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

TCMB, enflasyonu etkileyen hususlara ilişkin 

revizyona giderek 2020 sonu tahminini yüzde 7.4’ten 

yüzde 8.9’a yükseltti. Benzer şekilde yüzde 5.4 olan 

2021 tahmininin de yüzde 6.2’ye yükseltildiğini 

görmekteyiz. Enflasyonun 2021 yıl sonunda yüzde 

6.2’ye geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 

düzeyinde istikrar kazanacağı tahmin ediliyor. 

Revizyonda işgücü maliyetleri, TL cinsinden ithal 

fiyatlar, enflasyon ana eğilimindeki sapma, çıktı 

açığı ve gıda fiyatlarının yukarı yönlü etki yapması 

revizyonda belirleyici oldu. Yukarı yönlü revizyondaki 

1.5 puanın 0.5 puanının Tl cinsinden ithalat 

fiyatlarından kaynaklandığını görmekteyiz. 

Talep koşullarının zayıf seyretmesine karşın, salgınla 

beraber birim maliyet artışları enflasyonun 

yükselmesine neden olurken, TL cinsinden ithalat 

fiyatlarının petrol fiyatlarındaki toparlanmaya bağlı 

olarak beklentilerin üzerinde kalması; buna gıda 

enflasyonunun dönemsel ve salgına bağlı etkilerle 

yükselmiş olması arz yönlü unsurların enflasyon 

üzerindeki etkisinin daha güçlü seyretmesine neden 

olduğu anlaşılıyor.  

Bir önceki raporda 2020 yılı için yüzde 9.5 olan gıda 

enflasyonu varsayımının bu raporda yüzde 10.5’e, 

2021 için yüzde 7.0 olan varsayımının yüzde 8.0’e 

yükseltildiğini görmekteyiz.  

Benzer şekilde bir önceki raporda 2020 yılı için 32.6 

dolar olarak öngörülen petrol fiyatları bu raporda 

41.6 dolara, 36.8 dolar olarak öngörülen 2021 fiyatı 

da 43.8 dolar olarak revize edildi. 

Enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 2020 yılı sonunda 

yüzde 6.9 ile yüzde 10.9 aralığında (orta noktası 

yüzde 8.9), 2021 yılı sonunda ise yüzde 3.9 ile yüzde 

8.5 aralığında (orta noktası yüzde 6.2) 

gerçekleşeceği öngörülüyor.  

Tahminler, salgında ikinci bir dalga olmayacağı 

varsayımı altındaki bir çerçevede ele alınırken, 

buna bağlı olarak yeni tedbirlere ihtiyaç 

oluşmayacağı ve normalleşmenin süreceği 

varsayılmış. Ekonomideki toparlanmanın yılın ikinci 

yarısında devam edeceği beklenirken, kısa vadede 

etkili olan arz yönlü faktörlerin, normalleşme 

sürecinin devamıyla kademeli olarak ortadan 

kalkacağı ve enflasyonun Temmuz ayından 

başlayarak düşüş eğilimine gireceği öngörülüyor.  

TCMB’nin politika faizinin yüzde 8.25, ağırlıklı 

ortalama fonlama maliyetinin ise 28 Temmuz 

itibariyle yüzde 7.7 olduğu dikkate alındığında 

öncelikli olarak önümüzdeki dönemde fonlama faiz 

oranının yükseleceğini söyleyebiliriz.  

Politika faizine ilişkin olarak ise TCMB’nin “gönülsüz” 

artırıma gitmek zorunda kalacağını düşünüyoruz.  
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TÜFE Tahminlerinde Revizyon 1,5 0,8

TL Cinsinden İthalat Fiyatları 0,5 0,1

Çıktı Açığı 0,3 0,2

Enflasyon Tah. Sapma/Enf Ana Eğilimi 0,3 0,3

İşgücü Maliyetleri 0,2 -

Gıda 0,2 0,2

TCMB, Enflasyon Tahminini Yukarıya Yönlü Revize Etti 


