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Özet
2021 yılını yüzde 36 tüketici enflasyonu ile kapatan Türkiye’de 2022’ye de ağır zamlarla girilmesi, hiperenflasyona

yolculuk, sadece alt sınıfları değil, orta sınıfı da sert biçimde vurdu. Bu tüketici talebinde gözle görülür,
hissedilir daralmayla ortaya çıkıyor. Talepteki azalmanın yanında Omicron’un hızla yayılmasına bağlı
olarak piyasalar dikkate değer bir daralmaya doğru gidiyor.
TÜFE’de ağırlıkları toplamı yüzde 12,7 olan 6 kalemdeki zamlar sadece Ocak ayının ilk haftasında TÜFE’ye
5 puana yakın bir etkide bulundu. Bu kalemlerden, özellikle de elektrik ve akaryakıttan kaynaklanacak
dolaylı yansıma ile diğer mal ve hizmetlere gelecek zamlar bu hesaplamada yok. Aralık ayında yüzde
38 dolayında otomobile gelen zamlarla birlikte ulaştırmaya gelecek yeni zamlar, fiyat artışları, Ocak
TÜFE’sinin yüzde 15’e, yıllık oranının da yüzde 53’e çıkmasına yol açacak gibi. 3 Şubat’ta TÜİK’den gelecek
veriler ile bu görülebilecek.
2022’nin Şubat ve Mart aylarında da iki haneli tüketici enflasyonu mümkün. Bu tahminde özellikle üretici
ya da sanayici fiyatlarının barındırdığı stok enflasyon etkili. Mart sonrası aylarda ayda ortalama 2 puan
tüketici enflasyonu artışı yaşansa bile yıl, yüzde 66 enflasyonla tamamlanıyor. Oldukça tahripkar bir
enflasyon 2022 için muhtemel görünüyor.
2022 için, hem 2021 reel kaybını telafi etmesi hem de 2022’de yaşanacak enflasyona karşı koyması için
yüzde 50 artırılarak 4.250 TL yapılan asgari ücretin, 2022’de yaşanması muhtemel tüketici enflasyonu
karşısında hızla erimesi kaçınılmaz görünüyor.
2022 başında yürürlüğe giren yeni asgari ücret, TÜFE ile sadece ilk ay başabaş bir noktada olabilecek.
Ocak ayında enflasyonun yüzde 15 artması halinde, asgari ücret ilk ayda yüzde 2,5 kayba uğrayacak.
Takip eden Şubat ve Mart aylarında TÜFE’nin yüzde 10 olması halinde ise Mart sonunda asgari ücretin
alım gücünün beşte biri erimiş olacak. Mart sonrası aylık tüketici fiyat artışları ortalama yüzde 2’de kalsa,
yıl sonunda yıllık tüketici fiyat artışı yüzde 65’e yaklaşırken, yılbaşında yüzde 50 artırılan asgari ücret, bu
artışların altında kaldığı için 32’ye yakın reel gelir kaybı ile yılı bitirecek.
Asgari ücretin üzerinde ücret alan mavi ve beyaz yakalılar, kırda ve kentte kendi işini yapan girişimci
kesim, yani geniş anlamda orta sınıf, azgın enflasyondan sert darbeler almaktan kaçamıyor. Öyle ki bu
kesimin yaşam standartları bir anda değişti; tüketim kalıplarını revize etmek zorunda kaldılar.
Orta sınıfa dâhil edilebilecek görece yüksek ücretli kesimin, enflasyon oranında zam almaları, örgütlenme
güçlerine bağlı. Bunlardan kamu çalışanı olanlar enflasyon farkı alabiliyorlar ama özel kesimde sendikalı
olan ve toplu sözleşme hakkını kullanabilenler toplam ücretlilerin yüzde 2-3’ü oranında olup azınlık
durumunda. Örgütsüzlük, bu kesimi enflasyonla baş başa bırakıp hissedilir bir reel gelir kaybına uğratacak
gibi. Tarımda ve tarım dışında, kentlerde kendi işini yapan orta sınıfta da ayakta kalma mücadelesi yoğun.
Döviz ve faiz fiyatlarındaki artış arasına sıkışan bu kesim, özellikle ekonomideki belirsizliklerden ağır kan
kaybına uğruyor.
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021 yılını yüzde 36 tüketici enflasyonu ile kapatan Türkiye’de 2022’ye de ağır zamlarla girilmesi, hiperenflasyona yolculuk, sadece alt sınıfları değil, orta sınıfı da sert biçimde vurdu. Bu
tüketici talebinde gözle görülür, hissedilir daralmayla ortaya çıkıyor.
Yılbaşından itibaren devreye giren yüksek oranlı
zamların etkisiyle özellikle orta sınıfın gıda, ulaştırma, konut, eğlence, kültür, seyahat harcamalarında hissedilir bir azalma gözleniyor.

Talepdeki azalmanın yanında Omicron’un hızla
yayılmasına bağlı olarak piyasalar dikkate değer
bir daralmaya doğru gidiyor. Yeme-içme sektöründe ciro kayıplarının hızlandığı, alışverişlerde ani
düşüşlerin yaşandığı piyasalardan gelen duyumlar arasında. Perakende sektörü temsilcileri, durgunluğun artarak süreceği görüşünde. Diğer yandan akaryakıt, otoyol ve köprü zamlarıyla birlikte
trafik yoğunluğunda da gözle görülür bir azalma
yaşanıyor.
Hazır giyim sektöründe indirim dönemine girilmesine rağmen alışverişin hissedilir derecede
yavaşladığı bildiriliyor. Yeme-içme mekânlarında
da doluluk hızla geriliyor. Özellikle alkol fiyatları-

na yapılan sert zamların yeme-içme mekânlarında
buluşmaları bıçak gibi kestiğine dikkat çekiliyor.
Akaryakıt zamlarının etkisi ise trafik yoğunluğunda kendini gösterdi. İstanbul’daki trafik yoğunluğundaki ani azalış, yine orta sınıfa dikte edilen
olağanüstü hâl ile açıklanıyor. Otomobil fiyatlarındaki yüzde 50’leri bulan ve devam edecek artışların ise orta sınıfı daha çok kitle ulaşım araçlarına
yönlendireceğinden söz ediliyor.
Hiperenflasyona gidiş riski, orta sınıfın tüketici
kredisi kullanma eğilimlerini de olumsuz etkiliyor. İhtiyat ön planda. Orta sınıfı da içine çeken
sert talep daralmasının, 2022’nin özellikle ikinci
çeyreğinde ani bir ekonomik duraklamayı davet
etmesinden endişe ediliyor. Bu, işsizlikte yeni bir
dalganın da eşikte olması demek.

