
Enflasyondaki Yükseliş Eğilimi Sürüyor 

Türk-İş’in aylık açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre, Nisab ayında Ankara’da 

gıda fiyatları yüzde 1.1 oranında arttı. Geçen yılın aynı ayında artış yüzde 1.2 

düzeyindeydi. Bir önceki ay Türk-İş’in endeksi yüzde 0.6 oranında artarken, TÜİK’in 

açıkladığı gıda fiyat endeksi yüzde 1.1 oranında artış göstermişti. 

Böylece bir önceki ay yüzde 16.7 olan yıllık gıda enflasyonu Nisan’da yüzde 

16.6’ya geriledi. Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 2.761 TL, yoksulluk sınırı ise 9.013 TL 

oldu.  

2021 yılı için net asgari ücret 2.825,9 TL olarak belirlenmişti. Türk-İş’in raporu evli 

olmayan-çocuksuz bir çalışanın aylık yaşama maliyetinin 2021 yılı Nisan ayı 

itibarıyla 3.336.1 TL olduğunu ortaya koymaktadır.  

Nisan ayında sebze fiyatları yüzde 0.9, meyve fiyatları ise yüzde 11.9 oranında 

artarken sebze meyve grubundaki artış yüzde 3.5 oldu. Böylece bir önceki ay 

yüzde 5.9 olan sebze-meyve grubundaki yıllık enflasyonun yüzde 9.8’e gerilediği 

görülüyor. Türk-İş’in meyve-sebze grubu TÜİK’in işlenmemiş gıda grubu fiyatlarıyla 

yüksek korelasyon içermektedir. 2020 yılının Nisan ayında işlenmemiş gıda grubu 

fiyatları yüzde 3.6, taze meyve-sebze fiyatları ise yüzde 0.1 artış kaydetmişti. 

Türk-İş’in araştırması gıda fiyatlarındaki artışın devam ettiğini ortaya koyarken, 

özellikle yaş sebze-meyve ürünlerinde devam eden fiyat artışları ile et, tavuk, balık, 

sakatat, bakliyat ürünlerinin bulunduğu gruptaki yükselişlerin mutfak harcamasına 

olumsuz yansıdığını göstermektedir.  

Son olarak TCMB Beklenti Anketinde Nisan ayında tüketici fiyatlarında aylık artış 

beklentisi yüzde 1.5, piyasa beklentisi ise yüzde 1.8 şeklindedir. Piyasa beklentileri 

dahilindeki gerçekleşme Mart ayında yüzde 16.2 olan yıllık enflasyonun Nisan’da 

yüzde 17.3’e yükseleceğine işaret etmektedir.  

Not: 

“Açlık ve Yoksulluk Sınırı” çalışmasında hesaplamaya temel alınan gıda maddelerinin fiyatları, Türk-İş tarafından piyasadan, market ve semt pazarları sürekli ve düzenli dolaşılarak doğrudan tespit 

edilmekte olup TÜİK tarafından derlenen fiyat verileri kullanılmamaktadır.  

Her ayın son haftasında ve TÜİK açıklamasından yaklaşık bir hafta önce hesaplama sonuçlarını kamuoyuna açıklamakta ve bu yönüyle, tüketici fiyatlarındaki artış eğilimini yansıtan “öncü göster-

ge” niteliği taşımaktadır.  

Hesaplanan tutarlar ücret düzeyi olmayıp haneye girmesi gereken toplam gelir miktarını ifade etmektedir.  

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