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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 8.9’dan yüzde 

12.1’e yükseltti. Benzer şekilde yüzde 6.2 olan 2021 

tahmininin de yüzde 9.4’e yükseltildiğini görmekteyiz. 

Enflasyonun 2021 yıl sonunda yüzde 9.4’e geriledikten 

sonra orta vadede yüzde 5.0 düzeyinde istikrar 

kazanacağı tahmin ediliyor. 

Yeni Ekonomi Programında (YEP) 2020 yılı için 

enflasyonda gerçekleşme tahmininin yüzde 10.5, 2021 

yılı için ise yüzde 8.0 olarak öngörüldüğü  dikkate 

alındığında TCMB’nin tahminlerinin piyasa 

beklentilerine daha yakın olduğunu söyleyebiliriz.   

Revizyonda TL cinsinden ithal fiyatlar, enflasyon ana 

eğilimindeki sapma, çıktı açığı ve gıda fiyatlarının 

yukarı yönlü etki yaparken vergi indirimi kaynaklı 

güncellemenin aşağı yönlü etkilediğini görmekteyiz. 

Yukarı yönlü revizyondaki 3.2 puanın 1.6 puanının TL 

cinsinden ithalat fiyatlarından kaynaklanmaktadır. 

Bir önceki raporda 2020 yılı için yüzde 10.5 olan gıda 

enflasyonu varsayımının bu raporda yüzde 13.5’e, 

2021 için yüzde 8.0 olan varsayımının yüzde 10.5’e 

yükseltildiğini görmekteyiz.  

Bir önceki raporda 2020 yılı için 41.6 dolar, 2021 yılı için 

43.8  dolar olarak öngörülen petrol fiyatlarında ise bir 

değişikliğe gidilmedi. 

Enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 2020 yılı sonunda 

yüzde 11.1 ile yüzde 13.1 aralığında (orta noktası 

yüzde 12.1), 2021 yılı sonunda ise yüzde 7.1 ile yüzde 

11.7 aralığında (orta noktası yüzde 9.4) 

gerçekleşeceği öngörülüyor.  

Türk lirasındaki değer kayıplarına bağlı olarak döviz 

kurunun yıllık enflasyona katkısına ilişkin olarak 

yayımlanan notta TCMB, tarihsel ortalama 

esnekliklerle yapılan hesaplamaların, Eylül ayı itibarıyla 

döviz kurunun yıllık tüketici enflasyonuna etkisinin 5 

puana yaklaştığını belirtiyor. Tüketici fiyatları üzerinde 

maliyet baskılarının döviz kuru ve enerji fiyatları 

kaynaklı olarak yoğunlaştığını vurguluyor.  

Sonuç olarak yılın son Enflasyon Raporu’nda yukarı 

yönlü bir revizyon geleceğini beklemekteydik. Sürpriz, 

bunun YEP’teki tahminlerin de ötesinde olmasıydı. 

Merak edilen nokta ise son Para Politikası Kurulu 

toplantısında para politikasının operasyonel 

çerçevesinde yapılan değişikliğe ilişkin ne diyeceği ve 

bundan sonrası için nasıl bir yaklaşım sergileyeceğiydi. 

Verilen cevaplardan, TCMB’nin proaktif olmaktan 

ziyade reaktif tutum içerisinde olacağı anlaşılıyor. Bu 

ise kur üzerindeki yukarı yönlü baskının süreceği 

anlamına geliyor 

TCMB, Enflasyon Tahminlerini YEP’in de Ötesine Taşıdı 

2020 2021 2022

2020-I 8,2 5,4 5,0

2020-II 7,4 5,4 5,0

2020-III 8,9 6,2 5,0

2020-IV 12,1 9,4 5,0

  r 3,2 3,2  

Güncellemenin Kaynakları (% puan) 2020 2021

TÜFE Tahminlerinde Revizyon 3,2 3,2

TL Cinsinden İthalat Fiyatları 1,6 0,8

Çıktı Açığı 0,9 0,3

Enflasyon Tah. Sapma/Enf Ana Eğilimi 0,2 1,6

Vergi İndirimi Kaynaklı Güncelleme -0,2 -

Gıda 0,7 0,5

2020 2021

-6,9 5,1

(-7.6) (5.8)

41.6 43,8

(41.6) (43.8)

-5.9 5.0

(-6.2) (3.3)

13,5 10,5

(10.5) (8.0)
(Parantez içleri önceki rapordan)

İhracat Ağırlıklı Küresel Üretim Endeksi 

(yıl l ık ort. % değ.)

Petrol Fiyatları (Ort. $)

İthalat Fiyatları ($, yıl l ık % değ.)

Gıda Fiyatları Enflasyonu (yıl sonu % değ.)


