
Fiyat Baskısı Firmaları Zorluyor 

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), istihdam ve 

tedarikçilerin teslim süreleri alt endekslerinden gelen katkılar sayesinde ocak ayında eşik 

değer 50.0’nin hemen üzerinde 50.5 değeri ile 8 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. 

Aralık ayında endeks 52.1 düzeyindeydi.  

Yeni siparişler ve üretim çok az sektörde artış kaydederken enflasyonist baskılar kısmi bir 

gevşemeye rağmen yüksek seviyelerini korudu. Bununla birlikte, fiyat baskılarının 

hafiflemeye başladığına ilişkin bazı sinyaller dikkat çekti. Takip edilen on sektörün 

dokuzunda üretim ocak ayında yavaşlama kaydetti. Bu sayı bir önceki ay yedi olarak 

gerçekleşmişti. 

Girdi maliyetleri keskin bir şekilde artmaya devam ederken, satış fiyatları enflasyonu bir 

önceki aya göre ılımlı seyretmekle birlikte tarihsel ortalamasının çok üzerinde gerçekleşti.  

Fiyat baskılarının, firmaların yeni sipariş almakta güçlük çekmesine neden olması toplam 

yeni siparişlerin üst üste dördüncü ay yavaşlamasını beraberinde getirdi. Yeni ihracat 

siparişleri de yedi aylık büyüme sürecinin ardından hız kesti. Fiyat baskıları ihracat 

pazarlarındaki müşterileri olumsuz etkilerken, yurt dışından alınan yeni siparişlerin arttığı 

sektör sayısı yediden dörde düştü. Büyüme bölgesindeki kimyasal, plastik ve kauçuk 

sektörü dışında yeni siparişleri artan tek sektör giyim ve deri ürünleri oldu.  

* 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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