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

Eylül ayında Tüketici Güven Endeksi (TGE) bir 

önceki aya göre yüzde 1.8 oranında artarak 79.7 

değeri ile son üç ayın en yüksek düzeyine çıktı. 

Buna rağmen endeksin ikinci çeyrekte 79.7 olan 

ortalama düzeyi üçüncü çeyrekte 79.1 seviyesine 

gerilemiş bulunuyor.  

TGE hesaplamasında kullanılan dört alt endeksten 

gelecek 12 ayda dayanıklı tüketim malı satın alma 

düşüncesine ilişkin endeks değişim göstermezken, 

hanenin mevcut maddi durumuna ilişkin endeks 

yüzde 2.2, gelecek 12 aylık dönemdeki maddi 

durum beklentisi yüzde 0.5 ve gelecek 12 aylık 

dönemde genel ekonomik durum beklentisi yüzde 

5.3 oranında arttı.  

İşsiz sayısı beklentisi Eylül ayında azalırken (yüzde 

7.3), otomobil ve konut satın alma ihtimalinin 

sırasıyla yüzde 6.0 ve yüzde 18.9 oranında arttığını 

görüyoruz.  

Bir önceki anket döneminde katılımcıların gelecek 

12 aylık dönemde tüketici fiyatlarında artış 

yönündeki beklentisi bu dönemde gerilerken, 

tüketimin finansmanı amacıyla borç kullanma 

ihtimalinin ise yükseldiği izleniyor. 

Bloomberg HT Tüketici Güven Ön Endeksinin ise 

Eylül’de bir önceki ayın nihai endeksine göre yüzde 

2.4 artarak 61.49 değerini aldığını görmüştük.  

Endeksin detaylarında, tüketicinin kişisel mevcut 

durum algısı ve beklentilerinde gerileme izlenirken, 

ekonomiye ilişkin mevcut durum algısı ve 

beklentilerde iyileşme olmuştu. Diğer yandan, 

mevcut tüketim eğilimi gerilerken, enflasyon ve reel 

gelir kaybının bunda etkili olduğu izlenmişti.  

Alt endekslerden, Tüketici Beklenti Ön Endeksi bir 

önceki aya göre yüzde 4.2 artarak 68.66 değerini 

alırken, içinde bulunulan dönemin dayanıklı 

tüketim malları ile otomobil ve konut alımı için 

uygunluğunu ölçmeye çalışan Tüketim Eğilimi Ön 

Endeksi ise yüzde 8.5 gerileyerek 34.34 olmuştu.  

Tüketimin seyrine ilişkin ve bir iç talep göstergesi 

olarak takip ettiğimiz banka ve kredi kartı harcama 

tutarlarını incelediğimizde ise 10 Eylül ile biten 

haftada toplam işlem tutarının Ağustos sonuna 

göre yüzde 3.8 oranında azalarak 35.6 milyar TL 

seviyesine yükseldiğini görmekteyiz. Son dört 

haftalık ortalama harcamaların yıllık değişimi de 

Ağustos sonuna göre gerileyerek yüzde 50.9 

olmuştur.  

Pandemiye yönelik kısıtlamaların kalkması sonrası 

Temmuz’da yükselen tüketici güveni, Ağustos’ta 

son üç ayın en düşük düzeyine geriledikten sonra 

Eylül’de bu kaybı telafi etse de 100 referans 

değerinin altında kalmaya devam ederek tüketici 

güvenindeki kötümser seyrin sürdürdüğünü ortaya 

koymaktadır. Son dönemde TL’de gördüğümüz 

değer kaybı ve enflasyondaki yükseliş eğilimi güven 

kaybının devam edeceğine işaret etmektedir.  
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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 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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