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

Temmuz ayında enflasyon beklentilerin altında yüzde 

0.58 artarken, yıllıkta yüzde 11.76’ya gerilemişti. TCMB, 

yayımladığı enflasyon notunda, Temmuz ayında temel 

mal grubu yıllık enflasyonunun bir önceki yılın aynı 

ayındaki vergi ayarlamalarının oluşturduğu baz 

etkisiyle gerilediğini; hizmet fiyatlarında kısa vadeli 

trend göstergesi yükselirken, bu doğrultuda B ve C 

çekirdek fiyat endekslerinin trendlerindeki artışın 

sürdüğünü belirtmişti.  

3 Eylül’de açıklanacak Ağustos ayı TÜFE verisi 

öncesinde öncü göstergelerin neye işaret ettiğini bir 

bakalım istedik.  

Her ayın ilk gününde açıklanan İTO fiyat endeksi 

Ağustos ayında yüzde 0.59 artarken, yıllıkta bir önceki 

sene yüzde 16.41 olan düzeyinden yüzde 11.27’ye 

geriledi. Gıda fiyatları geçtiğimiz yılın aynı ayındaki artış 

kadar yüzde 0.84 düzeyinde oldu. 

Bir önceki ay yüzde 6.84 gerileyen meyve-sebze 

fiyatları Ağustos’ta yüzde 2.31 artarken, geçtiğimiz yılın 

aynı ayında yüzde 2.86 gerilemişti. Sonuç olarak bu 

grupta geçen sene yüzde 10.05 olan enflasyon yüzde 

19.91’eyükseldi. 

Geçtiğimiz yılın Ağustos ve Eylül aylarında doğalgaza 

zam yapılmış ve tütün fiyatları artmıştı. Bunun yarattığı 

bir baz etkisi mevcut. Bu sene kamu zam yapmayacak 

olsa bile, kurlardaki artış ve talebin güçlü seyretmesi 

enflasyonu olumsuz etkilemeye devam edecek.  

Kurban Bayramı sırasında açıklanan çeşitli bakım-

onarım hizmetleri, taşımacılık, sanatsal kültürel 

faaliyetler, yeme-içme, konaklama gibi birçok hizmet 

kaleminde yapılan KDV indirimlerinin doğrudan 

fiyatlara yansıtılması halinde enflasyona olumlu katkı 

yapacağı beklenebilir. Bunu sınırlayacak faktör ise iç 

talebin güçlü olması. 

Hatırlamak gerekirse gıda fiyatları için öncü gösterge 

olan Türk-İş açlık ve yoksulluk sınırı araştırması, 

Ankara’da gıda fiyatlarının Ağustos’ta yüzde 0.94 

azaldığını ortaya koymuştu. Mevsim koşulları nedeniyle 

sebze-meyve ortalama fiyatlarının yüzde 9.7 gerilemesi 

gıda fiyatlarında belirleyici olduğunu görmüştük. 

3 Eylül’de açıklanacak TÜFE’de aylık gıda 

enflasyonunun 0 (sıfır) olacağı varsayımı altında yıllık 

gıda enflasyonu yüzde 12.73’ten yüzde 13.60’ya 

çıkacak. 

Döviz kuru ve iç talep gelişmelerinin çekirdek enflasyon 

göstergelerini etkilemesi ise kaçınılmaz. Bu da özel 

kapsamlı TÜFE-C endeksindeki (enerji, gıda ve alkolsüz 

içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç 

TÜFE) ana eğilimindeki bozulmanın süreceği anlamına 

geliyor. Uluslararası petrol fiyatlarındaki yükselişe 

paralel enerji fiyatlarının da yükseleceği beklenebilir. 

Yine bugün açıklanan İstanbul Sanayi Odası Türkiye 

İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Türk 

lirasının dolar karşısında yaşadığı değer kaybı ile 

beraber girdi maliyetlerinin ve ürün fiyatları 

enflasyonunun yükseldiğine; firmaların satış fiyatlarında 

son 23 ayın en hızlı artışını gerçekleştirdiklerine işaret 

ediyor. 

Sonuç olarak TCMB Beklenti Anketinde, Ağustos 

ayında tüketici fiyatlarındaki aylık artış beklentisinin 

yüzde 0.68 olacağı yönündeydi. Bu beklenti 

Temmuz’da yüzde 11.8 olan yıllık enflasyonun 

Ağustos’ta yüzde 11.6’ya gerileyeceğini ima etse de 

Foreks Anketi aylıkta yüzde 1.0 artışa ve yıllıkta 11.9’a 

doğru bir yükseliş görebileceğimizi söylüyor. 
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