
Güven Endekslerinde Zayıflama Sinyalleri 

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 

2.8 oranında azalarak 77.5 oldu. Gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep 

beklentisi alt endeksi yüzde 1.7 azalırken, satış fiyatları beklentisinin yüzde 2.9 arttığı 

görülüyor. Çalışan sayısı beklentisi ise yüzde 0.7 ile daha sınırlı artış kaydetti. 

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Kasım ayında 

aynı düzeyde kalarak 95.0 değerini aldı. Bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş 

hacmi satışlar alt endeksi yüzde 1.5 azalırken, gelecek 3 ayda tedarikçilere verilecek 

sipariş miktarı beklentisinin de yüzde 2.7 gerilediğini görmekteyiz. Perakende ticaret 

sektöründe gelecek 3 ayda satış fiyatları beklentisi alt endeksi ise yüzde 0.5 artış kaydetti. 

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 

5.7 oranında azalarak 79.0 değerini aldı. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, alınan 

kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi yüzde 10.3 azalırken, gelecek üç aylık 

dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi yüzde 2.5 geriledi. İnşaat sektöründe 

faaliyetleri kısıtlayan temel faktörlerden "finansman sorunları" bir önceki aya göre 0.3 

puan artarken, "talep yetersizliğine" ilişkin faktör 4.0 puan artış kaydetti.  

Not: 

Sektörel güven endeksleri, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektöründeki işyerlerinin mevcut durumuna ilişkin değerlendirmeleri ve yakın geleceğe yönelik beklentilerini ölçen anket 

bazlı bir endekstir. Anket, iş durumu, satışlar, siparişler, satış fiyatı, çalışan sayısı, faaliyeti kısıtlayan faktörler ve mevcut kaynaklarda bir değişiklik yapılmadan faaliyeti arttırabilme durumu 

gibi konuları kapsamaktadır. 

Sektörel Güven Endeksleri 0-200 aralığında değer alırken, endeksin 100’den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100’den küçük olması ise kötümserliğini 

göstermektedir. 
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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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Güven endeksi hizmet ve inşaat sektörlerinde düşerken, perakende ticaret sektöründe 

aynı düzeyde kaldı. Mevcut kaynaklarında bir değişiklik yapmadan, talep artışı karşısın-

da faaliyetlerini arttırabilme durumuna sahip sadece girişim oranı yüzdesi inşaat sektö-

ründeki artarken, hizmet ve perakende sektörlerinde geriledi. 


