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TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ
Ocak 2021 Tüket c Güven Endeks 'ne l şk n ver ler Türk ye İstat st k Kurumu (TÜİK) tarafından 21
Ocak 2021 tar h nde yayımlandı.
TÜİK tarafından aylık yayımlanan Tüket c Güven Endeks , tüket c ler n yakın gelecekte yapılması
planlanan harcama ve tasarru arına l şk n eğ l mler hakkında b lg vermekted r.
Tüket c Güven Endeks b r öncek aya göre ar ı
Avrupa Kom syonu Ekonom k ve F nansal İşler Genel Müdürlüğü'nün (European Comm ss on
D rectorate-General for Econom c and F nanc al Aﬀa rs-DG ECFIN) tavs yeler doğrultusunda ve
endeks n uluslararası karşılaştırılab l rl ğ n sağlamak amacıyla tüket c güven endeks n oluşturan dört
alt endeksten k s güncellenm şt r.
2020 Aralık ayında 80,1 olan Tüket c Güven Endeks , 2021 Ocak ayında yüzde 3,2 puan artarak 83,3
sev yes ne yükselm şt r. B r öncek yılın aynı dönem ne göre se 1,9 puan artış gösterm şt r.

Şek l : Tüket c Güven Endeks (Ocak 2020- Ocak 2021)

Tüket c Güven Endeks alt kalemler ndek değ ş me b r öncek aya göre bakıldığında, mevcut
dönemde hanen n madd durumu (2,4 puan) azaldığı ve gelecek 12 ay ç n hanen n madd durum
beklent s n n (4,9 puan) ar ığı, bu beklent ler n yanı sıra genel ekonom k durum beklent s n n de (5,3
puan) ar ığı görülmekted r. (Tablo 1). Dayanıklı tüket m mallarına harcama yapma düşünces se 2020
Aralık ayında 92,6 puan ken 2021 Ocak ayında 97,3 sev yes ne yükselm şt r.
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Tablo :Tüket c Güven Endeks Alt Kalemler

SEKTÖREL GÜVEN ENDEKSİ
2021 yılı Ocak ayı nşaat ve h zmet sektörü güven endeksler TÜİK tarafından 25 Ocak 2021 tar h nde
yayımlandı.
İnşaat sektörü güven endeks
2020 yılı Aralık ayında 88,8 olan mevs m etk ler nden arındırılmış nşaat sektörü güven endeks , 2021
yılı Ocak ayında 4,6 puan azalarak 84,2 değer ne ger lem şt r. B r öncek yılın aynı dönem nde se 89,5
puan olan nşaat sektörü güven endeks 5,3 puan ger leyerek yüzde 6,0 oranında azalmıştır.
Mevs m etk ler nden arındırılmamış nşaat sektörü güven endeks ne bakıldığında se 2021 yılı Ocak
ayında b r öncek aya göre 1,7 puan artarak 82,3 puana yükseld ğ görülmekted r. 2020 Ocak ayı
ver ler ne göre ncelend ğ nde se yüzde 6,4 oranında azaldığı gözlemlenmekted r.
Şek l : İnşaat Sektörü Güven Endeks (Ocak 2020 – Ocak 2021)
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Mevs m etk ler nden arındırılmış nşaat sektörü güven endeks n oluşturan alt kalemlere bakıldığında,
Aralık 2020'de 77,6 puan olan alınan s par şler n mevcut düzey n n, Ocak 2021'de 1,9 puan azaldığı ve
75,7 puan olduğu gözlemlenmekted r (Tablo 1). Gelecek 3 aylık dönem ç n toplam çalışan sayısı
beklent s se, Aralık 2020'de 100,0 puan ken, Ocak 2021'de yüzde 7,4 oranında azalarak 92,6 puan
olmuştur.
Tablo : İnşaat Sektörü Güven Endeks B leşenler (Aralık 2020 – Ocak 2021)

H zmet sektörü güven endeks
2021 Ocak ayı mevs m etk ler nden arındırılmış h zmet sektörü güven endeks ncelend ğ nde (Şek l
2), 2020 yılı Ocak ayına göre yüzde 10,4 oranında düşüş gösterd ğ (11,9 puan) ve 101,9 puana
ger led ğ göze çarpmaktadır. 2020 yılı Aralık ayına göre bakıldığında se yüzde 2,9 oranında ar ığı (2,9
puan) görülmekted r.
Mevs m etk ler nden arındırılmamış endeks se, 2020 yılının Aralık ayına göre yüzde 5,9 oranında
artarak (5,2 puan) 93,5 olurken, 2020 yılı Ocak ayına göre yüzde 12,0 oranında (12,8 puan) azalmıştır.
Şek l 2: H zmet Sektörü Güven Endeks (Ocak 2020 – Ocak 2021)
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Mevs m etk ler nden arındırılmış h zmet sektörü güven endeks n n oluştuğu alt kalemler
ncelend ğ nde (Tablo 2), Aralık 2020'de 97,7 puan olan ş durumunun, Ocak 2021'de yüzde 5,4
oranında (5,3 puan) artarak 103,0 puan olduğu görülmekted r. H zmet sektörünün d ğer b r alt kalem
olan h zmetlere olan talep Ocak 2021'de b r öncek aya göre 1,4 puan artmış ve 98,0 puan olmuştur.
Aralık 2020'de 102,5 puan olan gelecek 3 aylık dönem ç n h zmetlere olan talep beklent s se, Ocak
2021'de yüzde 2,0 artmış ve 104,6 puan olmuştur.
Tablo : H zmet sektörü güven endeks alt b leşenler (Aralık 2020 – Ocak 2021)

