
 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜFE enflasyonu piyasa beklentilerini aşarak %7,25 oldu ve yıllık %70’e ulaştı  5 Mayıs 2022 

Enflasyon – Nisan 2022 

TÜFE enflasyonu Nisan’da ortalama piyasa beklentilerini aşarak %7,25 oldu ve 

yıllık %70,0'e yükseldi. Nisan ayında TÜFE enflasyonu 6,0 civarındaki medyan 

piyasa beklentilerinin (Foreks anketi: %5,6, Bloomberg HT anketi: %6,2) üzerinde 

%7,25 seviyesinde gerçekleşirken, bizim %7,80’ilk beklentimizin bir miktar altında 

kaldı. Bu sonuçla, yıllık TÜFE enflasyonu da %61,1’den %70,0’e yükselmiş oldu. Öte 

yandan, çekirdek TÜFE enflasyonu (C grubu) aylık %4,54’lük gerçekleşmeyle yıllık 

bazda %48,4’ten %52,4’e yükseldi. Yurtiçi ÜFE enflasyonu ise aylık %7,67’lik 

gerçekleşmenin ardından, yıllık bazda %115,0’ten %121,8’e yükseldi.  

Gıda enflasyonu özellikle öne çıksa da, enflasyonda genele yayılan yükseliş 

eğilimi sürüyor. Aylık %13,4 seviyesinde gerçekleşen gıda enflasyonu bizim 

beklentimizle tamamen uyumlu olsa da, bu rakamın manşet enflasyonun piyasa 

beklentilerini aşmasının arkasındaki temel faktör olabileceğini düşünüyoruz. 

Çekirdek TÜFE enflasyonunun %4,58’ik medyan piyasa beklentisi (Gedik Yatırım 

beklentisi %5,1) ile uyumlu olması da bu görüşümüzü destekliyor. Bu arada gıda 

enflasyonunun sene başından bu yana %43, yıllık bazda ise %89’a ulaştığını 

belirtelim. Bizim tahminimizdeki sapmanın ise sezonluk fiyat artışlarının görüldüğü 

giyim kaleminden kaynaklandığını söyleyebiliriz; biz gecikmeli kur geçişkenliği 

nedeniyle tarihsel ortalamaların çok üzerinde (%14-15) bir giyim enflasyonu 

beklerken, gerçekleşmenin %7,0 seviyesinde olduğunu görüyoruz, ki bu rakam geçen 

senenin nisan ayındaki %7,7’lik artışın dahi altında kalmış görünüyor. Bunların 

dışında, hizmet fiyatlarındaki %4,7’lik ve dayanıklı mal grubu fiyatlarındaki 

%5,1’lik artışlar gecikmeli kur ve maliyet artışı etkilerini ve fiyatlama 

davranışlarındaki bozulmayı net bir şekilde yansıtıyor. Son olarak, doğalgaza ay 

başında yapılan yüklü zammın etkisiyle %7,6 seviyesinde gerçekleşen enerji grubu 

enflasyonunun manşet rakama yaklaşık %1,0 puanlık, mart ayı ortasında yapılan 

sigara zammının ise %0,2 puanlık katkı yaptığını söyleyebiliriz.  

TÜFE enflasyonunda yükseliş bir süre daha devam edebilir. Yıllık %122’ye ulaşan 

yurtiçi ÜFE enflasyonunun yanında, çok yüksek seyretmeye devam eden gıda ve 

enerji enflasyonun, TÜFE enflasyonu alt kalemleri üzerindeki ikincil etkileri nedeniyle 

enflasyondaki hızlı yükseliş trendinin devam etmesini bekliyoruz.  Buna göre, TÜFE 

enflasyonunun mayıs ayı ya da en geç haziran ayında %75 civarına yükselmesini 

bekliyoruz. Sonrasında, küresel enerji fiyatlarının ve kurun ılımlı seyrettiği (örneğin 

$/TL kurunun sene sonunda 16,00 seviyesine ulaştığı ve Brent petrol fiyatının 95 

$/varil civarına gerilediği) bir senaryoda, TÜFE enflasyonu Kasım/Aralık 

dönemine kadar yatay ya da sebze-meyve fiyatlarının seyrine göre hafif aşağı 

yönlü seyredebilir. Aralık ayından itibaren güçlü baz etkisiyle TÜFE 

enflasyonunda bir düşüş süreci mümkün gözükse de, TÜFE enflasyonu sene 

sonunda %55 civarında (hatta bir miktar üzerinde) gerçekleşebilir.  

Enflasyon tahminimiz üzerindeki riskler çift yönlü olsa da, yukarı yönlü riskler 

daha ağır basıyor. Ancak bu tahmin üzerinde enerji fiyatları kaynaklı ya da daha 

önemlisi kur-enflasyon spirali gibi önemli yukarı yönlü riskler bulunduğunu da 

belirtmemiz lazım. TL’de ek değer kayıpları görüldüğü (örneğin $/TL’nin sene 

sonunda 17,50-18,00 seviyesine yaklaştığı) ve/veya emtia fiyatlarının 

bugünkünden bir miktar daha yüksek seviyelerde dengelendiği bir senaryoda, 

TÜFE enflasyonu yıl içinde %80 üzeri seviyeleri test ederken, yılı da baz etkisi 

desteğine rağmen %70 civarında tamamlayabilir. Jeopolitik risklerin azalmasına 

ve/veya Global büyümede hızlı bir yavaşlamaya bağlı olarak enerji (ve diğer 

emtialar) fiyatlarında hızlı bir yumuşama olması (örneğin Brent petrol varil 

fiyatının 80-85 $ aralığına geri çekilmesi) durumunda, TÜFE enflasyonunda daha 

düşük seviyelerin görülmesi de mümkün olabilir. Ancak emtia fiyatlarının hızla 

geri çekildiği bu iyimser senaryoda dahi, TÜFE enflasyonunun sene sonunda 

ancak %45-50 civarına gerileyebileceğini düşünüyoruz.  

 

 

Grafik 1: Yurtiçi ÜFE – TÜFE enflasyonu 

  
 Kaynak: TÜİK, TCMB, Gedik Yatırım Araştırma 

 

Grafik 2: Uzun dönemli TÜFE enflasyonu 

 

Kaynak: TÜİK 

Grafik 3: Uzun dönemli TÜFE enflasyonu (yıl sonları) 

 

Kaynak: TÜİK, Gedik Yatırım Araştırma 

 

Lütfen raporun sonundaki yasal uyarıları göz önünde bulundurunuz. 
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Makro Görünüm – Enflasyon 

Tablo 1: TÜFE enflasyonu ve yurtiçi ÜFE enflasyonu; alt kalemler [2003=100] 

 

Kaynak: TÜİK 

Tablo 2: Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri [2003=100] 

 

Kaynak: TÜİK 
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YASAL UYARI  

Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. 

Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri 

arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve 

tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-

satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize 

uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize 

uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; 

içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir 

olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Gedik 

Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. 


