
PMI 10 Ay Sonra Eşik Değerin Altında 

Şubat ayında 50,4 olan İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Mart’ta 

49,4’e geriledi. Böylece endeks son 10 ayda ilk kez eşik değer 50,0’ın altına inmiş oldu.  

Mart ayında imalat sanayi üretimi art arda dördüncü ay hız kaybederken, yavaşlama Mayıs 2021’den beri en 

belirgin seviyede gerçekleşti. Kırılgan piyasa talebi, fiyat artışları ve Ukrayna’daki savaş ilk çeyreğin sonunda 

üretimin azalmasına yol açan faktörler olarak öne çıktı. Takip edilen on sektörün sekizinde üretim ivme 

kaybederken en belirgin yavaşlama metalik olmayan mineral ürünler sektöründe gerçekleşti.  

Yüksek enflasyonist baskıların etkisiyle yeni siparişlerde yavaşlama eğilimi altı aya ulaşırken, bu en sert düzeyde 

gerçekleşti. Gıda ürünlerinde Mayıs 2020’den beri en keskin düşüş gözlenirken, üretimini artıran iki sektör giyim 

ve deri ürünleri ile kara ve deniz taşıtları oldu.  

Toplam yeni siparişlerdeki yavaşlamaya karşın, uluslararası talepte gözlenen iyileşme yurt dışından alınan yeni 

siparişlerin artmaya devam etmesini sağladı. Ancak Ukrayna’nın işgali bu alanı da olumsuz etkiledi ve ihracat 

talebindeki artışın ivme kaybetmesine yol açtı. Mart ayında yeni siparişleri artan tek sektör, son üç aydır 

iyileşme eğilimi gösteren kimyasal, plastik ve kauçuk ürünleri oldu. Kalan dokuz sektörün tümünde yeni 

siparişler yavaşlarken üçünde yeni ihracat siparişleri artış gösterdi. 

Türk lirasındaki değer kaybı ve Ukrayna’daki savaş, ham madde fiyatlarının yükselmesinde etkili oldu. Girdi 

maliyetleri enflasyonu son beş ayın en düşük seviyesine gerilemekle birlikte yüksek seviyelerini korudu. Öte 

yandan, girdi maliyetlerindeki artışın müşterilere yansıtılmasına bağlı olarak nihai ürün fiyatları enflasyonu 

hızlandı ve anket geçmişinin en yüksek düzeylerinden birinde kaydedildi.  

İmalat sektörünün istihdamındaki artış eğilimi 22 aya ulaşsa da Mart’taki artış ılımlı düzeyde ve mevcut iyileşme 

döneminin en düşük oranında kaydedildi. On sektörün yedisinde çalışan sayıları artarken en hızlı artış makine 

ve metal ürünleri sektöründe gerçekleşti. İstihdamını azaltan üç sektör içerisinde en belirgin düşüş ise tekstil 

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 tesl im süresi 

ve satın alma stokları gibi göstergelerden elde edilmektedir. 50,0 değerinin üzerinde ölçülen tüm rakamlar sektörde genel 

anlamda iyileşmeye işaret etmektedir. 
Kaynak: İSO, TÜİK 
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