Enflasyonun yükselişi
Aralık ayı tüketici enflasyonu, Türkiye’nin yeni
bir yüksek enflasyon patikasına geçişinin işareti
sayılmalıdır. Aralık 2021 tüketici fiyat artışı yüzde
13,6 olarak gerçekleşti. Böylece 2020 Aralık ayına göre artış da yüzde 36’yı buldu. Bu, 19 yıldır
Türkiye’de iktidarda olan AKP’nin enflasyon rekoru aynı zamanda.

Grafik 1. Enflasyonun 38 Yılı: TÜFE Yıllık, %
Kaynak: TÜİK ve CB-SBB
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AKP döneminde en yüksek yıllık enflasyon ABD
Başkanı Trump ile yaşanan gerilimin etkisiyle,
doların fırladığı “tek adam” döneminin ilk yılında
2018 Eylül-Ekim aylarında yüzde 25 olarak yaşanmış, yıl da yüzde 20 dolayında bir yıllık enflasyon
ile kapanmıştı. Ama, artırılan TL faizleri ile ekonomi soğutulunca fiyatlar da yatışmış ve 2019’da
yeniden tek hanelere dönülmüştü.
2021 ise öyle olmadı. Enflasyon ateşindeki düzenli artış ve başta ABD olmak üzere dış dünyada
enflasyon tırmanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan,
Merkez Bankası politika faizlerini artırarak harareti soğutmak yerine, faiz indirimini dayattı. Sonuçta, dört ayda 5 puan faiz indirimine gidildi ve faiz
negatife düştü. Bu durumda, TL birikimini negatif
faizden korumak isteyenler, dövize sığındı. Sonra
da olanlar oldu ve yine dört ayda doların fiyatının
yüzde 59 artışı ile fiyatlar hızla tırmandı. Kasım
ayında yüzde 3,2’lik, yıllıkta yüzde 21’lik tüketici
fiyat artışı bile güvenilmez bulundu. Ama Aralık
ayı TÜFE’si yüzde 13,6 geldi. Bu, son 20 yılın rekor
aylık artışı oldu.
Yıllık enflasyon tüm ana gruplarda yükselmiş, enflasyondaki yükselişe en belirgin katkı temel mal

ve gıda alt grubundan gelmiştir. Bu dönemde birçok kalem üzerinde döviz kuru gelişmelerinin yansımaları hissedilirken, kur geçişkenliğinin yüksek
olduğu temel mal grubunda fiyatlar özellikle dayanıklı tüketim malları öncülüğünde yüksek bir
oranda artmıştır. Dayanıklı tüketim malları arasında da otomobil fiyatlarındaki artış dikkat çekmiştir. Gıda grubunda yıllık enflasyon taze meyve
ve sebze kalemlerinde görece daha ılımlı seyrederken, girdi maliyetlerinin etkisiyle taze meyve
ve sebze dışı kalemlerde kayda değer bir oranda
yükselmiştir. Uluslararası enerji fiyatlarında bu
dönemde gerileme izlenirken, döviz kuru gelişmelerinin yansımalarıyla başta akaryakıt, tüp gaz ve
kömür olmak üzere yurtiçi enerji fiyatlarındaki artışlar devam etmiştir. Hizmet grubunda da yükselişler genele yayılırken, bilhassa lokanta-otel grubu fiyatlarındaki hızlanma gıda enflasyonundaki
görünümün de etkisiyle belirgin olmuştur.
Aralık ayının rekor tüketici fiyat artışında elbette
Eylül’den beri tırmanan döviz fiyatları ana etken
oldu. Tarımdaki yapısal sorunlar, yılın kurak geçmesi ile gıda arzının düşüklüğü de rekor enflasyonda etkili oldu.

Grafik 2. TÜFE Ana Harcama Gruplarına Göre Aylık Değişim Oranları (Yüzde ), Aralık 2021
Kaynak: TÜİK
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Grafik 3. Aralık %13,6 TÜFE'ye Hangi Grup Ne Katkı Yaptı?
Kaynak: TÜİK veri tabanı

1990’lar ve 2000’ler Türkiye’sinde aylık bazda 1994
Nisanı’nda yaşanan yüzde 24’lük enflasyondan
sonraki en yüksek tüketici fiyat artışı bu. Ulaştırma grubunun, onun içinde yer alan otomobil ve
akaryakıt fiyatlarındaki artışın bu rekor oranda etkili olduğu anlaşılıyor. Dövizdeki sert artış otomo-

bil fiyatlarında ortalama yüzde 38 artışa yol açtı.
Akaryakıt fiyatlarındaki artışa Hükümet bir süredir Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ile ayar veriyor ve
artışları vergiyi azaltarak dengeliyordu. Ama artık
pek öyle yapmıyor.

Grafik 4. TÜFE Ana Harcama Gruplarına Göre Yıllık Değişim Oranları (Yüzde), Aralık 2021
Kaynak: TÜİK
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Grafik 5. Yıllık % 36 TÜFE’ye Katkı Yapan Gruplar
Kaynak: TÜİK verilerinden hesaplandı

Tablo 1. TÜFE'ye En Çok Etki Eden 25 Madde: 2021, Yıllık ve Aralık Ayı

Kaynak: TÜİK
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çekleşti: Elektriğe kademeli olarak yüzde 52 ile
yüzde 127 oranlarında zam geldi. TÜİK’in Ocak
ayı hesaplamasında, tüketime bağlı ortalama bir
oran alması bekleniyor ve bunun yüzde 75 olması
beklenebilir.

