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2019 yılı Kasım ayında mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik
Endeksi, bir önceki aya göre 0,6 puan artarak 50,7 değerine yükselmiştir. Ekim ayı endeks değeri
de 0,4 puan yukarı revize edilerek 50,1’e yükselmiştir.
Kasım ayında endekste gözlenen artışta hizmet endeksinin önceki aya göre 3,4 puan
artarak 52,7 seviyesine yükselmesi etkili olurken, sanayi endeksi ise 3,0 puan azalarak 46,0
seviyesine gerilemiştir.
Hizmet sektöründe gözlenen artışta girdi alımlarının olumlu seyri belirleyici olurken,
sanayi sektörüne ilişkin üretim alt endeksinde önceki aya göre yaşanan sert düşüş dikkat
çekmektedir.
Böylece SAMEKS Bileşik Endeksi’nin Ekim döneminde gerçekleşen artışın ardından
Kasım ayında da 50 referans değerinin üzerindeki seyrini sürdürmesi, ekonomideki toparlanma
sürecinin hız kazandığına işaret etmektedir.
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Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Sanayi Sektörü Endeksi, 2019 yılı Kasım
ayında, bir önceki aya göre 3,0 puan azalarak 46,0 seviyesine gerilemiştir.
Yeni siparişlerin önceki aya göre 5,3 puan birden azalması, bu dönemde sanayi sektörüne yönelik
ivme kaybında belirleyici rol oynamıştır.
Yeni siparişlerde gözlenen sert düşüşe bağlı olarak girdi alımları önceki aya göre 8,2 puan azalarak
44,8 seviyesine gerilemiştir.
Bu gelişmelere bağlı olarak üretim alt endeksi önceki aya göre 5,4 puan azalarak 42,5 seviyesine
gerilmiş ve 50 referans değerinin altındaki seyrini sürdürmüştür.
Sektöre ilişkin nihai mal stokunun azalışını sürdürdüğü Kasım ayında, tedarikçilerin teslimat süresi
alt endeksinin ise önceki aya göre 6,7 puan artarak 54,3 seviyesine yükseldiği gözlenmiştir.
İstihdam alt endeksinin önceki aya göre 1,4 puan artarak 50,3 seviyesine yükselmesi, yaşanan
durgunluğa karşın firmaların işgücü talebini sürdürerek sektöre olan güvenlerinin devam ettiğine işaret
etmektedir.
Bu gelişmeler neticesinde 46,0 seviyesine gerileyen SAMEKS Sanayi Sektörü Endeksi, 50 referans
değerinin altındaki seyrini sürdürmüş ve sektöre ilişkin durgunluğun bu dönemde de devam ettiğine işaret
etmiştir.
Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Hizmet Sektörü Endeksi, 2019 yılı Kasım
ayında, bir önceki aya göre 3,4 puan artarak 52,7 seviyesine yükselmiştir.
Bu dönemde önceki aya göre 0,1 puan azalmasına karşın 55,0 seviyesinde seyreden girdi alımları,
sektördeki toparlanmada belirleyici rol oynamıştır.
Girdi alımlarındaki güçlü seyrin sürmesiyle, iş hacmi alt endeksi önceki aya göre 5,0 puan birden
artarak 53,5 seviyesine yükselmiştir. Böylece en son Mayıs 2018 döneminde 50 puanın üzerinde yer alan
iş hacmi alt endeksi, 1,5 yıl aradan sonra yeniden artış sinyali vermiştir.
49,7 seviyesinde gerçekleşen nihai mal stoku alt endeksi, sektöre yönelik stoklarda azalışın
sürdüğüne işaret ederken; tedarikçilerin teslimat süresinde geçtiğimiz ay başlayan olumlu görünüm bu
dönemde de sürmüştür.
Önceki aya göre 3,9 puan artarak 50,8 seviyesine yükselen istihdam alt endeksi, Ağustos 2018
döneminden beri ilk kez sektöre ilişkin istihdamda artış sinyali vermiştir.
Böylece SAMEKS Hizmet Sektörü Endeksi, 14 ay aradan sonra 50 referans değerinin üzerinde yer
almış ve sektördeki canlılığa işaret etmiştir.
YORUM:
Ekim ayından sonra Kasım ayında da 50 referans değerinin üzerinde yer alan SAMEKS Bileşik
Endeksi, yılın son çeyreğine yönelik büyüme rakamları için güçlü bir görüntü sunmaktadır. Ağustos 2018
döneminde yaşanan kur ataklarının ardından ilk kez 50 referans değerinin üzerinde yer alan Hizmet Sektörü
Endeksi, ekonomik aktivitedeki ivmelenmeyi teyit etmektedir. Her iki sektörde de istihdam alt endeksinin
50 puan üzerinde yükselmesi, bu dönem itibariyle işgücü piyasasında da toparlanmanın başladığına işaret
etmektedir. Aynı döneme ilişkin TCMB’nin açıkladığı Reel Kesim Güven Endeksi ve Kapasite Kullanım
Oranında gözlenen artışlar da reel sektöre yönelik olumlu görüntüde SAMEKS’i desteklemektedir.

