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

Geçtiğimiz yıl sonunda 80.1 olan Tüketici Güven 

Endeksi (TGE) 2021 yılının ilk ayında yüzde 3.9 

oranında artarak 83.3 değerine yükseldi. Bu aynı 

zamanda 2019 yılı Nisan ayından bu yana görülen 

en yüksek düzeye de karşılık gelmektedir.  

Ocak ayı TGE detaylarına baktığımızda endeks 

hesaplamasında kullanılan dört alt endeksten 

hanenin mevcut maddi durumuna ilişkin endeks 

yüzde 3.6 oranında gerilemesine rağmen, gelecek 

12 aylık dönemdeki maddi durum beklentisinin 

yüzde 6.3, gelecek 12 ayda dayanıklı tüketim malı 

satın alma düşüncesinin yüzde 5.1 ve gelecek 12 

aylık dönemde genel ekonomik durum 

beklentisinin yüzde 6.5 oranında artması tüketici 

güvenindeki yükselişte belirleyici oldu.  

Bir önceki aya göre işsiz sayısı beklentisi azalırken, 

otomobil ve konut satın alma ihtimalinin arttığı 

izleniyor.  

Anket katılımcıları enflasyona yönelik olarak ise 

gelecek 12 aylık dönemde tüketici fiyatlarının 

düşeceğini bekliyor. 

Benzer şekilde Bloomberg HT Tüketici Güven Ön 

Endeksinin de Ocak ayında bir önceki ayın nihai 

endeksine göre yüzde 9.6 oranında artarak 73.9 

değerini aldığını gördük. Endeksin detaylarında, 

tüketicinin hem mevcut durum algısı hem de 

geleceğe ilişkin beklentilerinde iyileşme söz konusu.  

TCMB’nin Kasım ve Aralık aylarında yaptığı güçlü 

faiz artırımları sonrası TL’de görülen kısmi 

değerlenme ve bunun finansal piyasalara olumlu 

yansıması tüketici güvenindeki artışta en önemli 

nedenler olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Beklenti Ön Endeksi bir önceki aya göre yüzde 4.8 

oranında artarak 85.7 değerini alırken, içinde 

bulunulan dönemin dayanıklı tüketim malları ile 

otomobil ve konut alımı için uygunluğunu ölçmeye 

çalışan Tüketim Eğilimi Ön Endeksi yüzde 31.2 gibi 

sert bir oranda artarak 52.3 değerini aldı. 

Diğer taraftan banka ve kredi kartı harcama 

tutarlarını incelediğimizde 8 Ocak haftası itibariyle 4 

haftalık ortalama toplam harcama tutarının aylıkta 

hafifçe gerilediğini görmekteyiz.  

0 ile 200 aralığında değer alan, 100’den büyük 

değerlerin iyimser, 100’den küçük değerlerin ise 

kötümser duruma işaret ettiği TÜİK’in tüketici güven 

endeksi 2021 yılına referans değerin altında 

başlangıç yapmıştır.  

Önümüzdeki süreçte TCMB ve BDDK’nın almış 

olduğu makro ihtiyati tedbirlerin iç talebi 

baskılamaya devam edeceğini beklemekteyiz. 
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Tüketici Güven Endeksleri

BloombergHT TÜİK (sağ eks.)

Not: 

Endeks 0 ile 200 aralığında değer almaktadır. Endeksin 

100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser duruma, 

100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser duruma 

işaret eder. 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 ve geçen 

12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde  dayanıklı 

tüketim mallarına  harcama yapma düşüncesi alt endeksle-

rinden hesaplanmaktadır.  
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Kredi Kartı Harcamaları (milyar TL)

Kredi Kartı Harcamaları 4 Haftalık Ort. Yıllık Değ. (sağ eks.)


