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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) bir önceki aya göre beklentilerin 

altında yüzde 0.58 oranında artarken, enflasyon yıllıkta 86 

baz puan gerileyerek yüzde 11.76 oldu. Yurt içi üretici fiyat 

endeksi (Yİ-ÜFE) ise bir önceki aya göre yüzde 1.02 artarak 

yıllıkta yüzde 6.17’den yüzde 8.33’e yükseldi. 

Özel kapsamlı TÜFE-B göstergesi yıllıkta yüzde 11.95’ten 

yüzde 10.49’a; gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile 

tütün ürünleri ve altını hariç tutan TÜFE-C endeksi ise yüzde 

11.64’ten yüzde 10.25’e geriledi. Çekirdek enflasyon 

göstergelerini mevsimsellikten arındırdığımızda TÜFE-B’nin bir 

önceki aya göre gerileme kaydettiğini görmekteyiz. Öte 

yandan TÜFE-C endeksinin ise artmaya devam ederek son 

bir yılın en yüksek düzeyine çıktığını  hesaplamaktayız. 

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana 

gruplar yüzde 21,90 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 21,78 

ile alkollü içecekler ve tütün ve yüzde 14,17 ile sağlık oldu. 

Ulaştırma 0.38 yüzde puan ile artışa en fazla katkıyı verirken 

onu 0.18 yüzde puan ev eşyası grubu izledi. Gıda ve alkollü 

içecekler ile giyim ve ayakkabı grupları ise enflasyonu 

aşağıya çekti  

Mal grubu enflasyonu aylıkta yüzde 0.38 artış gösterse de 

yıllıkta 124 baz puan düşerek yüzde 11.70’e gerilerken, 

benzer şekilde enerji grubu enflasyonu aylıkta yüzde 2.5 

artsa da yıllıkta 055 baz puan düşerek yüzde 8.57’ye geriledi. 

Hizmet grubu enflasyonu ise aylıkta yüzde 1.06 artarak yıllıkta 

yüzde 11.80’e yükseldi.  

Gıda enflasyonu yıllıkta 20 baz puan düşerek yüzde 12.73’e 

gerilerken aylıkta yüzde 1.28 geriledi. İşlenmemiş gıda grubu 

altında yer alan taze meyve ve sebze fiyatları Temmuz’da 

aylık bazda yüzde 8.08 geriledi.  

Temel mal grubu enflasyonu yıllıkta yüzde 8.58’e gerilerken, 

dayanıklı mallardaki aylık fiyat artışı yüzde 2.79 oldu. 

Hizmetler grubu altında aylık bazda en yüksek artış 

yüzde1.61 ile diğer hizmetler grubunda olurken bir önceki ay 

belirgin artan ulaştırma hizmetlerinin Temmuz’da  yüzde 0.91 

gerilediğini görmekteyiz. 

Yİ-ÜFE Enerji Grubu Fiyatlarıyla Yükseldi 

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) Temmuz’da 216 baz 

puan artarak yıllıkta yüzde 8.33’e yükseldi. Ana sanayi 

gruplarına baktığımızda aylıkta en fazla artış yüzde 3.62 ile 

enerji grubunda olurken onu yüzde 2.15 ile dayanıklı tüketim 

malları izledi.  
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Temmuz ayında enflasyon beklentilerin altında yüzde 0.58 

artarken, yıllıkta yüzde 11.76’ya geriledi. Çekirdek enflas-

yon göstergeleri de gerilerken, mevsim etkisinden arındırdı-

ğımız verilerde TÜFE-C endeksindeki artış dikkat çekmekte. 

Gıda ve alkolsüz içecekler grubu ile giyim ve ayakkabı 

grubu enflasyonu aşağıya çekerken, mevsimsel etkilerden 

arındırdığımızda temel mal grubu ve hizmetler grubu enf-

lasyonundaki yükseliş eğiliminin sürmekte olduğunu gör-

mekteyiz. 

TCMB, son Enflasyon Raporu’nda revizyona giderek 2020 

sonu enflasyon tahminini yüzde 7.4’ten yüzde 8.9’a ve 

yüzde 9.5 olan gıda enflasyonu varsayımını yüzde 10.5’e 

yükseltmişti. Ekonomideki toparlanmanın yılın ikinci yarısın-

da devam edeceği beklenirken, kısa vadede etkili olan 

arz yönlü faktörlerin, normalleşme sürecinin devamıyla 

kademeli olarak ortadan kalkacağı ve enflasyonun Tem-

muz ayından başlayarak düşüş eğilimine gireceğini öngör-

mekte.  

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki gelişmelerin enflasyon 

üzerindeki yukarı yönlü riskleri artıracağını düşünmekteyiz. 

Bunun da TCMB’nin “iyimser” bekleyişlerini sınırlandıracağı-

nı, dolayısıyla yılı üst bant olan yüzde 10.9’a yakın ve çift 

hanelerde kapatacağımızı beklemekteyiz. 
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