
Enerji Kesintileri Üretimin Yavaşlamasında Etkili Oldu  

Ocak ayında 50.5 olarak kaydedilen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), 

Şubat’ta çok hafif bir düşüşle 50.4 düzeyinde gerçekleşirken son dokuz aydır eşik değer 50.0’ın üzerindeki 

seyrini sürdürdü.  

Toplam yeni siparişler üst üste beşinci ay yavaşlama kaydetti. Söz konusu yavaşlama, fiyat artışları ve piyasa 

belirsizliğinin müşterileri caydırması nedeniyle geçen yılın Mayıs ayından beri en yüksek düzeyinde gerçekleşti. 

Yeni ihracat siparişlerinin artması ise anketin olumlu gelişmelerinden biri oldu. Takip edilen on sektörün 

yedisinde yeni ihracat siparişleri arttı. 

Firmaların üretim hacimleri doğalgaz ve elektrik kesintilerinden etkilendi. Üretim üst üste üçüncü ay ivme 

kaybetti ve yavaşlama Ocak ayına göre daha belirgin oldu. Şubat’ta takip edilen on sektörün dokuzunda 

üretim yavaşlama kaydetti. Üretimde en keskin düşüş, enerji arzındaki aksamalar nedeniyle metalik olmayan 

mineral ürünler sektöründe gerçekleşti. Üretimde artış kaydeden tek sektör ise giyim ve deri ürünleri oldu. 

İmalatçılar, işletme kapasitesini artırma çabaları kapsamında yeni personel alımlarına devam etti. İstihdamda 

yaşanan güçlü artışla birlikte mevcut genişleme eğilimi 21 aya ulaştı.  

Ham madde, enerji ve nakliye fiyatlarının yanı sıra ücretlerdeki artışlara bağlı olarak girdi maliyetleri Şubat’ta 

keskin bir şekilde yükselmeye devam etti. TL’de yaşanan değer kaybı da bu yükselişe katkı yaptı. Özellikle 

enerji ve ham madde maliyetlerindeki yükselişin yansıması olarak firmalar satış fiyatlarını yine belirgin bir şekilde 

artırdı. Bununla birlikte hem girdi maliyetleri hem de nihai ürün fiyatları enflasyonu 2021’in sonlarındaki 

seviyelerine göre ivme kaybetmeyi sürdürdü.  

Sonuç olarak PMI verisi imalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların yaşadıkları zorlukların sürdüğüne işaret 

etmektedir.  

* 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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