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

Nisan ayında Tüketici Güven Endeksi (TGE) bir 

önceki aya göre yüzde 7.5 oranında azalarak 80.2 

değeri ile bu yılın en düşük seviyesine geriledi. 

Geçtiğimiz yılın Kasım ve Aralık aylarında tüketici 

güven endeksi 80.1 değerini almıştı. 

TGE hesaplamasında kullanılan dört alt endeksten 

gelecek 12 ayda dayanıklı tüketim malı satın alma 

düşüncesine ilişkin endeks yüzde 4.7, hanenin 

mevcut maddi durumuna ilişkin endeks yüzde 4.9, 

gelecek 12 aylık dönemdeki maddi durum 

beklentisi yüzde 7.9 ve gelecek 12 aylık dönemde 

genel ekonomik durum beklentisi yüzde 11.9 

oranında geriledi.  

İşsiz sayısı beklentisi hızla artarken (yüzde 11.7), 

otomobil ve konut satın alma ihtimalinin ise 

Nisan’da yüzde 1.2 oranında arttığını görüyoruz.  

Anket katılımcıları bir önceki ayın tersine gelecek 12 

aylık dönemde tüketici fiyatlarında yükseliş 

beklerken, tüketimin finansmanı amacıyla borç 

kullanma ihtimalinin de azaldığı izleniyor. 

Benzer şekilde Bloomberg HT Tüketici Güven Ön 

Endeksi de Nisan’da bir önceki ayın nihai 

endeksine göre yüzde 7.6 oranında azalarak 60.1 

değerini alırken, tüketicinin hem mevcut durum 

algısında hem de geleceğe ilişkin beklentilerinde 

gerileme olduğuna işaret etmişti. 

Beklenti Ön Endeksi bir önceki aya göre yüzde 8.2 

oranında azalarak 71.8 değerini alırken, içinde 

bulunulan dönemin dayanıklı tüketim malları ile 

otomobil ve konut alımı için uygunluğunu ölçmeye 

çalışan Tüketim Eğilimi Ön Endeksi yüzde 7.7 

oranında gerileyerek 34.7 oldu. 

Tüketimin seyrine ilişkin olarak banka ve kredi kartı 

harcama tutarlarını incelediğimizde ise 9 Nisan 

haftası itibariyle 4 haftalık ortalama toplam 

harcama tutarının Mart sonuna göre gerilediğini 

geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ise düşük bazın 

etkisiyle yükseldiğini görmekteyiz.  

Tüketici güveni hane halkının beklentilerinin ne 

şekilde oluştuğunu göstermesi açısından önemlidir. 

Bu beklentilerde ise döviz kuru ve faiz oranları 

belirleyici olmaktadır.  

Mart ayında Merkez Bankası başkanının değişmesi 

sonrası kurların hızla yükselmesi ile tüketici güveninin 

hızla bozulduğu görülmektedir.  

Pandemi nedeniyle vaka sayılarındaki sert artış ve 

buna bağlı olarak uygulamaya alınan kapanma 

tedbirleri de bu tabloyu desteklemiştir. Ayrıca 

enflasyondaki yükseliş eğilimi de güveni olumsuz 

etkilemektedir.  
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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.)


