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

Mayıs ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 1.4 olan 

piyasa beklentisinin altında yüzde 0.89 arttı. Böylece bir önceki 

ay yüzde 17.1 olan yıllık enflasyon 55 baz puan azalarak yüzde 

16.6’ya geriledi. 

Ana harcama grupları itibarıyla Mayıs ayında artışın yüksek 

olduğu gruplar sırasıyla, yüzde 2.56 ile ulaştırma, yüzde 1.76 ile 

giyim ve ayakkabı ve yüzde 1.62 ile çeşitli mal ve hizmetler 

oldu. Aylık en yüksek düşüş gösteren grup ise yüzde 1.32 ile 

eğlence ve kültür oldu. 

Aylık enflasyona en fazla katkı 0.40 yüzde puan ile ulaştırma 

grubundan gelirken onu 0.12 yüzde puan ile konut ve 0.10 

yüzde puan ile giyim ve ayakkabı grubu izledi.  

Gıda fiyatları aylık bazda yüzde 0.29 oranında artarken bu 

grupta yıllık enflasyon değişim göstermeyerek yüzde 17.0’de 

yatay seyretti.  

İşlenmemiş gıda fiyatları aylıkta yüzde 0.32 oranında azalırken 

yıllıkta da 5 baz puan düşerek yüzde 14.6’ya geriledi. Bu 

grupta taze meyve ve sebze fiyatlarının aylıkta yüzde 6.37 

oranında gerilediğini görmekteyiz. İşlenmiş gıda fiyatları ise 

aylıkta yüzde 0.87 oranında artarak yıllıkta yüzde 19.5’e 

yükseldi.  

Çekirdek enflasyon göstergelerinden işlenmemiş gıda ürünleri, 

enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altını hariç tutan TÜFE-B endeksi 

aylıkta yüzde 0.98 oranında artarken bu grupta enflasyon 

yıllıkta yüzde 18.1’den yüzde 17.5’e geriledi.  Gıda ve alkolsüz 

içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altını hariç tutan 

diğer çekirdek enflasyon göstergesi (TÜFE-C) ise aylık bazda 

yüzde 1.01 oranında artarken, yıllıkta yüzde 17.8’den yüzde 

17.0’ye geriledi. 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 yüzde 

15.0’in altına gerilediğine işaret ediyor. 

Enerji fiyatları Mayıs ayında yüzde 1.5 artarken yıllık enflasyon 

yüzde 18.4’ten yüzde 17.7’ye geriledi. 

Temel mal fiyatları aylıkta yüzde 0.86 oranında artarak yıllıkta 

yüzde 23.1’den yüzde 20.8’e geriledi. Dayanıklı mal grubu 

fiyatları aylıkta yüzde 0.91 oranında artarken, yıllıkta yüzde 

32.5’ten yüzde 30.7’ye gerilediğini görmekteyiz. Giyim ve 

ayakkabı grubunda ise fiyatlar Mayıs’ta yüzde 1.78 oranında 

artarak yıllıkta yüzde 11.0’den yüzde 5.6’ya geriledi.  

Hizmetler grubunda aylık artış yüzde 1.18 olurken, yıllık 

enflasyon yüzde 12.6’dan yüzde 13.1’e yükseldi. Bu grup 

altında aylık bazda en yüksek artış yüzde 5.04 ile ulaştırma 

hizmetlerinde gerçekleşti.  

Temel mal ve hizmetler grubu enflasyonunu mevsimsellikten 

arındırdığımızda gerilemenin sürdüğünü izlemekteyiz.  
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Mayıs’ta endekste kapsanan 415 maddeden, 97 maddenin 

ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 59 maddenin 

ortalama fiyatında değişim olmadı. 259 maddenin ortalama 

fiyatında ise artış gerçekleşti. Fiyatı artan ve azalan ürünler 

farkının toplam ürün sayısına oranı üzerinden hesapladığımız 

Enflasyon Yayılım Endeksi ise geriledi. 

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) Mayıs ayında yüzde 3.92 

oranında artarak yıllıkta yüzde 35.2’den yüzde 38.3’e yükseldi.  

Böylece TÜFE ile Yİ-ÜFE arasındaki makas Eylül 2018’in de 

üzerine çıkarak 21.7 yüzde puan oldu. Üretici fiyatlarındaki yıllık 

artışın tüketici fiyatlarının iki katından fazla olması, tüketiciye 

kaçınılmaz olarak yansıyacağını düşünmekteyiz. 

Bilindiği üzere hizmet fiyatları Yİ-ÜFE kapsamında yer 

almamakta; bu endeks sadece mallardan oluşmaktadır. 

Dolayısıyla tedarik zincirinde yaşanan aksamalar, üretici 

fiyatlarının yurt dışı fiyatlardan bir başka ifadeyle uluslararası 

fiyat ve döviz kuru gelişmelerinden etkilenmesine neden 

olmaktadır. 

Ana sanayi gruplarının baktığımızda fiyatlar ara malında yüzde 

5.20 artarak yıllıkta yüzde 47.76’ya, dayanıklı tüketim malında 

yüzde 2.40 artarak yıllıkta yüzde 29.18’e, dayanıksız tüketim 

malında yüzde 1.65 artarak yıllıkta yüzde 25.22’ye, enerjide 

yüzde 5.17 artarak yıllıkta yüzde 43.33’e ve sermaye malında 

yüzde 3.14 artarak yıllıkta yüzde 29.49’a yükseldi.  

Enflasyon, 17 günlük kapanma tedbirlerinin de etkisiyle Mayıs 

ayında yüzde 16.6’ya geriledi. Öte yandan üretici fiyatları ise 

yıllıkta yüzde 38.3’e oranında artarak son 30 ayın zirvesine 

çıktı. Bu aynı zamanda serinin hesaplanmaya başladığı 2006 

yılından bu yana görülen en yüksek 4. seviyeye de karşılık 

gelmektedir.  

TCMB’nin son Enflasyon Raporunda 2021 yıl sonu enflasyon 

tahmini yüzde 12.2 olurken, tahmin patikası yıllık enflasyonun 

Nisan ayında yüzde 17.0 civarında tepe yaptıktan sonra, 

Temmuz ayına kadar bu seviyelerde kalacağına, sonrasında 

da kademeli olarak gerileyeceğine işaret etmekteydi. 

Kısıtlamalarının Haziran başında kalkmasıyla beraber, kurdaki 

yükselişin gecikmeli etkilerinin enflasyonda daha belirgin 

hale geleceğini; Merkez Bankası'nın 17 Haziran’da gerçekleş-

tireceği Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizinde 
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