Aralık’ta gıda ve konut grubundaki artışlar, ulaştırma grubunun arkasından geldi. Gıda fiyatlarındaki aylık yüzde 16’lık artış ile birlikte yıllık gıda
enflasyonu yüzde 44’e yaklaştı. Özellikle ekmek
ve et fiyatlarındaki artışlar, bu grubun enflasyonunu yukarı çeken ana maddeler oldu.

Konutlarda tüketilen doğalgaza yüzde 25 zam geldi. Ocak ayının daha ilk haftasında Aralık ayına
kıyasla benzin yüzde 20, motorin yüzde 21, otogaz
ise yüzde 15 zam gördü. Sigaraya yüzde 20-22 arasında değişen oranlarda zam yapıldı. Öte yandan,
belediyelerin taşımacılık hizmetleri, kent içi dolmuş ve taksi ücretleri de, 2021’in “yeniden değerleme oranı” olan yıllık ÜFE’nin 12 aylık ortalaması
tutarında, yüzde 36 zam gördü.

Tüketici enflasyonu hesabında kiradan sonra ikinci sırayı yüzde 4,5 ağırlık ile alan sigaradaki Aralık
artışları da Aralık ayı enflasyonunda 0,7 puan ile
kayda değer bir yer aldı.

Ocak enflasyonu yüzde 15’i i bulabilir
Aralık ayının yüksek oranlı tüketici enflasyonun
ardından 2022 ve ilk aylarının tüketici fiyatları
daha çok merak edilir oldu. Ocak ayının henüz
birinci haftası dolmadan yapılan zamlarla yıllık
TÜFE artışı yüzde 40’a ulaştı bile. TÜFE kapsamında 400’ü aşkın mal ve hizmetlerin yalnızca
6’sına ilişkin zamlar TÜFE’yi yıllık bazda yüzde
40’lık düzeye taşımaya yetiyor.

TÜFE’de ağırlıkları toplamı yüzde 12,7 olan altı
kalemdeki zamlar sadece Ocak ayının ilk haftasında TÜFE’ye 5 puana yakın bir etkide bulundu. Bu
kalemlerden, özellikle de elektrik ve akaryakıttan
kaynaklanacak dolaylı yansıma ile diğer mal ve
hizmetlere gelecek zamlar bu hesaplamada yok.
Aralık ayında yüzde 38 dolayında otomobile gelen

Söz konusu altı kaleme yapılan zamlar şöyle ger-
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zamlarla birlikte ulaştırmaya gelecek yeni zamlar,
fiyat artışları, Ocak TÜFE’sinin yüzde 15’e, yıllık
oranının da yüzde 53’e çıkmasına yol açacak gibi.
3 Şubat’ta TÜİK’den gelecek veriler ile bu görülebilecek.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 92,3, dayanıklı tüketim malında yüzde 46,2, dayanıksız tüketim malında yüzde 54,3,
enerjide yüzde 122,8, sermaye malında yüzde 51,2
artış olarak gerçekleşti.

2022’nin Şubat ve Mart aylarında da iki haneli tüketici enflasyonu mümkün. Bu tahminde özellikle
üretici ya da sanayici fiyatlarının barındırdığı stok
enflasyon etkili. Mart sonrası aylarda ayda ortalama 2 puan tüketici enflasyonu artışı yaşansa bile
yıl, yüzde 66 enflasyonla tamamlanıyor. Oldukça
tahripkar bir enflasyon 2022 için muhtemel görünüyor.

Alt gruplar geneline yayılan yüksek fiyat artışlarında Türk Lirası’ndaki değer kaybı, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir ve arz kısıtları belirleyici
olmaya devam etmiştir. Bu dönemde petrol ve
ana metal hariç imalat sanayi fiyatlarının eğilimi
önemli ölçüde yükselmiştir. Ana sanayi gruplarına
göre incelendiğinde, yıllık enflasyon enerji ve ara
mallarda daha belirgin olmak üzere tüm alt gruplarda yükselmiştir. En belirgin aylık artış yüzde
21,2 ile ara mallar grubunda gerçekleşmiş, bu gelişmede ana demir-çelik ve ferro alaşımlar ile tekstil, plastik ve kağıt ürünleri öne çıkarken, diğer alt
gruplarda da belirgin fiyat artışları izlenmiştir.

Sanayici fiyatları
Yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ya da sanayici fiyatları, Aralık ayında aylık yüzde 19,1 arttı ve
yıllığı yaklaşık yüzde 80’i buldu. Böylece, sanayici
fiyatları, 2001 krizinin yüzde 88’lik artışından bu
yana en büyük fiyat artışını oluşturdu. Sanayinin
dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve
taş ocakçılığında yüzde 62,8, imalatta yüzde 77,4,
elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 117,1,
su temininde yüzde 34 artış olarak gerçekleşti.

Grafik 7. Yİ-ÜFE Yıllık Değişim Oranları (Yüzde ), Aralık 2021
Kaynak: TÜİK
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Enerji grubu aylık yüzde 20,4 artış ile öne çıkan bir
diğer grup ve bu gelişmede elektrik-gaz imalatı
ve dağıtımı ile petrol ürünleri belirleyici olmuştur.
Dayanıksız mal grubunda et ve süt ürünleri, bitkisel ve hayvansal yağlar gibi gıda imalatı kalemleri
ile tekstil ürünleri öne çıkmıştır. Sermaye malları
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aylık fiyat artışında metal yapı ürünleri, motorlu
kara taşıtlarının parça ve aksesuarları ile makineler belirleyici olurken, dayanıklı tüketim grubunda mobilya, ev aletleri ve mücevherat fiyatlarında
önemli artışlar görülmüştür.
Bu gelişmelerle, tüketici fiyatları üzerinde üretici fiyatları kaynaklı baskılar güçlenerek devam
etmiştir. Yüzde 80’lik üretici fiyat artışı ile yüzde
36’lık TÜFE artışı arasındaki makas 44 puana ulaşıyor. Bu makasın bu ölçüde açık kalması beklenemez ve bu durum, mutlaka tüketici fiyatlarını
yükseltici bir basınç oluşturacaktır.

