
PMI Ocak Ayından Bu Yana Gördüğü En Yüksek Düzeye Ulaştı  

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) bir önceki aya 

göre 0.1 puan artarak Ağustos’ta 54.1 değeri ile Ocak ayından bu yana gördüğü en 

yüksek düzeyine ulaşırken, faaliyet koşullarının üst üste üçüncü ay güçlendiğini ortaya 

koydu. Covid-19 kısıtlamalarının kalkması toparlanmada belirleyici olmayı sürdürdü. 

Üretim üst üste üçüncü ay artarken, Temmuz’da görülen 9 ayın en yüksek düzeyine göre 

hafifçe yavaşlamış olsa da güçlü seyretmeye devam eti. Bu durumun müşteri talebindeki 

iyileşme ve yeni ihracat siparişlerindeki keskin büyümeden kaynaklandığı görülüyor. 

Takip edilen on sektörden biri hariç tamamı Ağustos’ta üretim artışı sağlarken, yeni alınan 

siparişler altı sektörde artış kaydetti.  

Firmalar, iş yüklerini karşılayabilmek için satın alma faaliyetlerinde ve istihdamda belirgin 

artışa giderken, istihdam Ocak ayından beri en yüksek oranda gerçekleşti. Böylece 

mevcut istihdam artış eğilimi on beşinci ayına ulaştı. Yeni siparişlerdeki iyileşmelere ve 

üretim gereksinimlerindeki yükselişe bağlı olarak, istihdam artışı kaydeden sektör sayısı 

Temmuz’da altı iken Ağustos’ta yediye yükseldi. 

Öte yandan, tedarik zincirlerinde süregelen aksamaların da etkisiyle girdi maliyetleri ve 

satış fiyatları artmaya devam ediyor olsa da enflasyonist baskılar gevşeme belirtileri 

gösterdi.  

* 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


