
PMI Haziran’da 51,3’e Yükseldi  

Mayıs’ta 49.3 olarak ölçülen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri 

Endeksi (PMI), Haziran’da tekrar eşik değer 50.0’nin üstüne çıkarak 51.3 değerine yükseldi. 

Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek için uygulanan kısıtlamaların gevşetilmesi, imalat 

sektörünün ikinci çeyrek sonunda büyüme bölgesine geri dönmesinde etkili oldu.  

Kısıtlamaların kaldırılması ve yeni siparişlerdeki toparlanma, üretimdeki artışta belirleyici 

olurken, ham madde teminindeki zorluklar büyüme hızını sınırladı. 

Üretim ve yeni siparişlerin artmasıyla istihdam artışı güçlenirken, imalat sektörü üst üste 13 ay 

yeni istihdam yaratmış oldu ve bu Mayıs ayına göre daha yüksek oranda gerçekleşti. İşgücü 

sayılarını azaltan tek sektör ise giyim ve deri ürünleri oldu. 

Anket kapsamında takip edilen on sektörün yarısında toplam yeni siparişler artış kaydetti. 

İhracat tarafında görünüm daha da olumlu seyretti ve yedi sektörün ihracatında büyüme 

gerçekleşti. 

İmalat sektörünün genelinde tedarik zincirindeki aksamalar görülürken, on sektörün sekizinde 

girdi fiyatlarındaki artışın hızlanması dikkat çekti. Öyle ki girdi maliyetleri enflasyonu 

Haziran’da son altı ayın en yüksek düzeyine çıktı. 

Sonuçta hem girdi maliyetleri hem de nihai ürün fiyatları enflasyonu hızlandı ve satış fiyatları 

Eylül 2018’den beri en yüksek oranda arttı. 

* 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