Döviz kurunun etkisi
2021’in yüksek enflasyonunda döviz kurunun
seyri başat etken oldu. 2021’e haftalık 7,35 TL ile
başlayan dolar kuru, en yüksek haftalık ortalama
olan “20 Aralık müdahalesi”ne (14,41 TL haftalık
ortalama) kadar yüzde 96 artış gösterdi. Başka bir
ifade ile, bu iki tarih arasında 1 TL 13,6 cent’ten
6,9 cent’e indi. Yani, TL bu iki tarih arasında yüzde
49 değer kaybetti.
2021 yılı 7,35 TL dolar/TL haftalık ortalama ile
başladı ve 12,02 TL’lik son hafta ortalama fiyatı

ile bitti. Bu, haftalık ortalamalar üstünden yıllık
yüzde 63,5 artış anlamına geldi. Bu ölçüde dolar
fiyatı artışı, bekleneceği gibi, öncelikle sanayici,
üretici fiyatlarında önemli bir maliyet etkisi yarattı
ve ÜFE, ağırlıkla bu nedenle yılı yüzde 80 artış ile
kapadı. ÜFE’nin belli ölçülerde TÜFE’ye etkisi ve
başka nedenlerle de TÜFE’nin yıllık artışı yüzde
36’yı buldu.
Döviz fiyatı 2022’de de enflasyonda başat etken
olabilir. Sanayici fiyatlarında stok enflasyonun tüketiciye yansıması kadar, özellikle tarımdaki verim düşüklüğü, üretimsizlik, 2022’de de fiyatlarda,
özellikle gıda enflasyonunda etkili olacak.
Dövizdeki tırmanışın önünü kesmek için 20
Aralık’ta bir “kumpas” formatında açıklanan döviz getirisini garanti eden Kur Korumalı Mevduat
aracı, şimdilik döviz fiyatındaki yükselişin hızını
kesti. 20 Aralık’a kadar doların fiyatının 18 TL’ye
kadar çıkmasına ilişmeyen iktidar, toplumdan
sakladığı kur garantili mevduat türünü açıklayınca ve Merkez Bankası emanet dövizlerini (7 milyar
dolar kadar) satan kamu bankalarını satış komutuyla seferber edince , dolar fiyatı bir gecede 18
TL’den 11 TL’lere kadar düştü. Kamu bankalarının

Grafik 8. 2021 Dolar/TL Haftalık Ortalamalar
Kaynak: TCMB
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Grafik 9. 20 Aralık 2021 Öncesi ve Sonrası Dolar ? TL
Kaynak: TCMB

aynı gece kendi döviz pozisyonlarından da satış
yaptıkları iddiaları reddedilemedi. Bu sert operasyonun içeriden bilgi alanlarca değerlendirildiği
ve önemli servet transferlerine yol açtığı iddiası
TBMM’ye getirilse de soruşturulması engellendi.
Dövize geçmek isterken TL’de kalanların döviz taleplerinin önünü kesmek için getirilen Kur Korumalı Mevduat’a birikim sahipleri pek güvenmiş
görünmüyorlar. 10 Aralık’ta yapılan açıklamada
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, 24 Aralık’ta 28.2 milyar TL olan Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat hesabının, 7 Ocak akşamı
itibarıyla 107.6 milyar liraya çıktığını belirterek,
“Vatandaşımızın kur korumalı Türk Lirası mevduat hesabına aşırı ilgi gösterdiğini görebiliyoruz.
Bu da sistemin ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor” dedi. Aynı tarihte TL mevduatları 1 trilyon
60 milyar TL dolayındaydı. Bu da bu yeni mevduat
türüne ilginin yüzde 10’u geçmediğini ortaya koydu.
Gerçek kişilerin yeterli ilgili göstermemeleri üzerine, şirket ve kurumlara da dövizlerini 6 aylık vade
ile bu araçta değerlendirme imkanı ve getirisinin
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kurumlar vergisinden muaf tutulması teşviki getirildi.
Döviz getirisini taahhüt eden bu enstrüman, enflasyon törpüsüne karşı koyabilecek gibi değil.
Çünkü Şubat sonunda 3 aylık TÜFE artışı yüzde 39-40 dolayında olacak. Döviz getirisi garanti
eden mevduatın bunu karşılayabilmesi için dolar
fiyatının 13 TL olan Aralık’tan Şubat sonunda 18
TL’ye çıkmış olması lazım. Buna iktidar izin vermeyeceğine göre, kur korumalı mevduat, enflasyondan koruyamayacak. Kur Şubat sonu 15 TL olsa
bile getirisi yüzde 15’de kalacak. Bu da TÜFE’nin
altında ezilmek demek.
Bu önlemlerle kurun seyri merak edilirken Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu(BDDK)
verilerine göre, döviz mevduatı hiçbir zaman 20
Aralık’taki 163 milyar dolarlık düzeyinin altına
inmedi. Bu da iktidara güven sorununun devam
ettiğini ve mevduatı dövizde tutma eğiliminin sürdüğünü gösteriyor. Bu eğilimin etkisinin yanı sıra,
dünyada doların güçlenme eğilimlerinin artması,
döviz fiyatının yönünün hep yukarı yönlü olduğunu gösteriyor. Bu da fiyatları yukarı itecek önemli
bir rüzgar.
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Öyle görünüyor ki enflasyonun 2022 Mart sonunda
yıllık yüzde 70-80’i görmesi muhtemel. TÜFE “en
büyük” kalacak ve onunla 2021’de baş edenler
2022’nin en azından ilk aylarında, kısa vadede ne
döviz getirisi, ne faiz getirileri, hatta altın getirisi
olarak baş edemeyecek. Hele ki 2022’de ABD’de
başlatılacak faiz artışlarının dolara kazandıracağı
küresel güç rüzgârı dikkate alındığında, TL’nin değerini koruması hiç de kolay değil.

