
Yıllık Enflasyon Haziran Ayında Yükselecek 

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

fiyatları yüzde 1.2 oranında arttı. Geçen yılın aynı ayında gıda enflasyonu yüzde 0.3 

azalmıştı. Bir önceki ay Türk-İş’in endeksi yüzde 2.3 oranında artarken, TÜİK’in açıkladığı 

gıda fiyat endeksi yüzde 0.3 oranında artış göstermişti. 

Böylece bir önceki ay yüzde 16.1 olan yıllık gıda enflasyonu Haziran’da yüzde 17.8’e 

yükseldi. Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 2.865 TL, yoksulluk sınırı ise 9.332 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 Haziran ayı itibarıyla 3.473.4 TL 

olduğunu ortaya koymaktadır.  

Haziran ayında sebze fiyatları değişim göstermezken, meyve fiyatları yüzde 0.5, sebze 

meyve grubu yüzde 2.1 oranında arttı. Böylece bir önceki ay yüzde 7.4 oranında azalan 

sebze-meyve grubu yıllık enflasyonun yüzde 6.5 azaldı. Türk-İş’in meyve-sebze grubu 

TÜİK’in işlenmemiş gıda grubu fiyatlarıyla yüksek korelasyon içermektedir. 2020 yılının 

Haziran ayında işlenmemiş gıda grubu fiyatları yüzde 3.8, taze meyve-sebze fiyatları ise 

yüzde 7.5 azalış kaydetmişti. 

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

şartlarının olumlu etkisinin yaş sebze-meyve fiyatlarına yansımadığına işaret etti. Bu 

durum enflasyon üzerinde gıda kaynaklı riskler olduğunu göstermektedir.  

Son olarak TCMB Piyasa Katılımcıları Anketinde Haziran ayında tüketici fiyatlarında aylık 

artış beklentisi yüzde 1.2, piyasa medyan beklentisi yüzde 1.4 düzeyindedir. Ancak gıda 

dışındaki kalemlerde döviz kuru ve emtia fiyatları kaynaklı artışlar, tedarik zincirindeki 

aksaklıklar ve akaryakıt fiyatlarına Mayıs’ta yapılan ÖTV zammı ile kapanma 

tedbirlerinin gevşetilmesinin etkilerini enflasyon üzerinde belirgin şekilde göreceğimizi 

düşünüyoruz. Piyasa medyan beklentisi dahilindeki gerçekleşme Mayıs ayında yüzde 

16.6 olan yıllık enflasyonun Haziran’da  yüzde 16.9’a 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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