
Enflasyon Üzerinde Maliyet Baskıları Artıyor 

4 Ocak 2021 • E.0372 

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

Aralık ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 1.25 

oranında arttı. Bir önceki yıl yüzde11.8 olan yıllık 

enflasyon 2020 yılında yüzde 14.6’ya yükseldi.  TCMB 

Enflasyon Raporu’nda bu yıl için enflasyon yüzde 

12.1, Yeni Ekonomi Programında ise yüzde 8.0 olarak 

öngörülmüştü.  

Aylık enflasyona en fazla katkılar gıda, ulaştırma ve 

ev eşyası kalemlerinden geldi. Gıda fiyatları aylık 

bazda yüzde 2.53 oranında artarak enflasyona 0.58 

puan katkı yaparken, yıllıkta yüzde 20.61 oldu. 

İşlenmemiş gıda fiyatları yüzde 3.39, işlenmiş gıda 

fiyatları ise yüzde 1.70 artış kaydetti. TCMB Enflasyon 

Raporunda gıda fiyatları enflasyonunun yüzde 13.5 

olacağı öngörülmüştü. 

Ulaştırma grubu aylık bazda yüzde 0.36 oranında 

artarak enflasyona 0.41 puan katkı yaparken, yıllıkta 

yüzde 21.12’ye yükseldi. 

Gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün 

ürünleri ve altını hariç tutan çekirdek enflasyon (TÜFE-

C) aylık bazda yüzde 0.99 oranında artarken, yıllıkta 

yüzde 13.26'dan yüzde 14.31 ile yükselerek son 17 

ayın en yüksek düzeyine çıktı.  

TCMB’nin aylık fiyat gelişmeleri raporundan 

detaylarını daha ayrıntılı görecek olmakla birlikte 

hesaplamalarımız mevsimsellikten arındırılmış çekirdek 

enflasyon göstergelerinden TÜFE-B ve TÜFE-C’nin 

yıllıkta artış eğiliminin güçlü olduğunu izliyoruz. 

Temel mal fiyatları aylık bazda yüzde 1.42 artışla 

yıllıkta yüzde 17.24’e yükseldi. Dayanıklı malların 

aylıkta yüzde 3.62, yıllıkta yüzde 30.40 oranında 

artması temel grubundaki artışta etkili oldu. Hizmetler 

grubunda aylık artış yüzde 0.59 olurken yıllık enflasyon 

yüzde 11.66'ya yükseldi. 

Fiyatı artan ve azalan ürünler farkının toplam ürün 

sayısına oranı üzerinden hesapladığımız Enflasyon 

Yayılım Endeksi ise bir önceki aya göre gerileme 

kaydetse de yüksek seyrini korumaya devam ediyor. 

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) Aralık’ta yüzde 

2.36 oranında artarak yıllıkta yüzde 25.15’e yükseldi. 

Yİ-ÜFE’de ara malı ve enerji grubundaki artışlar 

belirleyici oldu. 

Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine 

baktığımızda ara malında yüzde 2.91, enerji 

grubunda yüzde 2.86, sermaye malında yüzde 1.87, 

dayanıksız tüketim malında yüzde 1.47 ve dayanıklı 

tüketim malında yüzde 1.31 oranında artış olduğunu 

görmekteyiz.  
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(değişim %) 2019 2020 2019 2020

Aylık 0,74 1,25 0,69 2,36

Yıllık 11,84 14,60 7,36 25,15

Yıllık Ort. 15,18 12,28 17,56 12,18
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TCMB’nin son Enflasyon Raporu’nda 2021 sonu enf-

lasyon tahmini yüzde 9.4 düzeyindeyken, TCMB Bek-

lenti Anketi’nde oranın yüzde 10.8 olduğunu gör-

dük.  

2021 yılın ilk yarısı boyunca enflasyonun yüksek kal-

maya devam edeceğini beklemekteyiz. Süregelen 

kuraklık ve küresel emtia fiyatlarında görülen yükseliş 

gıda fiyatları üzerindeki yukarı yönlü riskleri arttırırken, 

petrol fiyatlarında yükseliş eğilimi ve asgari ücrete 

yapılan yüzde 21.6 oranındaki artışın bunu besleye-

ceğini düşünmekteyiz.  

Sıkı para politikasının kur ve talep üzerinde yarata-

cağı etkiler ise maliyet ve talep kaynaklı enflasyonu 

dengeleyecektir. 
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