Enflasyon yukarı, reel gelirler aşağı
Yüksek enflasyon rüzgârı en çok ücretli kesimi
kasıp kavuruyor. 2022 için yüzde 50 artırılarak 4
bin 250 TL’ye çıkarılan asgari ücretin alım gücü bu

enflasyon karşısında birkaç ay içinde hızla aşınacak.
2020 yılında 2.325 TL olan net asgari ücret, 2021
yılında 2 bin 825 TL’ye çıktı ve artış yüzde 21,5
oldu. Ancak bu asgari ücretle 2021 sonunda yüzde 36’yı bulan TÜFE ile baş edilmeye çalışıldı.
2021’in Ocak ayı baz alındığında Ağustos ayına
kadar TÜFE artışıyla yüzde 10’u eriyen asgari
ücretin izleyen aylarda erimesi hızlandı ve Aralık
ayına gelindiğinde reel ücretteki gerileme yüzde
25’e yaklaştı.
2022 için, hem 2021 reel kaybını telafi etmesi hem
de 2022’de yaşanacak enflasyona karşı koyması
için yüzde 50 artırılarak 4.250 TL yapılan asga-

Tablo 2. TÜFE Karşısında Asgari Ücret: 2021 ve 2022 (Tahmin)
2021 /1
2021 /2
2021 /3
2021 /4
2021 /5
2021 /6
2021 /7
2021 /8
2021 /9
2021 /10
2021 /11
2021 /12
2022 1
2022 2
2022 3
2022 4
2022 5
2022 6
2022 7
2022 8
2022 9
2022 10
2022 11
2022 12

Aylık As Üc
2.826
2.826
2.826
2.826
2.826
2.826
2.826
2.826
2.826
2.826
2.826
2.826
4.253
4.253
4.253
4.253
4.253
4.253
4.253
4.253
4.253
4.253
4.253
4.253

TÜFE As Ü End TÜFE End Reel Üc
100,0
100,0
100,0
513,3
99,1
518,0
100,0
100,9
98,0
523,5
100,0
102,0
96,4
532,3
100,0
103,7
95,6
537,1
100,0
104,6
93,8
547,5
100,0
106,7
92,1
557,4
100,0
108,6
91,1
563,6
100,0
109,8
89,9
570,7
100,0
111,2
87,8
584,3
100,0
113,8
84,9
604,8
100,0
117,8
74,7
687,0
100,0
133,8
97,8
790,0
150,5
153,9
88,9
869,0
150,5
169,3
81,6
947,2
150,5
184,5
80,0
966,1
150,5
188,2
78,4
985,5
150,5
192,0
76,9
1005,2
150,5
195,8
75,4
1025,3
150,5
199,7
73,9
1045,8
150,5
203,7
72,4
1066,7
150,5
207,8
71,0
1088,0
150,5
212,0
69,6
1109,8
150,5
216,2
68,3
1132,0
150,5
220,5

Kaynak: TÜİK ve Asgari ücret veri tabanından hesaplandı.

bülten 283
ocak 2022

11

Sanayinin Sorunları ve Analizleri (77)

Grafik 10. TÜFE Karşısında Asgari Ücret: 2021-2022 (Tahmin)
Kaynak: TÜİK ve Asgari ücret veri tabanından hesaplandı

Grafik 11. Asgari Ücret, TÜFE ve Reel Ücret, 2018/1=100
Kaynak: TÜİK ve Asgari ücret veri tabanından hesaplandı

ri ücretin, 2022’de yaşanması muhtemel tüketici
enflasyonu karşısında hızla erimesi kaçınılmaz
görünüyor.
2022 başında yürürlüğe giren yeni asgari ücret,
TÜFE ile sadece ilk ay başabaş bir noktada olabilecek. Ocak ayında enflasyonun yüzde 15 artması halinde, asgari ücret ilk ayda yüzde 2,5 kayba
uğrayacak. Takip eden Şubat ve Mart aylarında
TÜFE’nin yüzde 10 olması halinde ise Mart sonunda asgari ücretin alım gücünün beşte biri erimiş
olacak. Mart sonrası aylık tüketici fiyat artışları
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ortalama yüzde 2’de kalsa, yıl sonunda yıllık tüketici fiyat artışı yüzde 65’e yaklaşırken, yıl başında
yüzde 50 artırılan asgari ücret, bu artışların altında kaldığı için 32’ye yakın reel gelir kaybı ile yılı
bitirecek.
Asgari ücretten en fazla yüzde 30 yüksek seyreden ortalama ücretler ise TÜİK’in açıkladığı son
bir araştırmaya göre enflasyonla baş edemiyor.
2012 ve 2020 arasındaki sekiz yılda tüketici fiyatları yüzde 221 artarken aylık ortalama brüt
ücret yüzde 197 arttı. Böylece ücretlerdeki artış,
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fiyat artış oranının yaklaşık 25 puan altında kaldı.
2021’in yüksek enflasyon ikliminde bu erimenin
daha da arttığı söylenebilir. 2022’de ortalama ücretler, asgari ücrete uygulanan yüzde 50 oranındaki artışı sağlayabilirse biraz olsun dayanma gücü
kazanabilir.
2021’in yüzde 36 yıllık TÜFE artışı, memur ve
emekli maaşlarını da etkiledi. 2021’in ikinci yarısındaki TÜFE artışı yüzde 25’i buldu. Memur
ve memur emeklilerine bu yılın ikinci yarısı için
yüzde 3 zam verilmiş ve oluşacak enflasyon farkı-

nın ekleneceği belirtilmişti. İkinci yarı için yüzde
25’lik TÜFE artışı yaşanınca bu kesim, 22 puanlık
fark alacak.
İşçi ve Bağ-Kur emeklileri de Ocak ve Temmuz
olmak üzere senede iki defa zam alıyor ve zam
oranı da bir önceki altı aylık dönemde TÜFE’deki
artışa göre hesaplanıyor. 2021’in ikinci yarısındaki
yüzde 25 TÜFE artışı, bu kesime de uygulanacak.
Ama bunlar, yaşanmış kayıpları telafiye yetecek
gibi görünmüyor. En zor durumda olanlar ise sayıları 8 milyona yaklaşan ve sıfır gelirli işsizler! Hem
gelirleri yok, hem her şey daha pahalı.

