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                      xx.06.2015    Sayı 20 
Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi geçen yıla göre yükseldi: 

Nisa  ’te yüksele  Konya Hizmetler Sektörü Güven E deksi, Mayıs ’te tekrar düştü. 

Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi bir önceki aya göre 4,5 puan düşerke , geçen yılı  
ay ı dö e i e göre ,4 puan yükselerek 1,3 puan değeri i aldı. Türkiye genelini temsil eden 

Hizmetler Sektörü Güven Endeksi ise Mayıs 2015’te bir önceki aya göre 2,1 puan, geçe  yılı  
ay ı dönemine göre de 2,6 puan yükselerek 7,7 pua  değeri i aldı. AB- ’i temsil eden 

hizmetler sektörü güven endeksi Mayıs 2015’te bir önceki aya göre 3,1 pua , geçe  yılı  ay ı 
dönemine göre ise 3,4 puan yükselerek 14,1 pua  değeri i aldı. Hizmetler Sektörü Güven 

Endeksi, hem Türkiye genelinde hem de AB- ’de bir önceki aya göre yükseldi. Konya 

Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, Mayıs ayı da Türkiye ge eli i te sil ede  e dekste  daha 

kötü performans sergiledi.  

Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksinin bir önceki aya göre düş esi de, geçtiği iz  
aydaki işleri  ve verilen hizmetlere olan talebin azal ası etkili ol uştur. 

Şekil-1. Hizmetler Sektörü Güven Endeksi karşılaştır ası* (Mayıs 2014 - Mayıs 2015) 

 
*Mevsi sellikte  arı dırılma ış seriler 

 

Tablo-1. Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi* 

% Ocak Şu at Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kası  Aralık 

2013 --- --- --- --- --- --- --- --- 16,6 20,1 11,2 11,2 

2014 7,3 -0,1 -5,6 -2,6 -4,1 1,7 0,9 7,0 9,8 7,9 3,7 2,2 

2015 6,4 7,3 3,6 5,8 1,3 
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Konya hizmetler sektörünün yüzde 46’sı önümüzdeki dönemden umutlu: 

Ö ü üzdeki  ayda verile  hiz etlere talep ekle tisi i  de ge değeri Mayıs 2015’te bir 

önceki aya göre 1,6 puan yükselirken, geçe  yılı  ay ı dö e i e göre ,  puan düşerek 26,3 

puan değeri i aldı. Önümüzdeki 3 ayda verilen hizmetlere olan talep beklentisi bir önceki aya 

göre Konya’da yükselirke , AB- ’de ay ı kaldı. Mayıs ayı da Konya, Türkiye genelinden ve 

AB- ’de  daha iyi bir performans sergiledi.  

Mayıs 2015’te Ko ya’da hiz etler sektörü de faaliyet göstere  fir aları  yüzde 45,7’si 

önümüzdeki 3 ayda verdikleri hizmetlere ola  talepte artış eklerke  yüzde 19, ’ü talepte 
düşme beklediklerini ifade etti.  

Şekil-2. Önümüzdeki 3 ayda verilen hizmetlere talep beklentisi* %arttı - %azaldı  (Mayıs 

2014 - Mayıs 2015) 

 
*Mevsi sellikte  arı dırılma ış seriler 

 

 

Tablo-2. Ö ü üzdeki  ayda verile  hiz etlere talep ekle tisi* %arttı – %azaldı  

% Ocak Şu at Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kası  Aralık 

2013 --- --- --- --- --- --- --- --- 39,0 35,3 29,0 26,7 

2014 35,0 38,7 36,0 34,3 28,0 31,0 36,7 45,3 36,0 17,0 9,0 19,7 

2015 34,7 38,0 25,7 24,7 26,3 
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Mayıs ayı ı  lideri; bilgisayar ve ilgili hizmetler sektörü oldu: 

