
 

 

 

 

 

Mart 2021 Dönemi ENAGrup Enflasyon Raporu ve Ekonomik Analiz 

Mart 2021 döneminde, ENAGrup aylık tüketici enflasyon oranı %3.36 olarak gerçekleşmiştir. 

Bu oranın ortaya çıkmasında belirli faktörler rol oynamıştır. Aşağıda kısaca bunlara değineceğiz. 

Mart ayının ekonomiye etki eden en önemli haberi, Merkez Bankası başkanı Naci Ağbal ile başkan 

yardımcısı Murat Çetinkaya’nın ayrı zamanlarda görevden alınması ve yerlerine yenilerinin atanması 

oldu. Bu iki değişimin özellikle hafta sonuna gelmesi, bir sonraki hafta başında a) döviz kurunda 

oynaklık ve liranın değer kaybına b) günlük enflasyon oranında yükselmeye c) borsa endeksinde 

kayda değer düşüşlere ve d) faiz oranında ani sıçramalara neden olmuştur. Bu değişim kararlarının 

faizlerin 200 baz puan artırılmasının hemen arkasından gelmesi birçok soruyu akıllara getirmiş ve 

yanıtlar da henüz alınmamıştır.  

Fiyatlar genel seviyesinin yılın ilk aylarında sakin olan eğiliminin arkasından, tekrar yükselişe geçtiğini 

görmekteyiz.   

Bu yükselişin ana nedenleri arasında 

1. döviz kurundaki sıçramaların artık daha hızlı bir şekilde fiyatlara yansıtılması 

2. aramalı ve sermaye malları fiyatlarında küresel bazda artması 

3. süveyş kanalında meydana gelen kazadan dolayı petrol fiyatlarının yükselmesi 

 

Covid-19 salgınında vaka sayılarının tekrar yükselmesiyle yeni kısıtlamaların uygulanmaya başlanması, 

ekonomik faaliyetleri Nisan 2021 döneminde de olumsuz etkileyerek, başta yatırım ve tüketim 

harcamalarını düşürecektir. Kısa çalışma ödeneğinin de sona ermesiyle çalışılan saatlerde azalma 

(işsizlik) artacak, düşen gelir seviyesi toplam talebi kısacaktır. Tüm bu azalan ekonomik aktiviteler 

enflasyonun da yönüne etki edecektir. 

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAGrup) önümüzdeki dönemde fiyatlar genel seviyesindeki artışın 

hızlanacağını tahmin etmektedir. 

ENAGrup – Enflasyon Araştırma Grubu    
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twitter : @enagrup 
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Yasal Uyarı: Bu dokümanda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme ve yorum güvenilir olduğu düşünülen 

kaynaklardan elde edilmiş olup, ENAGrup tarafından burada sunulan bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü 

konusunda makul özen gösterilmiş olmakla beraber, olabilecek hatalar ve eksikliklerden ENAGroup sorumlu 

değildir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez ve söz konusu 

içerik haber verilmeksizin çıkarılabilir veya değiştirilebilir. Burada yer alan bilgiler aksi belirtilmedikçe 

ENAGrup’un sahip olduğu enflasyon hesaplama yöntem ve metodolojisi ile diğer kişisel görüşlerine 

dayanmaktadır. Mevcut yöntem ve metodolojinin tüm telif hakları ENAGroup tarafından alınmış ve patent 

işlemleri sürmekte olup, bu yöntem ve metodoloji patent koruma kanunu kapsamında korunmaya 

alınmıştır. Mevcut metodoloji ve yöntemin aynı/benzer isim ile kullanılması, pazarlanması veya maddi 

kazanç edilmeye çalışılması durumunda, ENAGroup Türk Patent ve Marka Kurumu’nun patent 

mevzuatından doğan kanuni haklarını saklı tutar. Tüm hakları saklıdır. 


