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AAT VE H ZMET GÜVEN ENDEKSLER _2015 N SAN 

       Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir1 

          Sakarya Akademik Dan man  

aat sektörü güven endeksi
2015 y  Mart ay nda 83,4 olan mevsim etkilerinden ar nd lm  in aat sektörü güven 
endeksi, Nisan ay nda 2,3 puan azalarak 81,2 seviyesine dü mü tür. Bir önceki y n ayn  
dönemine göre ise 79 puan iken 2,1 puan yükselerek yüzde 2,7 oran nda artm r.  
Mevsimlikten ar nd lmam  in aat sektörü güven endeksine bak ld nda ise, 2015 y  Nisan 
ay nda bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak 88,8 puana gerilemi tir. 2014 Nisan ay  
verilerine göre incelendi inde ise, yüzde 2,4 oran nda artt  gözlemlenmektedir.   

ekil 1: aat Sektörü Güven Endeksi (Nisan 2014-Nisan 2015) 

 

Mevsimlikten ar nd lm  in aat sektörü güven endeksini olu turan alt kalemlere 
bak ld nda, Mart 2015’te 65,8 puan olan al nan kay tl  sipari lerin mevcut düzeyi, Nisan 
2015’te 0,5 puan azald  ve 65,3 puan oldu (Tablo 1). Gelecek 3 ayl k dönem için toplam 
çal an say  beklentisi, Mart 2015’te 101,1 puan iken, Nisan 2015’te yüzde 4 oran nda 
azalarak 97 puan olmu tur.  

Tablo 1: aat Sektörü Güven Endeksi Bile enleri (Mart-Nisan 2015) 

 Endeks 
 Mar.15 Nis.15 

aat Sektörü Güven Endeksi 83,4 81,2 

Al nan Kay tl  Sipari lerin mevcut düzeyi 65,8 65,3 

Toplam çal an say  beklentisi (gelecek 3 ayl k dönemde) 101,1 97 
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Hizmet sektörü güven endeksi
2015 Nisan ay  mevsimlikten ar nd lm  hizmet sektörü güven endeksi ( ekil 2), 2014 y  
Nisan ay na göre yüzde 1,4 oran nda artt  (1,4 puan) ve 100,5 puana yükseldi. 2015 y  Mart 
ay na göre bak ld nda ise 0,5 oran nda azald  (0,5 puan) görülmektedir.  

Mevsimlikten ar nd lmam  endeks ise, 2015 y n Mart ay na göre yüzde 5 oran nda 
artarak (5 puan) 105,6 olurken, 2014 y  Nisan ay na göre 1,4 oran nda (1,5 puan) artm r. 

ekil 2: Hizmet Sektörü Güven Endeksi (Nisan 2014-Nisan2015) 

 

Mevsim etkilerinden ar nd lm  hizmet sektörü güven endeksinin olu tu u alt kalemler 
incelendi inde (Tablo 2), Mart 2015’te 96,2 puan olan i  durumunun, Mart ay nda yüzde 0,3 
oran nda (0,2 puan) azalarak 95,9 puan oldu u görülmektedir. Hizmet sektörünün di er bir alt 
kalemi olan hizmetlere olan talep Nisan 2015’te bir önceki aya göre 0,8 puan azalm  ve 94,2 
puan olmu tur. Mart 2015’te 111,8 puan olan gelecek 3 ayl k dönem için hizmetlere olan 
talep beklentisi ise, Nisan 2015’te yüzde 0,4 oran nda azalm  ve 111,4 olmu tur.  

Tablo 2: Hizmet sektörü güven endeksi alt bile enleri (Mart-Nisan 2015) 

 Endeks 
 Mar.15 Nis.15 

Hizmet Sektörü Güven Endeksi 101 100,5 

 Durumu (Son 3 ayl k dönemde) 96,2 95,9 

Hizmetlere olan talep (son 3 ayl k dönemde) 95,1 94,2 

Hizmetlere olan talep beklentisi (gelecek 3 ayl k dönemde) 111,8 111,4 
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