöründe Üretim Yavaşlarken İstihdam Büyümeye Devam Etti  

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Mart’ta 52.6 olarak ölçülen 

düzeyinden Nisan’da 50.4’e gerilerken, genel faaliyet koşullarında çok sınırlı bir iyileşmeye işaret etti. 

Üç aylık büyümenin ardından üretimde yavaşlama gerçekleşirken anket katılımcıları bunun Nisan 

ayında hızlanan pandemiden kaynaklandığını belirtti. 

Anket kapsamında takip edilen on sektörün tamamı üretim yönünden olumsuz etkilenirken, üretimde 

genele yaygın bir yavaşlama gözlendi. Benzer şekilde geniş çaplı ivme kaybının yaşandığı yeni 

siparişlerde ise sadece kara ve deniz taşıtları sektörü artış bildirdi. 

Üretimde en belirgin düşüş ağaç ve kağıt ürünleri sektöründe yaşanırken, kara ve deniz taşıtları 

sektöründeki firmaların yeni siparişleri son 3 ayda ilk kez artış gösterdi. Tüm sektörlerin yeni siparişleri ivme 

kaybederken en sert yavaşlama makine ve metal ürünleri sektöründe yaşanırken, yeni siparişlerle 

kıyaslandığında ihracat kısmen daha iyi performans gösterdi. 

Toplam yeni siparişlerde yaşanan yavaşlamaya karşılık, uluslararası talepte güçlenme sinyalleri gözlendi 

ve yeni ihracat siparişleri üst üste dördüncü ay artış gösterdi. 

İmalat sektöründe yeni istihdam yaratma eğilimi Nisan’da 11. ayına ulaşırken, söz konusu artış 

döneminin en düşük hızında gerçekleşti. İstihdamda en güçlü artışlar ana metal sanayi ile makine ve 

metal ürünleri sektörlerinde gerçekleşti. 

Girdi maliyetleri sert artarken bu artış Türk lirasındaki değer kaybı, ham madde fiyatlarındaki yükseliş ve 

arz eksikliklerinden kaynaklandığı belirtildi. Girdi maliyetlerindeki yükseliş satış fiyatlarına keskin artış 

olarak yansırken, geçmiş dönem ortalamasına göre çok daha hızlı gerçekleşti.  

* 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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