Enflasyon Yılın En Yüksek Düzeyine Çıktı
Haziran ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) bir önceki
aya göre yüzde 1.13 oranında artarak yıllıkta yüzde

Temel mal grubu enflasyonu 214 baz puan artarak yıllıkta
yüzde 11.39’a yükseldi. Bu grupta dayanıklı mallardaki

12.62’ye yükseldi. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ise

fiyat artışı dikkat çekti.

bir önceki aya göre yüzde 0.69 artışla yıllıkta yüzde 6.17

Hizmetler grubu altında yer alan ulaştırma hizmetleri

oldu.
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19.70’e yükseldi. Lokanta ve oteller alt grubu aylık
enflasyonu yüzde 2.83 olurken yıllıkta yüzde 11.13’e

yükseldi.
Yİ-ÜFE Enerji Grubu Fiyatlarıyla Yükseldi

Özel kapsamlı TÜFE-B göstergesi yıllıkta yüzde 11.21’den
yüzde 11.95’e , gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler
ile tütün ürünleri ve altını hariç tutan TÜFE-C endeksi ise
yüzde

10.32’den

yüzde

11.64’e

yükseldi.

Çekirdek

enflasyon göstergelerini mevsimsellikten arındırdığımızda
B ve C göstergelerinin Mayıs’tan sonra Haziran’da da
yükselişini sürdürdü.

Bir önceki ay yüzde 5.53 olan yurt içi üretici fiyat endeksi
(Yİ-ÜFE) Haziran’da 64 baz puan artışla yüzde 6.17’ye
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Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana
gruplar yüzde 22.41 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde
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oldu. Ulaştırma 0.70 yüzde puan ile artışa en fazla katkıyı
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verirken onu 0.25 yüzde puan ile lokanta ve oteller grubu
olurken gıda ve alkolsüz içecekler grubu 0.37 yüzde
puan ile enflasyonu aşağıya çeken tek grup oldu.

fazla artış yüzde 8.48 ile enerji grubunda olurken, enerji
üretici fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 11.57 oldu.

Ana Harcama Gruplarının Aylık Bazda
TÜFE'ye Katkıları
Ulaştırma

Haziran’da enflasyon beklentilerin üzerinde yüzde 1.13
artarken aynı zamanda 2003 yılından bu yana en yüksek ikinci Haziran ayı gerçekleşmesi de oldu. Böylece
Mayıs’ta yüzde 11,39 olan manşet yıllık enflasyon yüzde
12,62 ile bu yılın en yüksek düzeyine çıktı. Çekirdek enflasyon göstergelerindeki artış eğilimi de sürmekte.
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Mal grubu enflasyonu yıllıkta 150 baz puan artarak yüzde
12.94’e, enerji grubu enflasyonu 389 baz puan artarak
yüzde 9.12’ye ve hizmet grubu enflasyonu 48 baz puan
artarak yüzde 11.76’ya yükseldi. Mal grubu enflasyonu
aylıkta yüzde 0.72, enerji grubu enflasyonu yüzde 2.62 ve
hizmet grubu enflasyonu yüzde 2.09 oldu.
Gıda enflasyonu yıllıkta 6 baz puan artarak yüzde
12.93’e yükselirken aylıkta yüzde 1.60 geriledi. İşlenmemiş
gıda grubu altında yer alan taze meyve ve sebze fiyatları
Haziran’da aylık bazda yüzde 7.50 geriledi.

Gıda fiyatları enflasyona olumlu destek verse de normalleşmeyle beraber hizmet fiyatlarındaki artış enflasyondaki yükselişte belirleyici oldu. Uluslararası petrol
fiyatlarındaki toparlanma ve TL’deki değer kaybının da
enerji fiyatlarındaki yükselişte belirleyici olduğu görülüyor.
Toplam talep koşullarının sınırlayıcı etkisine karşın, salgına bağlı birim maliyet artışları ve gecikmeli kur etkisi de
yükselişte belirleyici olan bir diğer faktör olarak karşımıza çıkmakta.
TCMB, yılın ikinci yarısında talep yönlü dezenflasyonist
etkilerin daha belirgin hale geleceği değerlendiriyor
olsa da enflasyonda arz yönlü baskının daha kuvvetli
olacağını düşünüyoruz.

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