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

Şubat ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 4.81 oranında 

artarken, yıllık enflasyon 5.7 puan artarak yüzde 54.4’e yükseldi. 

Bu aynı zamanda 2003 bazlı seride en yüksek rakama karşılık 

gelmektedir. Bundan önceki en yüksek seviye ise baz yılı 1994 

olan bir önceki seride mart 2002’de yüzde 65.1 ile görülmüştü. 

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise şubat ayında ENAGrup 

Fiyat Endeksinin (E-TÜFE) yüzde 5.44 oranında arttığını, yıllık 

enflasyonunun 8.6 puan artarak yüzde 123.8’e yükseldiğini 

duyurdu. 

Şubat 2022'de, endekste kapsanan 409 maddeden, 53 

maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 24 

maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 332 maddenin 

ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti. Fiyatı artan ve azalan 

ürünler farkının toplam ürün sayısına oranı üzerinden hesaplanan 

Enflasyon Yayılım Endeksi ise yükselişini sürdürdü. Aylık 

enflasyona en fazla katkı 2.13 yüzde puan ile gıda ve alkolsüz 

içecekler grubundan gelirken, ulaştırma grubu 0.77 yüzde puan 

ile onu izledi.  

Ana harcama grupları itibarıyla şubat ayında artışın yüksek 

olduğu gruplar sırasıyla yüzde 8.41 ile gıda, yüzde 4.0 ile enerji, 

yüzde 3.85 ile temel mal ve yüzde 3.63 ile hizmet grubu oldu.  

Çekirdek enflasyon göstergelerinden işlenmemiş gıda ürünleri, 

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

aylıkta yüzde 3.87 oranında artarken bu grupta enflasyon yıllıkta 

yüzde 47.0’ye yükseldi. Gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler 

ile tütün ürünleri ve altını hariç tutan çekirdek enflasyon 

göstergesi (TÜFE-C) ise aylık bazda yüzde 3.75 oranında artarak 

yıllıkta yüzde 44.1 oldu.  

Gıda fiyatları aylık bazda yüzde 8.41 oranında artarken bu 

grupta yıllık enflasyon yüzde 64.5’e yükseldi. Enflasyon 

raporunda 2022 yılı için gıda enflasyonu yüzde 24.2 olarak 

tahmin edilmişti. Enerji fiyatları şubat ayında yüzde 4.0 artarken 

yıllık enflasyon yüzde 83.0 oldu. Temel mal fiyatları aylıkta yüzde 

3.85 oranında artarak yıllıkta yüzde 54.4’e yükselirken, hizmetler 

grubunda ise aylık enflasyon yüzde 3.63 ile yıllıkta yüzde 32.9 

düzeyine çıktı.  

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) şubat ayında yüzde 7.22 

oranında artarak yıllıkta yüzde 105.01 ile yeni tarihi zirvesine 

yükseldi. TÜFE ile Yİ-ÜFE arasındaki makas da 50.6 yüzde puan ile 

yeni bir tarihi farka çıktı. 

Üretim için ana girdi olan ara malı fiyatları şubat ayında yüzde 

5.3 artarak yıllıkta yüzde 115.1’e yükseldi. Enerji grubundaki 

yüzde 20.0 oranındaki aylık artış bu grupta yıllık enflasyonun 

yüzde 188.5’e yükselmesine neden oldu.  

Enflasyon yüzde 50’yi aşarken, üretici fiyatlarında 28 yıl sonra 

yıllıkta bazda 3 haneli enflasyon görüldü. 

Son enflasyon raporunda enflasyonun, yüzde 70.0 olasılıkla, 

2022 yılı sonunda orta noktası yüzde 23,2 olmak üzere, yüzde 

18,6 ile yüzde 27,8 aralığında gerçekleşeceği öngörülürken, 

TCMB’nin tahmin patikası yıllık enflasyonun 2022 yılı mayıs ayın-

da zirveyi göreceğini, temmuz ayına kadar yüzde 50.0 düzeyin-

de seyredeceğine işaret etmişti.  

Son piyasa katılımcıları anketinde ise 2022 yıl sonu enflasyon 

beklentisi yüzde 34.1 ile TCMB’nin üst bant aralığının üzerindey-

di. 

Temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8.0'den yüzde 1.0'e dü-

şürülmesi şubat ayı ortasından yürürlüğe girmişti. KDV indirimleri 

mart ayını da etkileyecek olmakla birlikte enerji fiyatlarının yük-

sek seyri tüketici enflasyonu üzerinde yukarı yönlü riskleri artır-

maktadır. 
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