Mayıs ayı da Ko ya’da hizmetler sektörüne alt sektörler itibarıyla akıldığı da ilgisayar ve 
ilgili hizmetler  sektörünün en iyi performans gösteren sektör olduğu görüldü. Bu sektörü; 

yayı ılık faaliyetleri , fi a sal hiz etler  ve hizmet faaliyetleri  sektörleri takip etti. Bu 

sektörlerde geçe  yıla göre gerçekleşe  artış, ortala a artışı  üzeri de oldu. Ulaştır a 
hizmetleri , eğiti , sağlık işleri ve sosyal hiz etler  ve da ış a lık faaliyetleri  
sektörleri de gerçekleşe  artış ise ortala a artışı  altı da kaldı. Oteller ve restora lar  ve 
posta ve telekomünikasyon hizmetleri  sektörleri de geçe  yıla göre düşüş yaşa dı. 

Şekil-4. Alt sektörler azı da e deksi  Mayıs 2015’te ir ö eki yıla göre değişi i pua  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-16,6 

-13,1 

0,8 

1,8 

2,2 

3,9 

12,2 

13,5 

21,4 

23,8 

-20,0 -10,0 0,0 10,0 20,0 30,0

Posta ve telekomünikasyon hizmetleri

Oteller ve restoranlar

Da ış a lık faaliyetleri
Sağlık işleri ve sosyal hiz etler

Eğiti
Ulaştır a hiz etleri

Hizmet faaliyetleri

Finansal hizmetler

Yayı ılık faaliyetleri
Bilgisayar ve ilgili hizmetler

Ortalama 



 

www.kto.org.tr  |  4 
 

 

Fir aları  yüzde 3’ü fi a sal kısıtlarda  şikâyet ediyor: 

Ko ya’da hiz etler sektörü de faaliyetleri kısıtlaya  temel etkenler i ele diği de firmalar 

açısı dan ateryal veya ekip a  eksikliği, fi a sal kısıtlar ve talep yetersizliği faktörlerinin 

geçe  yıla kıyasla daha az kısıtlayı ı etki yarattığı görül üştür. İşgü ü eksikliği ve diğer 
faktörleri  faaliyetleri i kısıtlaya  e  ö e li etke  olduğu u söyleye ler ile faaliyetlerini 

kısıtlaya  hiç ir şeyi  ol adığı ı söyleye leri  ora ı da geçe  yıla göre artış yaşa ıştır.  

Mayıs ayı da hizmetler sektöründe faaliyet göstere  fir aları  yüzde 3’ü faaliyetlerini 

kısıtlaya  temel etmenin fi a sal kısıtlar olduğu u dile getir iştir. Fir aları  yüzde 2 ’i 
diğer faktörleri , yüzde 20, ’ü talep yetersizliği i , yüzde , ’si işgü ü eksikliği i  ve yüzde 

, ’si materyal veya ekipman eksikliği i  faaliyetleri i kısıtladığı ı vurgula ıştır. 
Faaliyetlerini kısıtlaya  hiç ir şeyi  ol adığı ı ifade edenlerin oranı ise yüzde ,3 ol uştur. 

Şekil-5. Faaliyetleri kısıtlaya  te el etke lerin Mayıs 2015’te ir ö eki yıla göre değişi i 
(puan) 
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Konya hizmetler sektörünün gelecek dönem beklentisi, Türkiye genelinden 
daha yüksek: 

Konya ve Türkiye, Hizmetler Sektörü Güven Endeksi Anketi soruları doğrultusu da 

karşılaştırıldığı da Mayıs ayı da Ko ya’ ı  geç iş dö e  göstergeleri de Türkiye’ye göre 
daha kötü bir performans sergilediği görüldü. Geçtiğimiz 3 aydaki işleri  duru u , verilen 

hizmetlere olan talep  ve topla  çalışa  sayısı  göstergeleri ile geçe  yılı  ay ı dö e ine 

göre işleri  duru u da  ve gele ek üç ayda şirketi  verdiği hiz etleri  fiyatları a ilişki  
beklentilerde  ir ö eki yıla göre artış yaşa dı. Diğer göstergelerde ise ay ı dö emde 

azalma oldu. 

