
 

  



 

  

2022 yılı Aralık ayında mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, 
bir önceki aya göre 0,2 puan artarak 53,3 değerine yükselmiştir.  

Söz konusu gelişmede Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksinin önceki aya göre 2,7 puan 
artış kaydederek 53,6 puana yükselmesi belirleyici rol oynamıştır. Önceki aya göre 6,3 puan 
azalmasına karşın 52,6 puanla referans değer üzerinde gerçekleşen Sanayi Sektörü SAMEKS 
Endeksi de atış eğilimi sürmüştür.  

Bu dönemde hizmet sektörüne ilişkin girdi alımları güçlü seyrini sürdürmüş ve iş hacmi alt 
endeksi yeniden artışa geçmiştir. Sanayi sektöründe ise yeni siparişlerin önceki aya göre 
azalması girdi alımları ve üretimde ivme kaybına neden olmuştur. 

Bu gelişmeler neticesinde önceki aya göre 0,2 puan artarak 53,3 seviyesinde gerçekleşen 
mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, 50 referans değeri üzerindeki 
seyrini dördüncü çeyrek boyunca sürdürmüş ve ekonomik aktivitedeki canlılığın devam ettiğine 
işaret etmiştir. 
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Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi 

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi, 2022 yılı 
Aralık ayında, bir önceki aya göre 6,3 puan azalarak 52,6 seviyesine gerilemiştir.  

Bu dönemde yeni siparişlerin önceki aya göre 11,7 puan birden azalarak 49,0 puan 
seviyesine gerilemesi, endeksteki ivme kaybının başat faktörü olmuştur. 

Yeni siparişlerdeki azalışa bağlı olarak girdi alımları alt endeksi önceki aya kıyasla 2,7 
puan ivme kaybetmiş, bununla birlikte 65,0 puan seviyesinde gerçekleşerek pozitif görünümünü 
sürdürmüştür. 

Bu gelişmelere bağlı olarak önceki aya göre 3,8 puan azalarak 53,7 seviyesine gerilemiş  
olsa da, üretim alt endeksinin referans değer üzerindeki seyri yılın son ayında da devam etmiştir. 

Önceki aya göre 6,5 puan azalarak 42,2 puan seviyesine gerileyen nihai mal stoku alt 
endeksi olumsuz bir görünüm arz ederken, 3,6 puan azalarak 50,0 puan seviyesine gerileyen 
tedarikçilerin teslimat süresi alt endeksi ise önceki dönemle yatay bir seyir izlemiştir. 

2,8 puan artış kaydederek 53,7 puan seviyesine yükselen istihdam alt endeksi ise sanayi 
sektörü genelinde emek talebinin artış kaydetmeye devam ettiğini göstermektedir. 

Böylece 52,6 puanla Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi 50 referans değeri üzerindeki 
seyrini üst üste 17’nci ayına taşırken, sektördeki genişleme yılın dördüncü çeyreğinin tamamına 
yayılmıştır. 

Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi 

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi, 2022 Aralık 
ayında önceki aya göre 2,7 puan artarak 53,6 seviyesine yükselmiştir.  

Bu dönemde iş hacmi alt endeksi önceki aya göre 4,1 puan artış kaydederek 50,1 puan 
seviyesine yükselmiş ve 6 aylık aradan sonra yeniden referans değer üzerinde gerçekleşmiştir. 

Hizmet sektörü genelinde satın alımlar artışını sürdürmüş ve ilgili alt endeks önceki aya 
göre 1,6 puan artarak 66,1 seviyesine yükselmiştir. 

Önceki aya göre 8,0 puan birden artış kaydederek 53,6 puan seviyesine yükselen nihai 
mal stoku alt endeksi ve 1,4 puan artarak 50,4 seviyesine yükselen tedarikçilerin teslimat süresi 
alt endeksi ise firmaların mal tedarikleri ve stoklarına yönelik olumlu seyre işaret etmiştir. 

İstihdam alt endeksi ise önceki aya göre 2,7 puan azalarak 48,8 puan seviyesine gerilemiş 
ve Aralık ayında hizmet sektörü genelinde işgücü kaybı olduğuna işaret etmiştir. 

Söz konusu gelişmeler neticesinde Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi 53,6 seviyesine 
yükselmiş ve olumlu görünümünü Aralık ayında da sürdürmüştür. 

YORUM: 

Ekim ve Kasım aylarında 50 referans değeri üzerinde gerçekleşerek dördüncü çeyrekte 
ekonomik aktivitenin canlı görünümüne işaret eden SAMEKS, Aralık ayında da artışını sürdürmüş 
ve 2022 yılını pozitif seviyede kapatmıştır. Bu dönemde hizmet sektörüne ilişkin iş hacminin 6 ay 
aradan sonra artış kaydetmesi dikkat çekerken; önceki aya göre ivme kaybetmesine karşın, 
sanayi sektörüne ilişkin üretim artmaya devam etmiştir. Böylece yılın son çeyreğini 53,4 puanlık 
ortalamasıyla geride bırakan SAMEKS Bileşik Endeksi, Türkiye ekonomisinde pozitif büyüme 
sürecinin devam ettiğine işaret etmiştir.  



 

 

 

 