Orta sınıfta sarsılma
Hiperenflasyona doğru ilerleyen ekonomik darbenin, öncelikle sayıları 3,8 milyonu bulan iş arayan işsizleri ve 4 milyonu aşan iş aramayan işsizleri nasıl şoke edeceği ortada. Yarısına yakını asgari ücret
ile çalışan ücretli sınıf için de patlayan enflasyon ayrı bir şok. Yıl biterken aldıkları yüzde 50 zam ile
net aylıkları 4 bin 250 TL (yaklaşık 300 USD) olan asgari ücretliler, bununla enflasyona karşı korunabileceklerini umuyorlardı. Ama öyle görünmüyor. Asgari ücretlilerin aldıkları zam daha Mart bitmeden
enflasyona kalkan olmaktan çıkacak ve bu kesim yeniden reel gelir kaybı ile yüz yüze gelecek.
Enflasyondan mağduriyet burada bitmiyor. Asgari ücretin üzerinde ücret alan mavi ve beyaz yakalılar, kırda ve kentte kendi işini yapan girişimci kesim, yani geniş anlamda orta sınıf, azgın enflasyondan sert darbeler almaktan kaçamıyor. Öyle ki bu kesimin yaşam standartları bir anda değişti;
tüketim kalıplarını revize etmek zorunda kaldılar.
Orta sınıfa dâhil edilebilecek görece yüksek ücretli kesimin, enflasyon oranında zam almaları, örgütlenme güçlerine bağlı. Bunlardan kamu çalışanı olanlar enflasyon farkı alabiliyorlar ama özel kesimde
sendikalı olan ve toplu sözleşme hakkını kullanabilenler toplam ücretlilerin yüzde 2-3’ü oranında
olup azınlık durumunda. Örgütsüzlük, bu kesimi enflasyonla baş başa bırakıp hissedilir bir reel gelir
kaybına uğratacak gibi. Tarımda ve tarım dışında, kentlerde kendi işini yapan orta sınıfta da ayakta
kalma mücadelesi yoğun. Döviz ve faiz fiyatlarındaki artış arasına sıkışan bu kesim, özellikle ekonomideki belirsizliklerden ağır kan kaybına uğruyor.
Şoke edici fiyat artışları karşısında orta sınıf da her tür mal ve hizmet tüketiminde kısıntılara gitmek
zorunda kaldı. Otomobil değiştirme umudu geçen yıl yüzde 100 dolayında artan ve daha da artacak
fiyatlar karşısında bir başka bahara kalırken, eldeki otomobili kullanmak bile artan akaryakıt fiyatları
ve köprü, otoyol geçiş ücretleri karşısında lüks olmaya başladı. Bu durum, orta sınıf insanlarını arabaları parka çekip kitle ulaşım taşıtları kullanmaya yönlendirdi. İstanbul’da trafik yoğunluğunun yılın
ilk günlerinde düşmesi bunun göstergesi.
Orta sınıfın gündelik harcamaları da değişiyor. Yeme-içme mekânlarında buluşmalar, artan fiyatlar
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ve özellikle içkiye getirilen ağır zamlarla iyice seyrekleşiyor. Hükümetin içki ve sigaraya yaptığı Özel
Tüketim Vergisi (ÖTV) zamları, ayrı bir öfkeye yol açıyor. Kullanıcıların “yaşam tarzına müdahale”
eleştirisine uğrayan bu yüksek zamlı fiyatlar, içki ve sigara satan büfelerin, yeme-içme mekânlarının
tenhalaşmasına ve bu işyerlerinin ayakta kalma mücadelesiyle bunalmalarına da yol açıyor.
2021 yılında yüzde 75’in üstünde artış gösteren dolar fiyatı, orta sınıfın dış seyahat talebini de geriletti. Seyahat niyetleri hep askıda. Pandeminin caydırıcılığının yanında, artan döviz fiyatları ile dış
seyahatte sert düşüşler gözleniyor. 2018’de 4,5 milyar doları bulan dış seyahat harcamaları, pandemi
yılında 1 milyar dolara düşerken 2021’de eski düzeyine ulaşamadı ve 3 milyar doları biraz geçebildi.
Orta sınıfın banka kredi kullanım talebinde de ciddi düşüşler var. Tüketici kredilerindeki artış cari fiyatlarla 2021’de yüzde 20’de kalırken, yüzde 36’lık tüketici enflasyonundan arındırıldığında gerçekte
yüzde 16 dolayında bir reel gerilemeden söz etmek gerekir. Özellikle orta sınıfın ilgi gösterdiği konut
ve otomobil kredilerinde reel anlamda önemli gerilemeler var.
Alt sınıfları olduğu kadar mavi ve beyaz yakalı ücretli orta sınıfları, kırdaki ve kentteki küçük girişimcileri etkisi altına alan yüksek enflasyon dalgasının 2022’nin tamamında ne tür ekonomik ve siyasi,
sosyal davranış değişimlerine yol açacağı merakla izlenecek gibi.

1994 ve 2001 Krizlerinde Enflasyon
Tarihsel olarak bakıldığında TL’nin yüzde 60’ın üzerinde değer kaybettiği 1994 kriz yılında Nisan’da
yüzde 24 ile zirve yapan TÜFE, izleyen ayda yüzde 10’luk bir artış yaşadıktan sonra 3 ay süreyle
yüzde 1-2’lere düşmüş ama yeniden yükselmiş ve sonuçta yılı yüzde 125 TÜFE artışı ile kapamıştı.

Grafik 12. 1994 Aylık Fiyat Artışları (TÜFE) %
Kaynak: TÜİK ve CB-SBB veri tabanı
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Grafik 13. 2001 Aylık Fiyat Artışları, TÜFE %
Kaynak: TÜİK ve CB-SBB veri tabanı

Bir diğer tarihi kriz yılı 2001’de de TL yüzde 59’a yakın değer kaybına uğramış ve Nisan ayında yaşanan yüzde 10’luk TÜFE artışını, Mayıs’ta yüzde 5’lik artış izlemiş, sonraki aylarda yüzde 2-3 artışların
ardından yeniden yükselmişti. 2001’in yıllık TÜFE artışı da yüzde 68,5 olmuştu.

