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* Bu dokümanda yer alan değerlendirmeler bilgilendirme amaçlı olup Cumhuriyet Halk Partisi yetkili kurullarından onaylanmış bağlayıcı politika metinleri değildir.  

Tüketici Güven Endeksi (TGE) Haziran’da bir 

önceki aya göre yüzde 5.2, geçtiğimiz yılın aynı 

ayına göre yüzde 8.7 artarak 62.6 değerini aldı. 

Bir önceki çeyrekte 58.11 olan ortalama değer 

ikinci çeyrekte 59.01’e yükseldi. Geçtiğimiz yılın 

aynı döneminde ortalama endeks değerinin 

58.82 olduğu dikkate alındığında tüketici 

güveninde önemli bir değişimin olmadığı 

görülüyor.   

Bir önceki aya göre gelecek 12 aylık dönemde 

hanenin maddi durum beklentisi 79.2’den 79.9’a 

yükselirken, genel ekonomik durum beklentisi de 

4 puan artışla 85.5 değerine alarak son 22 ayın 

en yüksek düzeyine yükseldi. İşsiz sayısı 

beklentisinin de bu doğrultuda hızlı azaldığı 

izleniyor.  

Gelecek döneme ilişkin otomobil ve konut satın 

alma veya inşa ettirme ihtimalinin de arttığını 

görmekteyiz. Fiyatlara yönelik olarak gelecek 12 

aylık dönemde tüketici fiyatlarında da bir azalış 

beklentisi söz konusu. 

Rakamlar, tüketicinin moralinin toparlandığını, 

harcama yapma eğiliminin arttığına işaret ediyor 

olsa da bazı alt detayların ise bu durumla 

çeliştiğini ve doğrulamadığını belirtmek 

gerekiyor.  

Örneğin kamu bankaları öncülüğünde kredi 

faizlerinin hızla indirildiğini görmemize rağmen 

tüketicilerin finansman amacıyla borç kullanma 

ihtimalinin azalması bunlardan biri.  

Bir diğeri ise ücretlerin değişimine ilişkin 

beklentideki bozulmaya rağmen harcama 

eğiliminin artıyor olması. 

 

Tüketici güven endeksi 0 ile 200 aralığında değer almaktadır. 100’den büyük değerlerin tüketici gü-

veninde iyimser duruma, 100’den küçük değerlerin ise kötümser duruma işaret etmektedir.  

Nisan’da son 16 yılın en düşük seviyesine inen tüketici güveni son iki aydır toparlanma eğilimi içerisin-

de olsa da halen kötümser bölgede kalmaya ve tarihi düşük seviyelerde dalgalanmaya devam edi-

yor.  
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 Tanım 

Tüketici güven endeksi, hanehalklarının tüketim ve tasarruf kararlarına yönelik bilgi verirken, ulusal ekonominin 

yönünün belirlenebilmesine katkı sağlar. 

Bu endeks ile tüketicilerin kişisel mali durumları ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ve 

gelecek döneme ilişkin beklentileri ile yakın gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimlerinin ölçülmesi amaçlan-

makta. Özetle Türkiye ekonomisinde işlerin nasıl gittiği sorusuna güven endeksleri cevap verir.  

Tüketici Güven Endeksi’nin veri kaynağı Türkiye genelinde aylık olarak uygulanan Tüketici Eğilim Anketi’dir. An-

ketin örnek büyüklüğü aylık 4884 hane olup, örneğe çıkan hanede, haneyi temsil eden 16 ve daha yukarı yaş-

taki bir ferdi kapsanmaktadır.  

 

Yorum 

Endeks 0 ile 200 aralığında değer almakta. Endeksin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser duruma, 

100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser duruma işaret eder. 

 

Hesaplama Kuralları 

Tüketici Güven Endeksi 

 Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi 

 Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi 

 Gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısı beklentisi 

 Gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali 

alt endekslerinden hesaplanmaktadır.   
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