
Mart Ayında Enflasyon %60’ı Aşacak 

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

fiyatları yüzde 8.24 arttı. Geçen yılın aynı ayında gıda enflasyonu yüzde 2.11 

düzeyindeydi. Böylece yıllık gıda enflasyonu Mart 2022 itibariyle yüzde 76.4 oldu.  

Bir önceki ay Türk-İş’in endeksi yüzde 7.12 oranında artarken, TÜİK’in açıkladığı gıda fiyat 

endeksi yüzde 8.41 oranında artış göstermişti.  

Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 4.928,1 TL, yoksulluk sınırı ise 16.052,4 TL olurken, Türk-İş’in 

raporu evli olmayan-çocuksuz bir çalışanın aylık yaşama maliyetinin 2022 yılı Mart ayı 

itibarıyla 6.474,0 TL olduğunu ortaya koymaktadır. Bu da asgari ücretle çalışan bekârın 

bir insanın hayatını sürdürebilmesi için 2.220 TL daha temin etmesi anlamına gelmektedir. 

Türk-İş’in çalışması, tarımsal girdi fiyatları endeksinde enerji ve yağlar alt grubundaki fiyat 

artışının yüzde 101.0’i geçtiğini, Ekim ayında çiftçinin büyük kısmının tarlasına gübre 

atamamasının üretimde yıllık ürün kaybına neden olacağı öngörüsünü paylaşmakta. Süt-

yem değer eşitliğinin bozulmasının üreticilerin hayvanlarını kesmeye başlamaya neden 

olduğu ifade edilirken, önlem alınmadığı takdirde önümüzdeki aylarda et, süt ve süt 

ürünleri fiyatlarının daha da yükseleceği belirtilmektedir. Marketlerde sıvı yağ, şeker ve 

salça satışlarına konulan alım sınırlarının başka gıda ürünleri için de söz konusu 

olabileceği uyarısında bulunmaktadır. 

 

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi Mart ayında tüketici fiyatlarında aylık artış beklentisinin 

yüzde 4.1 olacağına işaret ederken, hesaplamalarımız yüzde 9.2 oranında bir artış 

olabileceği yönünde. Bu durumda bir önceki ay yüzde 54.4 olan yıllık enflasyon yüzde 

66.8’e yükselecektir. Piyasa Katılımcıları Anketi doğrultusundaki gerçekleşme ise yıllık 

enflasyon yüzde 59.1’e yükselmesi anlamına gelmektedir.  

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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