Memur ve Emekli maaşlarında artış
Kamu çalışanlarının maaşlarında Temmuz-Aralık ayı enflasyon farkı ve toplu sözleşme dolayısıyla
toplamda yüzde 28 oranında uygulanacak artışa ilave olarak Ocak ayındaki yüzde 5’lik toplu sözleşme dönem zammı yüzde 7,5 olarak uygulanacak. Böylece memurların maaş artış oranı yüzde 30,5’i
bulacak. Aile yardımları ise çalışmayan eş için 521 lira, 6 yaşından küçük çocuklar için 115 lira, 6
yaşından büyük çocuklar için 57 lira olarak güncellendi.
Bu rakamlara memur maaşlarının asgari ücret kadarki kısmının gelir ve damga vergilerinden muaf
tutulmasıyla ortaya çıkan 288 liralık artışlar da eklenecek.
Emeklilere ilişkin düzenlemeler kapsamında da emeklilerin maaşlarında genel olarak enflasyon oranı kadar yapılan artışa ek olarak düşük maaş alan emeklilerle ilgili yeni bir alt sınır belirlendi. Yeni
düzenlemeye göre hiçbir emekli 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak. Böylece aylık geliri 1500
liradan başlayan 1 milyon 266 bin emeklinin maaşları 2 bin 500 liraya yükseltildi. 2022 Temmuz ayında hem memurların hem emeklilerin maaşlarına yapılacak yüzde 7 toplu sözleşme artışına, enflasyon
farkı da ilave edilecek.
2 Ağustos 2021 tarihinde 3.5 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023’teki
mali ve sosyal haklarını belirleyen 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, hükümet ile memur
sendikaları arasında sağlanan anlaşmada memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2022’nin ilk
altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023’ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon
farklarından oluşan zam yapılmıştı.
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İşsizlik pusuda
Yüksek enflasyon, ekonomide ani duruşlara yol açabilir. Bu da 2021’i yüzde 10’un üstünde büyüme
ile kapaması beklenen ekonomide yeni işsizlik dalgalarını getirebilir. Pandemi koşulları ve yüksek
enflasyona önlem olarak öne çekilmiş harcamaların ivmelendirdiği büyüme sürdürülebilir değil. Bu
da küçülme ve işsizliği pusuda tutuyor. Şimdilik yüzde 11-12 bandında seyreden dar tanımlı işsizlik,
2022’de sıçrayabilir.
TÜİK, Kasım 2021 Hanehalkı İşgücü Araştırması (HİA) sonuçları 10 Ocak 2022’de yayımlandı. Mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 11,2, mevsim etkisinden arındırılmış geniş
tanımlı işsizlik oranı (atıl işgücü) ise yüzde 22,1 seviyesinde gerçekleşti.
Tablo 3. Mevsim Etkisinden Arındırılmış Temel İşgücü Göstergeleri, 15+ Yaş, Kasım 2021

Kaynak: TÜİK

TÜİK’e göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı (mevsim etkisinden
arındırılmış) 2021 Kasım ayında bir önceki aya göre 39 bin kişi artarak 3 milyon 777 bin kişi oldu.
DİSK-AR tarafından yapılan hesaplamaya göre mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz
sayısı ise Kasım 2021’de 8 milyon 45 bin kişi olarak gerçekleşti.
Kasım 2021 döneminde zamana bağlı eksik istihdam (MEA) dar tanımlı işsizlik (işsizlik 1) yüzde 11,2,
atıl işgücü oranı (geniş tanımlı işsizlik) ise yüzde 22,1 olarak açıklandı.
Kasım 2019’da 335 bin olan MEA sayısı, Kasım 2020’de 1 milyon 246 bin kişiye, Kasım 2021’de ise
1 milyon 402 bine yükseldi. Zamana bağlı eksik istihdam Kasım 2021’de 1 milyon 402 bin olarak hesaplandı. TÜİK’in atıl işgücü oranından hareketle mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz
sayısı Kasım 2021’de 8 milyon 45 bin olarak gerçekleşti. Kasım 2019’da 6 milyon 326 bin mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısı Kasım 2021’de 8 milyon 45 bine yükseldi.
Cinsiyete göre işsizlik oranlarında kadın işsizliği, tüm işsizlik türlerinde en yüksek kategori olarak
görülmeye devam ediyor. Mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı erkeklerde yüzde
9,6 iken kadınlarda yüzde 14,5’tir. Geniş tanımlı işsizlik (atıl işgücü) ise erkeklerde yüzde 17,9 ve
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Grafik 14. Mevsim Etkisinden Arındırılmış İşgücüne İlişkin Tamamlayıcı Göstergeler, Kasım 2019-Kasım 2021
Kaynak: TÜİK

