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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 yüzde 0.86 

oranında artarken, enflasyon yıllıkta yüzde 11.77 oldu. Yurt 

içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ise bir önceki aya göre 

yüzde 2.35 artarak yıllıkta yüzde 8.33’ten yüzde 11.53’e 

yükseldi. 

Özel kapsamlı TÜFE-B göstergesi yıllıkta yüzde 10.49’dan 

yüzde 11.18’e; gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile 

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

10.25’ten yüzde 11.03’e yükseldi. Çekirdek enflasyon 

göstergelerini mevsimsellikten arındırdığımızda TÜFE-B’nin 

bir önceki aya göre arttığını, TÜFE-C endeksinin ise 

gerilediğini görmekteyiz. Yıllıkta ise her iki endeksin de 

gerilediği izleniyor. 

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana 

gruplar yüzde 26.99 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 14.68 

ile sağlık ve yüzde 13.51 ile gıda ve alkolsüz içecekler 

grubu oldu. Çeşitli mal ve hizmetler 0.27 yüzde puan, 

ulaştırma 0.24 yüzde puan, konut 0.14 yüzde puan ile artışa 

en fazla katkıyı verirken, giyim ve ayakkabı grubu 0.15 

yüzde puan, gıda ve alkolsüz içecekler grubu 0.02 yüzde 

puan ile enflasyonu aşağıya çekti.  

Mal grubu enflasyonu aylıkta yüzde 0.74 artarken yıllıkta 

yüzde 11.68’e geriledi. Enerji grubu enflasyonu ise aylıkta 

yüzde 1.29 artarken yıllık enflasyon 102 baz puan yükselişle 

yüzde 9.59 olurken, hizmet grubu enflasyonu aylıkta yüzde 

1.14 artarak yıllıkta yüzde 11.83’e yükseldi.  Temel mal ve 

hizmetler grubu göstergelerini mevsimsellikten 

arındırdığımızda temel mal grubu enflasyonu yıllıkta yüzde 

16.84’ten yüzde 10.15’e gerilerken, hizmetler grubu 

enflasyonunun 114 baz puan artarak yüzde 13.75’e 

yükseldiğini hesaplamaktayız. 

Gıda enflasyonu yıllıkta 79 baz puan artarak yüzde 13.51’e 

yükselirken, işlenmemiş gıda grubu altında yer alan taze 

meyve ve sebze fiyatları Ağustos’ta aylık bazda yüzde 0.98 

geriledi.  

Temel mal grubu enflasyonu 144 baz puan artarak yıllıkta 

yüzde 10.02’ye yükselirken, dayanıklı mallardaki aylık fiyat 

artışı yüzde 1.35 oldu. Hizmetler grubu altında aylık bazda 

en yüksek artış ise yüzde1.56 ile lokanta ve oteller 

grubunda gerçekleşti.  

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) Ağustos’ta 320 baz 

puan artarak yıllıkta yüzde 11.53’e yükseldi. Ana sanayi 

gruplarına baktığımızda aylıkta en fazla artış yüzde 3.78 ile 

ara malı grubunda olurken onu yüzde 3.52 ile sermaye malı 

grubu izledi.  
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Enflasyon Ağustos ayında ılımlı seyrederken çekirdek enf-

lasyon göstergelerinin arttığı izleniyor. Çeşitli bakım-

onarım hizmetleri, taşımacılık, sanatsal kültürel faaliyetler, 

yeme-içme, konaklama gibi birçok hizmet kaleminde 

yapılan KDV indirimlerinin ise grup enflasyonunu olumlu 

etkilemediğini görmekteyiz. 

Açıklanan enflasyon rakamlarında dikkati çeken bir diğer 

nokta ise talep ve maliyet enflasyonlarının birbirlerine 

yakınsadığı. Nitekim İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat 

Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Türk lirasının dolar 

karşısında yaşadığı değer kaybı ile beraber girdi maliyet-

lerinin ve ürün fiyatları enflasyonunun yükseldiğine; firma-

ların satış fiyatlarında son 23 ayın en hızlı artışını gerçekleş-

tirdiklerine işaret etmişti.  

Bir diğer husus ise mevsimsellikten arındırılmış göstergeler-

de temel mal grubu enflasyonu gerilerken, hizmetler gru-

bu enflasyonunun yükselişi.  

Emtia fiyatları ile kurun seyri önümüzdeki süreçte enflas-

yon üzerinde belirleyici olmaya devam ederken, finansal 

sıkılaşma ile beraber güçlü iç talebin enflasyondaki artışı 

sınırlayacağını düşünüyoruz.  
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