
Ekonomik Güven Endeksi Sert Dalgalanıyor 

Tüketici, reel sektör (imalat) ve sektörel güven endekslerinin 

(perakende, hizmet ve inşaat) bileşiminden oluşan ekonomik güven 

endeksi Mayıs ayında yıllıkta yüzde 24.5 azalış kaydetmiş olsa da bir 

önceki aya göre yüzde 20.4 artış gösterirken, tüm alt endeksler 

yükseldi. 

Geçtiğimiz ay tarihinin en düşük seviyesini gören endeks daha önce 

aylık bazda böylesi bir yükselişi 2009 yılı Nisan ayında yüzde 19.7 ile 

göstermişti. İki aydır çok sert dalgalanan endeksin 3 ve 6 aylık 

hareketli ortalamalarına baktığımızda 2018 yılının başındaki düzeye 

yakın olduğunu görmekteyiz. 

Mayıs’ta bir önceki aya göre inşaat sektörü güven endeksi yüzde 

31.1, reel kesim güven endeksi yüzde 18.0, hizmet sektörü güven 

endeksi yüzde 10.8, tüketici güven endeksi yüzde 8.5 ve perakende 

ticaret sektörü güven endeksi yüzde 5.0 oranında değer kazandı. 

Nisan ayında 51.3 değeri ile tarihinin en düşük seviyesine gerileyen 

Ekonomik Güven Endeksi Mayıs ayında alt endekslerin de topar-

lanmasıyla 61.7 değerine yükseldi. Endeks bir önceki aya göre yüz-

de 20.4 artış kaydetti. 
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* Bu dokümanda yer alan değerlendirmeler bilgilendirme amaçlı olup Cumhuriyet Halk Partisi yetkili kurullarından onaylanmış bağlayıcı politika metinleri değildir.  
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Ekonomik Güven Endeksi  

Tanım 

 

Ekonomik güven endeksi, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirmelerini, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik 

endekstir. 
 

Yorum 

 

Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması ortalama üzeri güveni, küçük olması ise ortalama altı güveni göstermektedir. 
 

Kapsam 

 

Endeks, mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven 

endekslerinin alt endekslerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşmaktadır. Ekonomik güven endeksinde reel kesim (imalat sanayi) %40, hiz-

met %30, tüketici %20, perakende ticaret %5 ve inşaat sektörü %5 olarak ağırlığa sahiptir. 
 

Hesaplama Kuralı 
 

Ekonomik güven endeksi, Avrupa Birliği Uyumlulaştırılmış İşyeri ve Tüketici Anketleri Ortak Programı kullanıcı kılavuzunda açıklanan hesaplama 

yöntemine uygun şekilde hesaplanmaktadır. Tüm seride yılda bir kez revizyon yapılmaktadır. 
 

Veri Kaynakları 
 

TÜİK-TCMB işbirliği ile yürütülen Tüketici Eğilim Anketi, TCMB tarafından yürütülen İktisadi Yönelim Anketi ve TÜİK tarafından gerçekleştirilen Hizmet 

Sektörü Eğilim Anketi, Perakende Ticaret Sektörü Eğilim Anketi ve İnşaat Sektörü Eğilim Anketi’dir. Alt endeksler ve güven endeksleri, söz konusu 

anketler yoluyla her ayın ilk iki haftasında derlenen veriler kullanılarak hesaplanmaktadır. 
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