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Hizmet, Perakende Ticaret ve
aat sektörlerine uygulanan Ayl k yeri E ilim Anketleri,
belirtilen sektörlerde örnekte kapsanan 10+ çal ana sahip özel sektör giri im yöneticilerinin;
giri imin mevcut duruma ili kin de erlendirmelerini ve yak n gelecek için beklentilerini
ölçmeyi amaçlamaktad r.
Veri kaynaklar , Hizmet Sektörü Ayl k E ilim Anketi, Perakende Ticaret Sektörü Ayl k
ilim Anketi,
aat Sektörü Ayl k E ilim Anketi ile sa lanmaktad r. Anket ayl k olarak
uygulanmaktad r. Veri Web tabanl program arac
ile derlenmektedir. Ayl k yeri E ilim
Anketi alan uygulamas her ay n 1-15.günleri aras nda yap lmakta olup, anket sonuçlar genel
olarak referans ay n bitiminden 5 gün önce “Sektörel Güven Endeksleri” Haber Bülteni ile
aç klanmaktad r.
Sektörel Güven Endeksleri 0-200 aral nda de er alabilmekte, endeksin 100’den büyük
olmas sektörün mevcut ve gelecek döneme ili kin iyimserli ini, 100’den küçük olmas ise
kötümserli ini göstermektedir.
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2014 ARALIK
SEKTÖREL GÜVEN ENDEKSLER
aat sektörü güven endeksi son

ayda art

ilimi göstermektedir

2014 y Kas m ay nda 83 olan mevsim etkilerinden ar nd lm in aat sektörü güven
endeksi, Aral k ay nda 0,4 puan artarak 83,3 seviyesine ula
r. Bir önceki y n ayn
dönemine göre ise 0,1 puan art göstermi tir.
Mevsimlikten ar nd lmam in aat sektörü güven endeksine bak ld nda ise, 2014 y
Aral k ay nda bir önceki aya göre 2,4 puan azalarak 73,5 seviyesine geriledi i görülmektedir.
2013 Aral k ay seviyesine göre incelendi inde ise yüzde 0,3 oran nda art
gözlemlenmektedir.
ekil 1:

aat Sektörü Güven Endeksi (Aral k 2013-Aral k 2014)
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Mevsimlikten ar nd lm in aat sektörü güven endeksi alt kalemlerine bak ld nda,
endeksteki art n al nan kay tl sipari lerin mevcut düzeyindeki art tan kaynakland ,
toplam çal an say beklentisinde ise önceki aya göre dü
ya and görülmektedir. Kas m
2014’te 63,8 seviyesinde olan al nan kay tl sipari lerin mevcut düzeyi, Aral k 2014’te 1,5
puan artarak 65,3 seviyesine ç km r (Tablo 1). Gelecek 3 ayl k dönem için toplam çal an
say beklentisi ise, Kas m 2014’teki 102,1 seviyesinden, Aral k 2014’te 101,3 seviyesine
gerilemi tir.
Tablo 1:

aat Sektörü Güven Endeksi Bile enleri (Kas m-Aral k 2014)

Endeks
Kas.14
83

Ara.14
83,3

Al nan Kay tl Sipari lerin mevcut düzeyi

63,8

65,3

Toplam çal an say

102,1

101,3

aat Sektörü Güven Endeksi

beklentisi (gelecek 3 ayl k dönemde)
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Hizmet sektörü güven endeksindeki son
rl bir iyile me ya anm

aydaki dü

iliminden sonra

Mevsimsellikten ar nd lm hizmet sektörü güven endeksi incelendi inde ( ekil 2), 2014
Aral k ay endeksinin Kas m ay na göre 0,8 puan artarak 97,5 seviyesine yükseldi i
görülmektedir. Endeks 2013 y Aral k ay na göre yüzde ise 5,5 oran nda (5,7 puan) dü
göstermi tir.
Mevsimsellikten ar nd lmam endeks ise, 2014 y
n Kas m ay na göre yüzde 1,7 oran nda
gerileyerek (1,6 puan) 89,5 olurken, 2013 y Aral k ay na göre 5,8 oran nda (5,5 puan)
gerilemi tir.
ekil 2: Hizmet Sektörü Güven Endeksi (Aral k 2013-Aral k 2014)
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Mevsim etkilerinden ar nd lm hizmet sektörü güven endeksinin olu tu u alt kalemler
incelendi inde (Tablo 2), Kas m 2014 seviyesine göre tüm kalemlerde iyile me ya and
ancak endeksteki s rl iyile menin ana kayna
n i durumu ve hizmetlere olan talep
beklentisi oldu u görülmektedir. Kas m 2014’te 91,2 olan i durumu, Aral k ay nda yüzde 1,2
oran nda (1,1 puan) artarak 92,3 seviyesine yükselmi tir. Hizmetlere olan talep Aral k
2014’de bir önceki aya göre yaln zca 0,02 puan artarken, Kas m 2014’te 109,5 olan gelecek 3
ayl k dönem için hizmetlere olan talep beklentisi ise, yüzde 1,1 oran nda artm ve 110,7’ye
yükselmi tir.
Tablo 2: Hizmet sektörü güven endeksi alt bile enleri (Kas m-Aral k 2014)

Endeks
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96,8

Ara.14
97,5
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Hizmetlere olan talep (son 3 ayl k dönemde)

89,6

89,6

Hizmetlere olan talep beklentisi (gelecek 3 ayl k dönemde)

109,5

110,7

Hizmet Sektörü Güven Endeksi
Durumu (Son 3 ayl k dönemde)
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