kadınlarda yüzde 29,8 düzeyindedir. Geniş tanımlı kadın işsizliği ile geniş tanımlı erkek işsizliği arasındaki fark 11,9 puandır.
Kasım 2021 itibarıyla kadınlarda mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsiz sayısı 1 milyon 597
bin ve geniş tanımlı işsiz sayısı 3 milyon 805 bindir. Erkeklerde ise dar tanımlı işsiz sayısı 2 milyon
179 bin ve geniş tanımlı işsiz sayısı ise 4 milyon 268 bindir. Kasım 2021 HİA verilerine göre işsizlik
türlerinin en yüksek olduğu kategori bu ayda yüzde 30,7 ile genç kadın (15-24) işsizliği oldu. Yüzde
29,8 olan geniş tanımlı kadın işsizliği ise ikinci sırada yer aldı.
Bilindiği gibi salgın döneminde diğer işsizlik kategorilerine göre kadın işsizlik türleri genele göre çok
daha yüksek gerçekleşti ve bu eğilim devam ediyor.
Kasım 2021’de kadınlarda dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 14,5 iken kentsel (tarım dışı) kadın işsizliği
oranı yüzde 18 oldu.
Tarım dışı işsizlik genelde de dar tanımlı işsizlikten daha yüksek görülüyor. Kasım 2021’de dar tanımlı işsizlik yüzde 11,2 iken tarım dışı işsizlik yüzde 13,1 olarak gerçekleşti.
Türkiye’de 2018 Eylül’de başlayan ekonomik kriz ve 2020 Mart ayından bu yana yaşanan salgınının
da etkisiyle işgücü piyasası dışına çıkış eğilimi artıyor. Zamana bağlı eksik istihdamda artış ve iş
bulma ümidinin kaybedilmesine paralel olarak dar ve geniş tanımlı işsizlik oranları arasındaki fark
giderek açılıyor. Örneğin, Kasım 2019’da dar tanımlı işsizlik yüzde 13,4 iken geniş tanımlı işsizlik
yüzde 18,5 olarak gerçekleşmişti. Bu dönemde geniş tanımlı işsizlik dar tanımlı işsizlikten 5,1 puan
yüksekti. Kasım 2021’de ise dar tanımlı işsizlik yüzde 11,2 iken geniş tanımlı işsizlik yüzde 22,1 olarak
gerçekleşti. Dar ve geniş işsizlik arasındaki fark bu dönemde 10,9 puan oldu. Dar ve geniş işsizlik arasındaki makasın bu denli açılmasının en önemli nedeni salgın dönemindeki işten çıkarma yasağının
dar tanımlı işsizliği sınırlı düzeyde tutmuş olması ve işbaşında olunan sürenin azalmasıdır. Böylece
dar tanımlı işsizlik sınırlı kalırken geniş tanımlı işsizlik tırmanmıştır.
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İnşaat maliyetinde yüzde 60 artış
Sanayi ürün fiyatlarındaki artış, inşaat maliyet artışını da beraberinde getiriyor. İnşaat maliyet endeksi, bina inşaatında 2020 Kasım ayına göre 2021 Kasım ayında yüzde 49’a yakın arttı. Maliyet, malzeme ve işçilik olarak ayrıldığında artış oranları oldukça farklı. Kasım itibariyle son 1 yılda malzeme
fiyatları yüzde 60’ın üstünde artarken işçilik maliyetlerinde artış yüzde 22’de kaldı.
İnşaat Maliyet Endeksi (İME), işçilik ve malzeme ayrımında inşaat maliyetlerindeki değişimleri ölçen fiyat endeksidir. Malzeme ve işçilik kalemlerinin ve ağırlıklarının belirlenmesi için yapı tiplerini
temsil edecek şekilde, TÜİK, 77 inşaat projesi analiz etmiş, bunun sonucunda yaklaşık 2.300 ürün ve
ağırlıkları tespit edilmiştir. Bu ürünlerin en alt detayda ilgili fiyat endeksi ile eşleştirilmesi sonucu her
bir yapı tipi için maliyet endeksi hesaplanmıştır.

Grafik 15. İnşaat Maliyet Endeksi Yıllık Değişim Oranları (Yüzde ), Kasım 2021
Kaynak: TÜİK
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Yeniden cari açık
Birkaç aylık fazladan sonra Ekim ayında ödemeler dengesi yeniden açık verdi. Türkiye bu üretim ve
ihracat yapısıyla, üretimde ithalata olan mahkumiyetle ve aynı şekilde enerjideki dışa bağımlılıkla
cari denge açığını artıya dönüştürebilecek durumda değil.
Genel eğilim olarak ihracat artıp ithalat azalınca ve bu sayede dış ticaret açığı küçülünce, hatta ödemeler dengesindeki tanıma göre Ekim ayında ticaret fazlası verilince, ek olarak turizm geliri olumlu
seyredince cari açık sorunu kalmadı sanıldı. Ancak Kasım ayında gerçeklerin katılığı yine öne çıktı.
Kasım ayları kıyaslamasına göre daha az açık verildi. 3,5 milyar dolardan 2,7 milyar dolara inildi.
2020’nin on bir ayında 32 milyar dolar olan açık, 2021’in 11 ayında 11 milyar dolara çekildi.
2020’nin kasımında 35 milyar dolar olan yıllık cari açık ise 2021’de yıllık olarak 14 milyar dolara indi.
On bir aylık cari açıktaki azalma 21 milyar doların kaynağı ne, diye bakıldığında görülen şu: Yaklaşık
11 milyar dolar, dış ticaret açığındaki küçülmeden kaynaklandı. İhracat 52 milyar artarken, ithalattaki
artış 41 milyar oldu.
Tablo 4. Ödemeler Dengesi Verileri (Milyon Dolar)

Kaynak: TCMB

Açıktaki 9 milyar dolarlık katkı ise turizmden geldi. 11 milyar dış ticaretten, 9 milyar turizmden, kalan
1 milyar da diğer kalemlerden. Turizmde işler düzelmeseydi, cari dengedeki iyileşme büyük ölçüde
görülmeyecekti. Dış ticarette de öyle sanıldığı kadar bir iyileşme olmadı, düzelme, yoksullaştırıcı
ihracattan, yani ihracatı daha ucuza satmaktan. Nitekim, dış ticaret hadleri ile ilgili veri bunu ortaya
koyuyor.
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Grafik 16. Dış Ticaret Haddinde Bozulma
Kaynak: TÜİK

Bir birim ihracat değerinin 1 birim ithalat değerine oranı Dış Ticaret Haddi’dir ve 100’ün üzerinde ise
ihracatı pahalıya satıp ithalatı ucuza almışsınız demektir. 100’ün altı ise ihracatı ucuza satıp ithalatı
pahalı almışsınız demektir. Türkiye, özellikle 2021’in ikinci yarısında son aylarda 80’e satıp 100’den
almış görünüyor.
Cari denge açığı zaman zaman turizmden giren dövizin de etkisiyle daralabiliyor, istisnai olarak bazı
aylar döviz fiyatlarının ihracatçıyı motive etmesi sonucu, fazla da verebiliyor ama özellikle sanayinin
ithalata bağımlı yapısının değişmemesi nedeniyle cari açık yapısal bir özellik kazandı.
Ödemeler dengesinin açığının finansmanında net hata noksan kalemi dikkat çekti. 11 aydaki net
hata noksan pozitif 20 milyar dolara yaklaştı. Kasım ayındaki tutar da 4,5 milyar dolar oldu. Defalarca
uzatılan varlık barışı ve yastık altı dövizlerin piyasaya çıkışının, net hata noksanı yükselttiği tahmin
ediliyor.
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