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

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Mayıs’ta bir önceki aya göre 

yüzde 1.36 oranında artarak yıllıkta yüzde 11.39’a 

yükseldi. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ise  bir 

önceki aya göre yüzde 1.54 artarken yıllıkta yüzde 5.53’e 

geriledi. 

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana 

gruplar yüzde 21.41 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 

20.86 ile çeşitli mal ve hizmetler ve yüzde14.45 ile konut 

oldu. Ulaştırma 0.52 yüzde puan ile artışa en fazla katkıyı 

verirken onu 0.48 yüzde puan ile giyim ve ayakkabı 

grubu takip etti.  

Özel kapsamlı TÜFE-B göstergesi yıllıkta yüzde 11.27’den 

yüzde 11.21’e gerilerken, gıda ve alkolsüz içecekler, 

alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altını hariç tutan TÜFE-C 

endeksi yıllıkta yüzde 9.93’ten yüzde 10.32’ye yükseldi. 

Mevsimsellikten arındırılmış verilerle üç aylık ortalamalara 

göre de B ve C göstergelerinin Mayıs ayında yükseldiğini 

görmekteyiz. 

Gıda fiyatlarında yükseliş 

Gıda enflasyonu yıllıkta yüzde 11.28’den yüzde 12.87’ye 

yükselirken bunun işlenmemiş gıda fiyatları kaynaklı 

olduğu görülüyor. İşlenmemiş gıda grubu enflasyonu 

yıllıkta yüzde 5.23’ten yüzde 10.14’e yükselirken taze 

meyve sebze fiyatlarındaki yükseliş bunda belirleyici oldu. 

Temel mal grubu enflasyonu aylıkta yüzde 2.77 artarak 

yıllıkta yüzde 7.88’den yüzde 9.26’ya yükseldi. Bu grupta 

giyim ve ayakkabı enflasyonu aylıkta yüzde 6.99 oldu.  

Hizmetler grubu enflasyonu aylıkta yüzde 0.73 artsa da 

yıllıkta yüzde 11.76’dan yüzde 11.28’e geriledi. Bu grupta 

yıllıkta kira ve lokanta oteller alt grubu yıllık enflasyonu 

gerilerken, ulaştırma hizmetleri enflasyonu aylıkta yüzde 

1.84 artarak yıllıkta yüzde 15.66’dan yüzde 16.63’e 

yükseldi.  

Enerji grubunda yıllık enflasyon Nisan’da yüzde 3.30’a 

gerilemişti. Mayıs ayında 193 baz puan artarak yüzde 

5.23’e yükseldi.  

Yİ-ÜFE enerji grubu katkısıyla gerilemeye devam ediyor 

Bir önceki ay yüzde 6.71 olan yurt içi üretici fiyat endeksi 

(Yİ-ÜFE) Nisan’da 117 baz puan düşerek yüzde 5.53’e 

geriledi. Ana sanayi gruplarına baktığımızda aylıkta en 

fazla artış yüzde 2.44 ile dayanıklı tüketim grubunda 

olurken, enerji üretici fiyatlarındaki düşüş sürmekte.  
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Mayıs ayında TÜFE yüzde 1.36 ile piyasanın yüzde 0.83 

olan beklentisinin üzerinde gelirken yıllıkta da yüzde 

10.94’ten yüzde 11.39’a yükseldi.  

Detaylarda ulaştırma ile giyim ve ayakkabı gruplarının 

enflasyondaki yükselişin ana nedeni olduğu-

nu görülüyor. Nitekim PMI verileri, TL’nin dolar karşısında 

değer kaybetmesi, girdi maliyetlerinin hızla yükselmesi 

nedeniyle imalatçıların bunu satış fiyatlarına yansıttığını 

ortaya koymuştu. Talepteki zayıflığa rağmen fiyat artış-

larının arkasındaki nedenin bu olduğu anlaşılıyor. Ulaştır-

ma grubu enflasyonunun da benzer şekilde kurda-

ki  yükseliş ve petrol fiyatlarındaki artış kaynaklı yükseliş 

söz konusu. 

Çekirdek enflasyon da Nisan ayının tam tersi bir tablo 

çizmekte. Mayıs’ta gıda ürünleri, enerji, altın, alkollü 

içkiler ve  tütün hariç TÜFE-C endeksi yüzde 

10,32'ye  yükseldi. Bu da talepteki zayıflığa rağmen 

enerji ve gıda dışı mallarda maliyet  kaynaklı yükselişle-

rin bir başka göstergesi. 

Sonuç olarak TCMB’nin raporlarında ve açıklamaların-

da ifade ettiği gibi dezenflasyon sürecinin çok da kolay 

olmayacağı anlaşılıyor.  

Son yayımlanan Finansal İstikrar Raporu’nda belirtilenin 

aksine enflasyon beklentileri ve toplam talep koşulları 

desteklese de  TL’deki değer kaybı  ve emtia fiyatların-

daki yükselişlerin enflasyonda arz yönlü bir baskı yarata-

cağını düşünmekteyiz. 


