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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, eğilim anketinde bulunan 

gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum 

beklentisi, genel ekonomik durum beklentisi, işsiz sayısı 

beklentisi ve tasarruf etme ihtimali alt endekslerinin 

aritmetik ortalaması alınarak hesaplanmaktaydı. 

TÜİK yapmış olduğu duyuruda Avrupa Komisyonu 

Ekonomik ve Finansal İşler Genel Müdürlüğü’nün 

tüketicilerin değerlendirmelerini, beklentilerini ve 

düşüncelerini daha iyi ölçüp yansıtmak ve endeksin 

kalitesini artırmak amacı ile oluşturduğu yeni tüketici 

güven endeksi hesaplamalarına 12 aylık dönem için 

"işsiz sayısı beklentisi" ve "tasarruf etme ihtimali" 

endekslerini dahil etmediğini belirterek; Ocak 2019 

tarihinden itibaren endeksi geçen 12 aylık döneme 

göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu, 

gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum ve 

genel ekonomik durum beklentisi ile gelecek 12 aylık 

dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama 

yapma düşüncesine yönelik alt endeksleri kullanarak 

hesaplama yönetiminde güncellemeye gittiğini 

açıkladı. 

Buna göre 2020 yılı Eylül ayında Tüketici Güven 

Endeksi (TGE) bir önceki aya göre yüzde 3.2 artarak 

82.0 değerine yükseldi. Eski verilere göre ise geçtiğimiz 

ay 59,6 olan tüketici güven endeksi Eylül’de 61,8 oldu. 

Endeks hesaplamasında kullanılan dört alt endeksten 

hanenin mevcut maddi durumu ile genel ekonomik 

durum beklentisi hızlı artarken, gelecek 12 ayda 

dayanıklı tüketim malı satın alma düşüncesinde ve 

maddi durum beklentisinde artışların daha sınırlı 

kaldığı görülüyor.  

Detaylarda işsiz sayısı beklentisi azalırken, ÖTV’nin 

etkisiyle otomobil satın alma ihtimalinin azaldığı, konut 

kredisi faizlerindeki artışa rağmen tam tersi konut satın 

alma ihtimalinin ise yükseldiği izleniyor. Bir diğer dikkat 

çeken nokta ise kurda yaşanan yükselişe rağmen 

fiyatlara yönelik olarak gelecek 12 aylık dönemde 

tüketici fiyatlarının gerileyeceğine ilişkin beklenti. 

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 kalmaya devam 

ediyor.  
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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 

 Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu 

 Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi 

 Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi 

 Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde  dayanıklı tüketim mallarına  harcama 

yapma düşüncesi 

alt endekslerinden hesaplanmaktadır.   


