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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) Ekim’de bir önceki aya göre 

yüzde 2.13 oranında artarken, enflasyon yıllıkta yüzde 

11.89’a yükseldi. Yıllık enflasyon, temel mal ve gıda 

gruplarında artarken, enerji grubunda geriledi, hizmetler 

grubunda ise ılımlı seyretti. 

Ana harcama grupları itibarıyla Ekim ayında artışın yüksek 

olduğu gruplar yüzde 6.81 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 

3.03 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 2.45 ile ev 

eşyasında oldu.  

Aylık bazda enflasyondaki artışa gıda ve alkolsüz içecekler 

grubu 0.69 yüzde puan, giyim ve ayakkabı grubu 0.47 

yüzde puan, ulaştırma grubu 0.32 yüzde puan ile en fazla 

katkıyı verdi.  

Özel kapsamlı TÜFE-B göstergesi aylıkta yüzde 1.97 artarak 

yıllıkta yüzde 12.0’ye; gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü 

içkiler ile tütün ürünleri ve altını hariç tutan TÜFE-C endeksi 

ise aylıkta yüzde 1.92 artarak yıllıkta yüzde 11.48’e yükseldi.  

TCMB’nin aylık fiyat gelişmeleri raporundan detaylarını 

daha ayrıntılı görecek olmakla birlikte hesaplamalarımız 

mevsimsell ikten arındırı lmış çekirdek enflasyon 

göstergelerinden TÜFE-B ve TÜFE-C’nin yıllıkta tekrar artış 

eğilimi içine girdiğine işaret ediyor. 

Mal grubu enflasyonu aylıkta yüzde 2.76 artarak yıllıkta 

yüzde 12.07’den yüzde 12.29’a yükselirken, enerji grubu 

aylıkta yüzde 2.09 oranında artış kaydetmiş olsa da bazın 

da etkisiyle yıllıkta 278 baz puan düşerek yüzde 3.98’e 

geriledi. Hizmet grubu enflasyonu ise Ekim’de yüzde 0.71 

artarak yıllıkta 10.92 oldu. 

Gıda enflasyonu Ekim ayında yüzde 3.03 olurken yıllıkta 

yüzde 14.95’ten yüzde 16.51’e yükseldi. Taze meyve ve 

sebze fiyatlarının aylıkta yüzde 7.54 oranında artmasının da 

etkisiyle işlenmemiş gıda fiyatları aylıkta yüzde 3.97 artarak 

yıllıkta yüzde 18.78’e yükseldi. Ekmek ve tahılların 

bulunduğu işlenmiş gıda grubu fiyatları ise Ekim’de yüzde 

2.18 artarak yıllıkta yüzde12.79’dan yüzde 14.49’a yükseldi. 

Temel mal grubu enflasyonu yüzde 3.29 artışla yıllıkta yüzde 

12.09’a yükselirken giyim ve ayakkabı grubunun belirleyici 

olduğunu görmekteyiz. Aylıkta yüzde 0.71 artan hizmet 

grubu enflasyonu ise yıllıkta ılımlı yükselerek yüzde 10.92 

oldu. 

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) Ekim’de bir önceki aya 

göre yüzde 3.55 artarak yıllıkta yüzde 14.33’ten yüzde 

18.20’ye hızlı yükseldi.  

Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine baktığımızda ara 

malında yüzde 4.26, sermaye malında yüzde 3.67, 

dayanıklı tüketim malında yüzde 3.27, enerji grubunda 

yüzde 2.84 ve dayanıksız tüketim malında yüzde 2.47 artış 

olduğunu görmekteyiz.  

Özellikle ara malı gurubundaki yüksek artış hızı, tüketici 

fiyatları üzerinde üretici fiyatları kaynaklı yukarı yönlü 

risklerin arttığını gösteriyor.  

Ekim 20
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Ekim ayı enflasyonu beklentilerle uyumlu gerçekleşirken, 

maliyet kaynaklı baskıların yukarı yönlü riskleri artırdığı gö-

rülüyor.  

Türk lirasındaki değer kayıplarına bağlı olarak döviz kuru-

nun yıllık enflasyona katkısına ilişkin TCMB, Eylül ayı itibarıy-

la döviz kurunun yıllık tüketici enflasyonuna etkisinin 5 pu-

ana yaklaştığını belirterek, tüketici fiyatları üzerinde mali-

yet baskılarının döviz kuru ve enerji fiyatları kaynaklı ola-

rak yoğunlaştığını vurgulamıştı.  

Ekim ayı Yİ-ÜFE verisi önümüzdeki dönemde bu durumun 

daha da belirgin hale geleceğini düşündürüyor. Talepte 

yaşanacak daralma ise bunu dengeleyebilir.  

TCMB, son Enflasyon Raporu’nda 2020 sonu tahminini 

yüzde 8.9’dan yüzde 12.1’e, 2021 tahminini yüzde 

6.2’den yüzde 9.4’e yükseltmişti. 
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