Tablo-2. Soru azı da detaylı so uçlar* pua   

Sorular 
Konya 

(Konya TO) 
05/2014 

Konya 
(Konya TO) 

04/2015 

Konya 
(Konya TO) 

05/2015 

Bir önceki 
aya göre 
değişi  
05/2015 

Bir önceki 
yılı  ay ı 

ayı a göre 
değişi  
05/2015 

Türkiye 
TÜİK  

05/2015 

Geçtiği iz üç ayda işleri iz 
asıl değişti? 

-24,3 -3,3 -11,7 -8,4 12,6 0,2 

Geçtiği iz üç ayda şirketi izi  
verdiği hiz etlere ola  talep 

asıl değişti? 

-16,0 -4,0 -10,7 -6,7 5,3 1,0 

Gele ek üç ayda şirketi izi  
verdiği hiz etlere ola  tale i  
ne yönde değiş esi i 
bekliyorsunuz? 

28,0 24,7 26,3 1,6 -1,7 21,9 

Geçtiği iz üç ayda şirketi izi  
topla  çalışa  sayısı asıl 
değişti? 

-4,3 5,0 0,7 -4,3 5,0 -1,6 

Gele ek üç ayda şirketi izi  
topla  çalışa  sayısı ı  e 
yö de değiş esi i 
bekliyorsunuz? 

15,0 8,0 5,0 -3,0 -10,0 13,8 

Gele ek üç ayda şirketi izi  
verdiği hiz etleri  fiyatları ı  

e yö de değiş esi i 
bekliyorsunuz? 

16,3 25,0 33,7 8,7 17,4 16,2 

Geçe  yılı  ay ı dö e i e göre 
iş ha i izde hiz et 
satışları ızda  asıl ir geliş e 
oldu? 

-25,3 -2,7 -3,3 -0,6 22,0  
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Hizmetler sektöründe Türkiye, AB genelinden ve Euro Bölgesi’nden daha kötü 
performans sergiledi: 

AB-  ülkeleri ve Türkiye’ i  Hiz etler “ektörü Güve  E deksi değerleri e akıldığı da 
İspa ya’nı  geçe  yıla göre e  fazla artış yaşa a  ülke olduğu görüldü. İspa ya’yı; İtalya, 

Hırvatista , Malta ve Slovenya takip etti. Euro Bölgesi Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, 

geçe  yıla göre AB-  ve Türkiye’ye kıyasla daha iyi performans sergiledi. Geçe  yıla göre e  
fazla düşüş ise Yunanistan’da yaşa dı.  

Tablo-3. AB-28 Ülkeleri ve Türkiye’ i  Hizmetler Sektörü Güve  E deksi karşılaştır aları Mayıs 
’e göre) 

Ülkeler/ (Puan) Mayıs 4’e göre Hiz etler Sektörü Güve  E deksi’ deki Değişi  

İspa ya 14,5 

İtalya 10,8 

Hırvatista  9,1 

Malta 7,2 

Slovenya 7,2 

Macaristan 6,9 

Finlandiya 4,4 

Almanya 4,4 

Euro Bölgesi-19 4,1 

AB-28 3,4 

Çek Cumhuriyet 3,2 

Türkiye 2,6 

İsveç 2,6 

Romanya 2,4 

Portekiz 2,3 

İ giltere 1,6 

Hollanda 1,1 

Letonya 0,4 

Fransa 0,1 

Polonya -0,2 

Danimarka -0,6 

Litvanya -1,3 

Gü ey Kı rıs Ru  Yö eti i -1,4 

Bulgaristan -2,5 

Avusturya -2,6 

Slovakya -3,3 

Belçika -6,1 

Estonya -10,9 

Yunanistan -17,7 
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