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

2020 yılı Ekim ayında Tüketici Güven Endeksi (TGE) bir 

önceki aya göre yüzde 0.1 azalarak 81.9 değerini aldı.  

Endeks hesaplamasında kullanılan dört alt endeksten 

hanenin mevcut maddi durumuna ilişkin alt endeks 

yüzde 3.3 azalırken, gelecek 12 aylık dönemdeki 

maddi durum beklentisi yüzde 0.6 artış kaydetti. Bu 

durum gelecek 12 ayda dayanıklı tüketim malı satın 

alma düşüncesine de yansımış bulunuyor. İlgili alt 

endeksin bir önceki aya göre yüzde 3.9 arttığını 

görüyoruz.  

Anket katılımcıları geleceğe yönelik maddi 

durumlarına ve dayanıklı tüketim malı satın almaya 

ilişkin iyimser beklentiler içerisinde olmasına rağmen 

ekonomik durum için aynı iyimserliği sergilemiyorlar. 

Nitekim gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik 

durum beklentisinin bir önceki aya göre yüzde 2.3 

gerilediğini izliyoruz.  

Detaylarda bir önceki aya göre işsiz sayısı beklentisi 

azalırken, otomobil satın alma ihtimalinin arttığını, 

konut satın alma ihtimalinin ise azaldığını görmekteyiz.  

Tüketiciler, fiyatlara yönelik olarak ise gelecek 12 aylık 

dönemde tüketici fiyatlarının artacağını düşünüyor. 

Bloomberg HT Tüketici Güven Ön Endeksi, Ekim 

ayında, önceki ayın nihai değerlerine göre 5.7 puan 

düşüşle 65.6 oldu ve Nisan ayındaki 65.1 seviyesine 

yaklaştı. Alt endekslerden Tüketici Beklenti Endeksi 6.3 

puan düşerek önümüzdeki döneme ilişkin 

beklentilerdeki bozulmanın belirgin olduğunu 

yansıtırken, mevcut dönemde harcama eğilimini 

yansıtan Tüketim Eğilim Endeksi, sınırlı toparlanarak 

44.9 olsa da Nisan ayındaki 47.2 seviyesinin altında 

kaldı.  

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

büyük değerlerin iyimser duruma, 100’den küçük 

değerlerin ise kötümser duruma işaret ettiği TÜİK’in 

tüketici güven endeksi Ekim ayında kötümser bölgede 

kalmaya devam ederken, Bloomberg HT Tüketici 

Güven Ön Endeksinin de gerilediğini görmekteyiz. Bu 

veriler, finansal koşullardaki sıkılaşmaya bağlı olarak iç 

talebin yavaşlayacağını düşündürüyor.  
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Not: 

Endeks 0 ile 200 aralığında değer almaktadır. Endeksin 

100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser duruma, 

100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser duru-

ma işaret eder. Tüketici Güven Endeksi, geçen 12 aylık 

döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu; 

gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklen-

tisi; gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum 

beklentisi ve geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık 

dönemde  dayanıklı tüketim mallarına  harcama yapma 

düşüncesi alt endekslerinden hesaplanmaktadır.  


