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Enflasyon, piyasa beklentileri ile uyumlu 

Mart ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) bir önceki aya 

göre yüzde 0,57 oranında artarak yıllıkta yüzde 12,37’den 

yüzde 11,86’ya geriledi.  Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-

ÜFE) ise  bir önceki aya göre yüzde 0,87 artsa da yıllıkta 

76 baz puan düşerek yüzde 8,50 oldu. 

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana 

gruplar yüzde 40,19 ile alkollü içecekler ve tütün; yüzde 

17,21 ile çeşitli mal ve hizmetler ve yüzde 15,31 ile konut 

oldu. 

Gıda ve alkolsüz içecekler 0,44 yüzde puan ile artışa en 

fazla katkı veren grup olurken, onu 0,08 puan katkı ile 

sağlık ve lokanta, oteller grubu takip etti. Ulaştırma grubu 

0,30 yüzde puan ile Mart ayında enflasyonu aşağıya 

çekti.  

Çekirdek enflasyon ılımlı bir seyir izliyor 

Özel kapsamlı TÜFE-B göstergesi aylıkta yüzde 0,77 

artarak yıllıkta yüzde 11,65’e yükseldi. Gıda ve alkolsüz 

içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altını hariç 

tutan TÜFE-C endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,76 

artışla yıllıkta yüzde 10,49’a yükseldi. 

Mevsimsellikten arındırılmış verilerle üç aylık ortalamalara 

göre ise B ve C göstergelerinin eğiliminin yatay 

seyrettiğini görmekteyiz.  

Gıda enflasyonu aylıkta yüzde 1,95 artış kaydetse de 

yıllıkta 53 baz puan düşerek yüzde 10,05’e gerilerken taze 

meyve sebze fiyatları bunda belirleyici oldu. Gıda grubu 

içinde yıllık bazda en yüksek artış 3,09 puan ile yıllık 

enflasyonu yüzde 11,79’a yükselen diğer işlenmemiş gıda 

grubunda gerçekleşti.  

Temel mal grubu enflasyonu yükselirken, 

hizmet  enflasyonu geriledi 

Temel mal grubu enflasyonu 1,13 yüzde puan artarak 

yıllıkta yüzde 8,18’e yükselirken, hizmetler grubu 

enflasyonu aylıkta yüzde 0,52 artış kaydetmiş olsa da 

yıllıkta yüzde 12,42’ye hafifçe geriledi.  

Yİ-ÜFE enerji grubu katkısıyla geriledi 

Bir önceki ay yüzde 9,26 olan yurt içi üretici fiyat endeksi 

(Yİ-ÜFE) Mart’ta yüzde 8,50’ye geriledi. Ana sanayi 

gruplarına baktığımızda aylıkta enerji grubu 

enflasyonunun yüzde 6,82 azalmasının belirleyici 

olduğunu görmekteyiz.  
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Küresel iktisadi faaliyetin zayıf seyretmesi, ham petrol fiyat-

larındaki gerilemenin enflasyon görünümünün iyileşmesin-

de destekleyici olacağını Şubat ayı enflasyon raporumuz-

da belirtmiştik. Nitekim Mart ayında enflasyonun, akaryakıt 

fiyatlarındaki indirimlerin de etkisiyle gerilediğini görmekte-

yiz. Çekirdek enflasyon ılımlı bir seyir izlerken, gıda grubu 

enflasyonu taze meyve sebze fiyatlarının da katkısıyla yıllık-

ta yüzde 10,05’e düştü.  

Diğer taraftan TÜİK, geçtiğimiz ay içinde yapmış olduğu 

açıklamada, Covid-19 salgını nedeniyle hane halkı ve iş 

yerleri ile yüz yüze görüşme/anketle veri derleme yöntemi-

nin geçici süreyle durdurulduğunu duyurmuştu. Yüz yüze 

görüşme yönteminin yerine posta, e-posta, telefon, web 

üzerinden veri girişi ve idari kayıt gibi diğer veri derleme 

yöntemlerinin kullanılacağı açıklanırken; tüketici fiyatları-

nın, saha çalışmalarının yanı sıra belirtilen yöntemler kulla-

nılarak derlenmeye devam edileceği bildirilmişti. Bu duru-

mun enflasyona ilişkin belirsizlikleri artıracağını düşünmekte-

yiz.  

Önümüzdeki  döneme ilişkin olarak ise salgın nedeniyle iç 

talepte bir daralma olacağını, bunun kurlarda gördüğü-

müz yükselişe rağmen çekirdek enflasyon göstergelerini 

baskılayacağını değerlendirmekteyiz. Özellikle salgından 

en fazla etkilenen ve enflasyonu katı seyreden hizmetler 

sektöründe bunu daha net görebiliriz. Böylesi bir senaryo 

ise yılın en yüksek enflasyon rakamını geçtiğimiz Şubat 

ayında görmüş olabileceğimizi düşündürüyor. 


