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

Kasım ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) piyasa 

beklentilerinin üzerinde yüzde 2.30 oranındaki artarak 

2018 yılı Ekim ayından bu yana aylık bazda en yüksek 

düzeyde artışı kaydetti. Ekim’de yüzde 11.89 olan yıllık 

enflasyon yüzde 14.03’e yükseldi. Bu durum, Ekim ayı 

sonunda yayımlanan TCMB Enflasyon Raporu’ndaki 

enflasyon tahmin patikasından sapma anlamına 

gelmektedir. 

Gerçekleşen enflasyon ve politika faizi üzerinden 

hesapladığımız ex-post reel faiz ise yüzde 2.79’dan 

yüzde 0.85’e geriledi. 

Aylık enflasyona en fazla katkılar gıda ve ulaştırma 

kalemlerinden geldi. Gıda fiyatları aylık bazda yüzde 

4.16 oranında artarak enflasyona 0.97 puan katkı 

yaparken, yıllıkta yüzde 21.08 ile son 18 ayın en 

yüksek düzeyine çıktı. İşlenmemiş gıda fiyatları yüzde 

6.21, işlenmiş gıda fiyatları ise yüzde 2,26 ile  güçlü 

artış kaydetti. Para Politikası Kurulu notlarında küresel 

gıda fiyatlarındaki artışa dikkat çekilmişti.  

Ulaştırma grubu aylık bazda yüzde 4.51 oranında 

artarak enflasyona 0.70 puan katkı yaparken, yıllıkta 

yüzde 18.67 ile son 2 yılın en yükseğine çıktı. 

Gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün 

ürünleri ve altını hariç tutan çekirdek enflasyon (TÜFE-

C) aylık bazda yüzde 2.12 oranında artarken, yıllıkta 

yüzde 11.48'den yüzde 13.26'ya yükselerek Ağustos 

2019’dan bu yana en yüksek düzeyine çıktı.  

Temel mal fiyatları aylık bazda yüzde 3.76 ile son 2 

yılın en yüksek artışını kaydederken, yıllıkta yüzde 

15.32’ye yükseldi. Dayanıklı malların aylıkta yüzde 

5.68, yıllıkta yüzde 26.50 oranında artması temel 

grubundaki artışta belirleyici oldu. Hizmetler 

grubunda aylık artış yüzde 0.62 olurken yıllık enflasyon 

yüzde 11,42'ye yükseldi. 

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) Kasım’da bir 

önceki aya göre yüzde 4.08 ile Eylül 2018’den bu 

yana en yüksek düzeyde artarken yıllıkta yüzde 

18.20’den yüzde 23.11’e yükseldi. Yİ-ÜFE’de ara 

malı  ve dayanıksız tüketim mallarındaki artış 

belirleyici oldu. 

Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine 

baktığımızda ara malında yüzde 4.77, dayanıksız 

tüketim malında yüzde 4.17, enerji grubunda yüzde 

2.79, dayanıklı tüketim malında yüzde 2.74 ve 

sermaye malında yüzde 2.58 oranında artış olduğunu 

görmekteyiz.  
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Kasım ayın enflasyonunda birikimli kur ve talep fak-

törlerinin etkilerini görmekteyiz. 

Enflasyon gerçekleşmeleri, 24 Aralık’ta yapılacak 

Para Politikası Kurulu toplantısında ek sıkılaştırmanın 

gelebileceğini düşündürüyor. 

TCMB, son Enflasyon Raporu’nda 2020 sonu tahmi-

nini yüzde 8.9’dan yüzde 12.1’e, 2021 tahminini yüz-

de 6.2’den yüzde 9.4’e yükseltmişti. 

Aralık ayında yıllık enflasyonun baz etkisi ile hafifçe 

gerileme olasılığı olsa da mevcut eğilim yıl sonu enf-

lasyonunun TCMB tahmininin üzerinde yüzde 13-13.5 

aralığında oluşacağına işaret ediyor. 2021 yılın ilk 

yarısı boyunca da enflasyon yüksek kalmaya de-

vam edecek.  
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