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Nisan ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) bir önceki aya 

göre yüzde 0.85 oranında artarak yıllıkta yüzde 11.86’dan 

yüzde 10.94’e geriledi.  Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-

ÜFE) ise  bir önceki aya göre yüzde 1.28 artış göstermiş 

olsa da yıllıkta 179 baz puan düşerek yüzde 6.71’e 

geriledi. 

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana 

gruplar yüzde 31.32 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 

20.34 ile çeşitli mal ve hizmetler ve yüzde14.52 ile konut 

oldu. 

Gıda ve alkolsüz içecekler 0.58 yüzde puan ile artışa en 

fazla katkı veren grup olurken, onu 0.28 puan katkı ile 

giyim ve ayakkabı grubu, 0.25 puan ile çeşitli mal ve 

hizmetler grubu izledi. sağlık ve lokanta, oteller grubu 

takip etti. Ulaştırma grubu 0.29 yüzde puan ve konut ve 

haberleşme grupları 0.05 puan ile Nisan ayında 

enflasyonu aşağıya çekti.  

Özel kapsamlı TÜFE-B göstergesi aylıkta 38 baz puan 

düşerek yıllıkta yüzde 11,27’e geriledi. Gıda ve alkolsüz 

içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altını hariç 

tutan TÜFE-C endeksi bir önceki aya göre 56 baz puan 

düşerek yıllıkta yüzde 9.93’e geriledi. 

Mevsimsellikten arındırılmış verilerle üç aylık ortalamalara 

göre de B ve C göstergelerinin gerilediğini görmekteyiz. 

Gıda enflasyonu aylıkta yüzde 2.53 artarak yıllıkta yüzde 

11.28’e yükselirken diğer işlenmemiş gıda grubundaki 

aylık bazdaki yüzde 5.37’lik artış etkili oldu. İşlenmemiş 

gıda enflasyonunun önceki aylara göre daha ılımlı 

seyrettiğini görmekteyiz. Merkez Bankası, gıda 

enflasyonunu yüzde 11.0’den yüzde 9.5’e indirmişti.  

Hizmet  enflasyonunda gerileme 

Temel mal grubu enflasyonu aylıkta yüzde 2.01 artmış 

olsa da yıllıkta yüzde 7.88’e geriledi. Hizmetler grubu 

enflasyonu aylıkta yüzde 0.22 artarken yıllıkta 66 baz 

puan düşerek yüzde 11.76’ya geriledi.  

Yİ-ÜFE enerji grubu katkısıyla geriledi 

Bir önceki ay yüzde 8.50 olan yurt içi üretici fiyat endeksi 

(Yİ-ÜFE) Nisan’da 179 baz puan düşerek yüzde 6.71’e 

geriledi. Ana sanayi gruplarına baktığımızda aylıkta enerji 

grubu enflasyonunun aylıkta yüzde 7.97 azalması Yİ-

ÜFE’nin gerilemesinde belirleyici oldu.  

Mart ayı enflasyonuna ilişkin değerlendirmemizde salgın 

nedeniyle iç talepte bir daralma olacağını, bunun kur-

larda gördüğümüz yükselişe rağmen çekirdek enflas-

yon göstergelerini baskılayacağını, enflasyonu katı sey-

reden hizmetler sektöründe bu durumu daha net göre-

bileceğimiz o nedenle yılın en yüksek enflasyon rakamı-

nı Şubat ayında görmüş olabileceğimizi düşündüğümü-

zü belirtmiştik. Nisan ayı gerçekleşmeleri bunu doğrular 

nitelikte. 

Nisan’da aylık enflasyon yüzde 0.6 olan piyasa beklen-

tilerinin üzerinde yüzde 0.85 şeklinde gerçekleşirken yıllık 

enflasyon olumlu bazın da etkisiyle gerilemeye devam 

etti. 

Enerji fiyatlarındaki düşüş ve işlenmemiş gıda fiyatların-

daki ılımlı seyir enflasyondaki düşüşte belirleyici oldu. 

Covid-19 salgını nedeniyle iktisadi faaliyetin durması ve 

düşen talebin de düşüşe katkı verdiğini görmekteyiz. 

Kur kaynaklı bir maliyet enflasyonu Nisan ayı rakamları-

na yansımazken sonraki aylarda bunun fiyatlara yansı-

yacağını düşünmekteyiz. 
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Nisan 20

(değişim %) 2019 2020 2019 2020

Aylık 1,69 0,85 2,98 1,28

Yıllık 19,50 10,94 30,12 6,71

Yıllık Ort. 19,39 12,66 32,24 10,87
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