
PMI Son 6 Ayın En Yüksek Düzeyinde 

Haziran’da 51.3 olarak ölçülen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi 

(PMI), Temmuz’da son 6 ayın en yüksek düzeyine çıkarak 54.0 değerini aldı. Covid-19 kısıtlamalarının 

gevşetilmesi, Temmuz’da imalat sektörünün talep ve üretimini olumlu etkilerken, yeni siparişlerde 

büyümenin güçlenmesiyle istihdam ve satın alma faaliyetlerindeki artışlar hızlandı. 

Dış talebin güçlenmesiyle yeni ihracat siparişleri, toplam yeni siparişlerden de hızlı artış gösterdi. Bu, 

firmaların üretim hacimlerini üst üste ikinci ay genişletebilmesini sağlarken, büyüme hızı son dokuz ayın 

en yüksek düzeyinde gerçekleşti. 

Anket kapsamında takip edilen on sektörün yarısında üretim hacmi artarken, giyim ve deri ürünleri 

sektörü büyümede başı çekmeye devam etti. Kısıtlamalarının gevşetilmesi gıda ürünleri, elektrikli ve 

elektronik ürünler, kimyasal, plastik ve kauçuk ürünleri ve ağaç ve kağıt ürünleri sektörlerindeki 

canlanmaya katkı sağlarken, üretimde en keskin düşüş kaydeden ise kara ve deniz taşıtları sektörü oldu. 

Firmalar, iş yüklerindeki artışı karşılayabilmek için istihdamı ve satın alma faaliyetlerini genişletirken, virüs 

vaka sayılarının tekrar yükselişe geçmesi, büyüme planlarının önümüzdeki aylarda yeniden olumsuz 

etkilenebileceği yönünde endişe yaratıyor. Sektörlerin çoğunda istihdam artış göstermekle birlikte 

önceki aylarda olduğu kadar genele yaygın seyretmedi ve çalışan sayısını yükselten sektör sayısı altı 

oldu.  

Tedarik zincirlerinde devam eden aksamalar, girdi teminine yönelik çabaları olumsuz etkilemeye devam 

ediyor. Girdi maliyetleri enflasyonu üst üste üçüncü ay artış gösterdi ve yüksek düzeyde kaydedildi. Bu 

gelişmelerin sonucunda firmaların satış fiyatlarını belirgin düzeyde ve anket ortalamasından daha 

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


