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Enflasyon	Yükselmeye	Devam	ediyor…	
Şubat ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) bir önceki aya 
göre yüzde 0,35 oranında artarak yıllıkta yüzde 12,15’ten 
yüzde 12,37’ye yükseldi. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ- 
ÜFE) ise bir önceki aya göre yüzde 0,48 artarak yıllıkta 
yüzde 9,26 oldu.  

 
Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana 
grup yüzde 40,15 ile alkollü içecekler ve tütün grubu 
olurken onu yüzde 16,44 ile çeşitli mal ve hizmetler ve 
yüzde 15,31 ile konut takip etti.  
Gıda ve alkolsüz içecekler 0,53 yüzde puan ile artışa en 
fazla katkı veren grup olurken, giyim ve ayakkabı grubu 
0,34 yüzde puan ve alkollü içecekler ve tütün grubu 0,08 
yüzde puan ile enflasyonu aşağıya çekti. 

 
Özel kapsamlı TÜFE-B göstergesi yıllıkta yüzde 11,10 
artarken aylıkta değişim göstermedi. Gıda ve alkolsüz 
içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altını hariç 
tutan TÜFE-C endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0,18 
azalsa da yıllıkta yüzde 9,97’ye yükseldi. Mevsimsellikten 
arındırılmış verilerle üç aylık ortalamalara göre B ve C 
göstergelerinin eğiliminin hafifçe gerilediğini görmekteyiz. 
Gıda enflasyonu aylık bazda yüzde 2,33 artışla yıllıkta yüzde 
9,04’ten yüzde 10,58’e yükseldi. Taze meyve sebze fiyatları 
aylıkta yüzde 6,83 arttı. Ekmek ve tahılların da bulunduğu 
işlenmiş gıda enflasyonu Şubat’ta yüzde 16,61 oldu. 
Temel mal grubu enflasyonu giyim ve ayakkabı grubunun 
da katkısıyla yıllıkta yüzde 7,05’e gerilerken, hizmetler 
grubu enflasyonu aylıkta yüzde 0,84 artışla yıllıkta yüzde 

12,49’a yükseldi. Ulaştırma hizmetleri enflasyonunun yüzde 
14,92’den yüzde 16,42’ye yükselmesi artışta etkili oldu. 
Ocak’ta yüzde 8,84 olan yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-
ÜFE) Şubat ayında yüzde 9,26’ya yükseldi. Ana sanayi 
gruplarına baktığımızda aylıkta sadece enerji grubu 
gerilerken ara malı, dayanıklı ve dayanaksız tüketim malı 
grupları ile sermaye malı enflasyonu artış kaydetti. 

 
 

 

Şubat ayında enflasyonun yükseliş eğilimini sürdürmesini 
beklediğimizi, Mart ayında da yüksek seyrettikten sonra 2. çeyrekte 
kademeli bir gerileme göreceğimizi düşündüğümüzü belirtmiştik. Yaz 
aylarıyla beraber gerilemenin hızlanacağını, yılı ise Enflasyon 
Raporu’nda öngörülen yüzde 8,2’lik düzeyin üzerinde yüzde 10’lar 
seviyesinde kapatacağını beklediğimizi ifade etmiştik. Her ne kadar 
enflasyon, beklentilerimiz doğrultusunda seyrediyor olsa da TCMB 
Beklenti Anketi’nde son 2 aydır bir yükseliş olduğunu görmekteyiz. 

Çin’de ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan salgın hastalığa ilişkin 
endişeler küresel iktisadi faaliyet üzerinde aşağı yönlü risk 
oluşturmakta. Bunun Türkiye ekonomisinin büyümesi üzerinde de bir 
risk oluşturabileceği aşikâr. Diğer taraftan küresel iktisadi faaliyetin 
zayıf seyretmesinden dolayı, emtia fiyatları özelinde ham petrol 
fiyatları ılımlı seyrediyor. Düşük petrol fiyatları enflasyon 
görünümünü desteklemeye devam edecektir.  

Son dönemde kurda yaşanan artışın ise dikkatle izlenmesi gerektiğini 
düşünüyoruz. TCMB uzmanlarının yapmış olduğu bir çalışmada 
ithalat fiyatları ve döviz kurundaki gelişmelerin hem ithal girdi 
kullanımına bağlı olarak üretici fiyatları üzerinde, hem de ithal tüketim 
malları fiyatları kanalıyla doğrudan yurt içi tüketici fiyatlarına 
yansıyabileceği belirtilerek, söz konusu değişkenlerin enflasyona 
etkisinin öncelikle maliyet kanalı üzerinden olacağı 
vurgulanmaktaydı. Kurlarda yaşanacak yüzde 10’luk artışın 
enflasyona 1,5 puanlık etki yaptığı hesap edilirse bu bağlamda kurların 
seyri öne çıkabilir. 

Küresel Merkez Bankalarının Coronavirüs salgını etkisini azaltma 
amacıyla alacakları faiz indirim kararları, enflasyon üzerindeki kur 
kaynaklı baskıyı azaltabilir. 


