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

2020 yılı Ağustos ayında Tüketici Güven Endeksi (TGE) 

bir önceki aya göre yüzde 2.9 azalarak 59.6 değerine 

gerileyerek Mayıs ayı düzeyine döndü. 

Tüketici güven endeksi değer olarak hanenin maddi 

durumu, genel ekonomik durum beklentisi, işsiz sayısı 

beklentisi ve tasarruf etme ihtimaline ilişkin alt 

endekslerinin ortalamasıdır. Bu dört alt endeksten 

sadece tasarruf etme ihtimaline ilişkin alt endeks 

yüzde 8.8 artışla 21.7’ye yükselirken, hanenin maddi 

durum beklentisi yüzde 3.5 azalarak 77.8’e; genel 

ekonomik durum beklentisi yüzde 3.3 azalarak 79.5’e 

ve işsiz sayısı beklentisi yüzde 2.5 azalarak 59.5’e 

geriledi. 

Tüketici güveni hane halkının beklentilerinin ne şekilde 

oluştuğunu göstermesi açısından önemlidir. Bu 

beklentilerde ise döviz kuru ve faiz oranları belirleyici 

olmaktadır. Döviz kuru ve faiz oranlarının artması 

tüketici güveninde düşüşe neden olurken, tersi de 

endeksi yükseltmektedir. 

Nisan ayında 54.9 ile tarihi en düşük düzeyine  

gerileyen endeks daha sonra toparlanarak 

Haziran’da 62.6 değerine kadar yükselmişti. Haziran 

sonundan 21 Ağustos’a kadar geçen dönemde dolar 

TL karşısında yüzde 6.6 değer kazanırken, tüketici 

kredisi faizleri 2.5 puan artış kaydetti. TCMB’nin parasal 

sıkılaştırması ve kurlardaki tansiyonun düşmemesi 

önümüzdeki dönemde de tüketici güveninin 

toparlanamayacağını düşündürüyor. 

Yukarıda sıraladığımız gelişmelere paralel olarak 

endeks detaylarında işsiz sayısı beklentisindeki artışın 

yükselmeye devam ettiğini, gelecek döneme ilişkin 

konut satın alma veya inşa ettirme ihtimalinin 

azaldığını, dayanıklı tüketim mallarına yönelik 

harcama ihtimalinin gerilediğini ve fiyatlara yönelik 

olarak gelecek 12 aylık dönemde tüketici fiyatlarında 

artış beklentisinin sürdüğünü görmekteyiz. Ağustos ayı 

güven endeksindeki tablo ile uyumsuzluk gösteren tek 

alt endeks ise otomobil satın alma ihtimalinin tüm bu 

gelişmelere rağmen yükselmesi oldu. 

Sonuç olarak 0 ile 200 aralığında değer alan, 100’den 

büyük değerlerin iyimser duruma, 100’den küçük 

değerlerin ise kötümser duruma işaret ettiği tüketici 

güven endeksi kötümser bölgede kalarak 

dalgalanmaya devam edecek görünüyor.  
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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.   

Ekonomi ve Sosyal Politikalar Araştırma Merkezi (ESPAM) 


