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

TCMB, Temmuz ayı Enflasyon Raporunda 2021 ve 2022 

yıl sonu enflasyon tahminlerini sırasıyla yüzde 14.1 ve 

yüzde 7.8’e yükseltti. Bir önceki raporda tahminler 

2021 yılı için yüzde 12.2, 2022 yılı için ise yüzde 7.5 

düzeyindeydi. 

2021 yılı için güncellemenin kaynaklarına baktığımızda 

Türk lirası cinsinden ithalat fiyatları enflasyon tahmine 

0.8 puan; gıda fiyatları 0.5 puan; yönetilen/

yönlendirilen fiyatlar 0.3 puan, enflasyon tahmininden 

sapma 0.2 puan ve çıktı açığı 0.1 puan yukarı 

çekmiştir. 

Bir önceki raporda 2021 yılı için yüzde 13.0 olan gıda 

enflasyonu varsayımının bu raporda yüzde 15.0’e 

yükseltildiğini görmekteyiz. 2021 yılı için 64.4  dolar 

olarak öngörülen petrol fiyatları da 69.6 dolara 

yükseltildi. 

Enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 2021 yılı sonunda 

yüzde 16.0 ile yüzde 12.2 aralığında (orta noktası 

yüzde 14.1), 2022 yılı sonunda ise yüzde 5.4 ile yüzde 

10.2 aralığında (orta noktası yüzde 7.8) 

gerçekleşeceği öngörülüyor.  

 

TCMB’nin tahmin patikası yıllık enflasyonun Ekim 

sonuna kadar yüzde 19.0 etrafında seyredeceğini ve 

yılın son iki ayında bazın da etkisiyle gerilemeye 

başlayacağına işaret ediyor.  

TCMB’nin yüzde 14.1 beklentisiyle, piyasa katılımcıları 

anketindeki yüzde 15.6 seviyesi arasında 1.5 puanlık 

bir fark olduğunu görmekteyiz. 

Raporda öne çıkan noktalara baktığımızda, TCMB 

parasal duruşun krediler ve iç talep üzerindeki 

yavaşlatıcı etkilerinin belirginleşmesiyle yılın ikinci 

yarısında toplam talep koşullarında daha ılımlı bir 

eğilim öngörüyor. Öte yandan aşılama sürecine ilişkin 

gelişmelerin, küresel talepteki toparlanma ile birlikte 

emtia fiyatlarındaki artışların, ertelenen tüketimin ve 

arz kısıtları gibi faktörlerin enflasyon görünümü 

üzerinde yukarı yönlü risk oluşturmaya devam ettiğine 

dikkat çekiliyor.  

Tedarik zincirinde süregelen aksaklıklar, yıl sonu ve 

orta vadeli enflasyon beklentilerinin yüksek seyretmesi,   

yönetilen/yönlendirilen fiyat ve vergi ayarlamalarının 

öngörülen patikanın üzerinde kalmasının 

enflasyondaki düşüş sürecinin gecikmesine yol 

açabileceği TCMB Başkanı tarafından dile getirildi.  

TCMB, Enflasyon Tahminini Yükseltti 

2021 2022 2023

2020-IV 9,4 7,0

2021-I 9,4 7,0

2021-II 12,2 7,5

2021-III 14,1 7,8 5,0

  r 1,9 0,3  

Güncellemenin Kaynakları (% puan) 2021 2022

TÜFE Tahminlerinde Revizyon 1,9 0,3

TL Cinsinden İthalat Fiyatları 0,8

Çıktı Açığı 0,1 0,1

Yönetilen/Yönlendirilen Fiyatlar 0,3 -

Enflasyon Tah. Sapma/ Enf. Ana Eğilimi 0,2 0,1

Gıda 0,5 0,1

2021 2022

4.8 4.5

(4.4) (4.4)

69.6 69.4

(64.4) (61.9)

16.3 0.2

(13.3) (-0.5)

15.0 10.1

(13.0) (9.8)
(Parantez içleri önceki rapordan)

İhracat Ağırlıklı Küresel Üretim Endeksi 

(yıl l ık ort. % değ.)

Petrol Fiyatları (Ort. $)

İthalat Fiyatları ($, yıl l ık % değ.)

Gıda Fiyatları Enflasyonu (yıl sonu % değ.)

2021-I 2021-II

Çıktı Açığı 2.1 0.8

(Yüzde) (2.3) (0.8)

(Parantez içindeki sayılar Nis. Enf. Rap.)

TCMB Tahmini Piyasa Kat. Anketi* Enflasyon Hedefi

2021 Yıl Sonu 14,1 15,6 5,0

12 Ay Sonrası 12,6 5,0

24 Ay Sonrası 10,4 5,0
* Temmuz 2021


