Maliyet Baskısı Giderek Daha Fazla Hissediliyor
İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Ekim ayındaki

İmalat Sanayi PMI-Sanayi Üretim Endeksi

yavaşlamanın ardından Kasım’da 0.8 puan artarak 52.0 değerini alırken imalatçıların
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faaliyet koşullarının son altı aydır iyileştiğine işaret etti. Üretimin yeniden büyümeye
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geçmesi ve istihdamdaki artışın devam ederek üretimi desteklemesi artışta etkili oldu.
Üretim hacmi son altı ayın beşinci artışını kaydetti. Ancak yeni siparişlerdeki yavaşlama
dikkat çekerken, fiyat baskılarının üretimdeki büyümeyi sınırladığı görülüyor. Art arda
elektronik parça eksikliklerine ve otomotiv sektöründe yaşanan sorunlara bağlanması
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İstihdamda ise son bir buçuk yıllık dönem boyunca her ay artış kaydedilmiş olsa da son
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ikinci ay yavaşlama kaydeden toplam yeni siparişlerde düşüşün fiyat artışlarına,

dikkat çekiyor.
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Sanayi Üretim Endeksi
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*mea: mevsim etkisinden arındırılmış
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üç aydır ivme kaybı olduğu görülüyor.
Firmalar, bir yandan fiyat artışlarının ve tedarik zincirlerinde devam eden aksamaların
etkilerini azaltmak amacıyla girdi alım ve stoklarını genişletmeye giderken, girdi fiyatları
enflasyonunun sert bir şekilde hızlanarak Eylül 2018’den beri en yüksek düzeye
çıkmasıyla satış fiyatlarını 16,5 yıllık anket geçmişinin en yüksek oranında artırdıkları
izleniyor.

Türkiye Sektörel PMI Anketi
Giyim ve Deri Ürünleri

53,1

Ağaç ve Kağıt Ürünleri

52,3

Tekstil Ürünleri

51,0

Metalik Olmayan Mineral Ürünler

50,9

Makine ve Metal Ürünler

50,6

Kimyasal, Plastik ve Kauçuk Ürünleri

49,6

Gıda Ürünleri

49,5

Ana Metal Sanayi

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 değerinin üzerinde ölçülen tüm rakamlar sektörde genel anlamda iyileşmeye işaret etmektedir.
* Bu dokümanda yer alan değerlendirmeler bilgilendirme amaçlı olup Cumhuriyet Halk Partisi yetkili kurullarından onaylanmış bağlayıcı politika metinleri değildir.
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49,2

Kara ve Deniz Taşıtları

48,9

Elektrikli ve Elektronik Ürünler

48,3
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Kaynak: İSO, TÜİK

