
 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜFE enflasyonu  Temmuz’da beklentilerin altında kaldıysa da %79,6'ya yükseldi  3 Ağustos 2022 

Enflasyon – Temmuz 2022 

TÜFE enflasyonu %2,37 ile beklentilerin altında kaldı, ancak yıllık 

%79,6'ya yükseldi. Temmuz’da TÜFE enflasyonu %2,37 seviyesinde 

gerçekleşirken, Foreks anketindeki %3,0’lük medyan beklenti (Bloomberg 

anketi: %3,2) ve bizim %3,5’lik tahminimizin altında kalmış oldu. Buna karşın, 

TÜFE enflasyonu yıllık bazda %78,6’ten %79,6’ya yükseldi. Çekirdek TÜFE 

enflasyonu (C grubu) da aylık %2,9’luk gerçekleşmeyle %3,0’lik medyan 

beklenti ve bizim %3,2’lik tahminimizin altında kaldı. Bu rakamla çekirdek 

TÜFE enflasyonu da yıllık bazda %57,3’den %61,7’ye yükseldi. Yurtiçi ÜFE 

enflasyonu ise aylık %5,17’lik gerçekleşmenin ardından, yıllık bazda 

%138,3’den %144,6’ya yükseldi. 

Enflasyon tahminlerindeki sapma büyük ölçüde gıda enflasyonundan 

kaynaklanıyor. Tahminimizdeki sapma çok büyük ölçüde, kabaca %7 

civarında beklediğimiz gıda enflasyonunun sadece %3,2 olarak 

açıklanmasından, bir ölçüde de %3,8 beklediğimiz hizmet enflasyonunun 

%3,2 gelmesinden kaynaklanıyor. Yaz aylarında olmamıza karşın, son 

dönemde sebze meyve fiyatlarında önemli artışlar gözlemlemekteyiz. Bu da 

işlenmiş gıda fiyatlarında süregelen artışlarla beraber, Ağustos’ta da çok 

yüksek bir gıda enflasyonu ile karşılaşabileceğimiz anlamına geliyor. 

Temmuz’da %93,9’dan %94,6’ya yükselen yıllık gıda enflasyonunun birkaç ay 

içinde %100’ü aşması kuvvetle muhtemel görünüyor. Bu kalemler dışında, 

enerji enflasyonu ise akaryakıt fiyatlarındaki düşüşler sonrası, beklentilere 

kabaca paralel, -%3,2 seviyesinde geldi. Enerji enflasyonunda Ağustos’ta da 

buna yakın bir düşüş görülebilir. Ancak son çeyrekte elektrik ve doğalgaz 

fiyatlarında görülmesi muhtemel zamların enflasyona ciddi katkı 

yapabileceğini düşünüyoruz.  

TÜFE enflasyonunda yakında %90’lı seviyeler görülebilir. TL’de devam 

eden değer kaybı eğilimi ile beraber yıllık %144’e kadar yükselmiş olan (ve 

daha da yükselecek olan) yurtiçi ÜFE enflasyonunun yarattığı maliyet yönlü 

baskılar ve gıda ve enerji enflasyonun ikincil etkileri nedeniyle, TÜFE 

enflasyonundaki yükseliş sürecinin en azından Ekim/Kasım dönemine kadar 

sürmesini ve bu süreçte %90 civarına kadar yükselmesini bekliyoruz. 

Enflasyona endeksli borçlanma aracı ya da benzeri bir finansal ürün ihracı 

yoluyla kurdaki yükseliş baskısının sınırlandığı (ancak piyasa faizlerinde 

ek yükselişler yaşandığı) baz senaryomuzda sene sonu $/TL kuru ve Brent 

petrol fiyatı varsayımlarımız 18,75 ve 95 $ seviyelerine işaret ediyor. Bu 

senaryo altında, TÜFE enflasyonunun Ekim/Kasım itibariyle %85-90 

civarlarına ulaştıktan sonra yılı da, Kasım ve özellikle Aralık’taki olumlu 

baz etkisine rağmen, %71,5 civarında tamamlayabileceğini düşünüyoruz. 

Ancak enerji fiyatlarına ilişkin belirsizliğin yanında, kur-enflasyon-ücret 

spiralinin oluşması nedeniyle enflasyonda daha yüksek bir patikasının da 

mümkün göründüğünü eklemek gerek. Örneğin, sene sonunda $/TL 

kurunun 20,25’e ve Brent petrolün varil fiyatının da 115 $’a ulaştığı 

alternatif bir senaryoda (senaryo 2), TÜFE enflasyonu sene içinde %95-

100 seviyelerine ulaştıktan sonra seneyi %82 civarında tamamlayabilir. 

Hatırlatmak gerekirse, TCMB de Temmuz sonunda, 2022 sonu TÜFE 

enflasyonu tahminini %17.6 puanlık revizyonla %60,4’e yükseltmişti. Nisan 

ayı sonundaki önceki tahmin %42,8, ocak sonundaki tahmin ise %23,2 idi. 

  

 

 

 

Grafik 1: Yurtiçi ÜFE – TÜFE enflasyonu 

 
 Kaynak: TÜİK, Gedik Yatırım Araştırma 

 

Grafik 2: TÜFE enflasyonu ana bileşenleri 

 
Kaynak: TÜİK, Gedik Yatırım Araştırma 

Grafik 3: Uzun dönemli TÜFE enflasyonu  

 
Kaynak: TÜİK, Gedik Yatırım Araştırma 

 

 

 

 

 

Lütfen raporun sonundaki yasal uyarıları göz önünde bulundurunuz. 

 

Serkan Gonencler 

Baş Ekonomist 

serkan.gonencler@gedik.com  

+90 212 385 42 38 
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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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Makro Görünüm – Enflasyon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


