
Enflasyonist Baskılar Güçleniyor 

Nisan’da 50.4 olarak ölçülen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri 

Endeksi (PMI), 1 yıl sonra eşik değer 50.0’nin altına inerek Mayıs’ta 49.3 değerine geriledi. 

Mayıs ayının önemli bölümünde uygulamada olan Covid-19 kısıtlamalarının imalat sektörünü 

olumsuz etkilediği görülmektedir.  

Nisan ayına göre müşteri talebindeki yavaşlama hızlanırken, bu durum üretimin üst üste ikinci 

ay yavaşlamasına yol açtı. Düşüş son bir yılın en belirgin düzeyinde kaydedilirken, yeni 

siparişlerde de gerileme kaydedildi. Yeni ihracat siparişlerindeki 4 aylık büyüme süreci ise sona 

erdi.  

Anket kapsamında takip edilen on sektörden yedisinin üretimi Mayıs ayında yavaşladı. En 

belirgin düşüşler ağaç ve kağıt ürünleri ile makine ve metal ürünleri sektörlerinde gerçekleşti. 

İstihdam artış eğilimi devam etmekle birlikte istihdam yaratma hızı, 12 aydır süregelen artış 

trendinin en düşük oranında kaydedildi.  

Tedarik zinciri aksaklıkları anket sonuçlarında öne çıkan başlıklardan biri oldu. Ham madde 

temininde yaşanan zorluklar, girdi fiyatlarında genel olarak artışa yol açarken, Mayıs’ta 

belirgin gerçekleşen girdi maliyeti enflasyonu, bir önceki ayla kıyaslandığında daha yüksek 

oranda kaydedildi.  

Bunun sonucunda firmalar satış fiyatlarını keskin şekilde yükseltirken, artış yılbaşından beri en 

yüksek oranda 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. 
Kaynak: İSO, TÜİK 
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*mea: mevsim etkisinden arındırılmış


