
İSO Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi Geriledi 

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) bir önceki aya göre 1.6 puan 

azalarak Eylül’de 52.5 değeri ile Ocak ayından bu yana gördüğü en yüksek düzeyinden gerilese de imalat 

sektöründeki büyümenin üçüncü çeyrek sonunda da sürdüğünü gösterdi. Genişleme bölgesinde kalmaya 

devam endeks, sektörün faaliyet koşullarında aylık bazda güçlü iyileşmeye işaret etti. 

Faaliyet koşullarındaki iyileşme trendi, üretim ve yeni siparişlerde devam eden büyümeye bağlı olarak 

dördüncü aya ulaşırken, önceki aya göre yavaş gerçekleşti. Anket kapsamında takip edilen sektörlerin 

çoğu Eylül’de üretim artışı kaydetti. 

Giyim ve deri ürünleri sektörü, Eylül ayında tüm sektörler içerisinde en hızlı üretim artışını kaydederken, ana 

metaller ve tekstilin onu izlediği görüldü. Yeni siparişlerde de en hızlı büyüyen sektör giyim ve deri ürünleri 

oldu. 

Talepteki iyileşme istihdam ve satın alma faaliyetlerindeki artışın devamını sağlarken, girdi stokları üst üste 

ikinci ay, istihdam ise üst üste on altıncı kez aylık bazda arttı. Ana metaller ile makine ve metal ürünler 

sektörleri, üçüncü çeyrek sonunda istihdam artışına öncülük etti. Öte yandan tedarik zincirlerindeki 

kesintilerden korunmak için firmaların üretim öncesi stoklarını 2017’nin sonlarından bu yana gözlenen en 

yüksek hızda artırdığı görüldü. 

Girdi maliyetleri keskin bir şekilde yükselmeye devam ederken genele yayılım gösterdi. Firmalar, arz 

kısıtlarına bağlı olarak ham madde fiyatlarındaki artışların sürdüğünü bildirdi. Döviz kuru gelişmeleri de girdi 

maliyetlerini yükselten bir diğer faktör oldu. Buna bağlı olarak, imalatçılar satış fiyatlarını hızlı bir şekilde 

yükseltmeyi sürdürdü ve nihai ürün enflasyonu Eylül’de hafif bir artış kaydetti. On sektörün tümünde satış 

fiyatları Eylül ayında artış kaydederken en hızlı artış metalik olmayan mineral ürünler sektöründe yaşandı.  

* 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


