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Dibe vurdu, ancak uzun bir süre bunun üzerinde seyredecek… 
 
Ekim ayında TÜFE %2.0 artış ile %2.0 artış yönündeki medyan beklentiye paralel gerçekleşti... Geçen 
yıl Ekim ayında %2.67 artış olurken, 2003 yılı bazlı endeksin Eylül ayları tarihsel ortalaması ise %2.04 
artışla bu yıl için lehte baz etkisinin sınırlı olduğuna işaret ediyordu. Enflasyonun geçen yıla göre 
gerilemesinde, işlenmiş gıda fiyatlarındaki düşüşün devam etmesi ve gıda dışı diğer gruplarda artışların 
kur şokunun yaşandığı geçen yıla göre ılımlı kalması etkili oldu. Ekim’de, meyve-sebze hariç diğer 
işlenmemiş gıda ve işlenmiş gıda fiyatlarındaki düşüş gıda enflasyonunu aşağı çekerken, enerji 
grubunda elektrik zammı nedeniyle %4.8 ile geçen yılın üzerinde bir yükseliş izlendi. Kurlara hassas 
olan gruplarda (ev içi tekstil, ev aletleri, telefon ekipman, araç satın alımı v.b) ise sınırlı artışlar veya geri 
çekilmeler izlendi. Giyim fiyatları mevsimlik artışının ise %11.7 ile geçen yılki artışın altında olması da 
enflasyonu aşağı çekti. Böylece, yıllık TÜFE de önceki ayki %9.26 seviyesinden %8.55’e düşüş gösterdi. 

Gıda enflasyonu işlenmiş gıda fiyatları kaynaklı geriledi... TÜİK’in hesaplamasına göre geçen yıl Ekim 
ayında işlenmemiş gıda fiyatları aylık %2.91 artarken bu yıl ise %2.82 ile benzer artış gösterdi. Dolayısı 
ile, işlenmemiş gıda yıllık enflasyonu %3.04 seviyesinden %2.96’ya hafif gerilerken, işlenmiş gıda 
fiyatları yıllık artışı ise %12.5’ye belirgin geriledi. Böylece, gıda fiyatlarının yıllık artış hızı %7.8’e 
gerilerken, Enflasyon Raporu gıda fiyatı yeni varsayımının (%10.0) altına indi. Endeks tarihindeki 
ortalama yıllık artışı %10.0 civarında olan gıda fiyatlarının 2019 yılındaki seyri enflasyonun TCMB’nin 
%12.0 olarak revize ettiği yılsonu tahmininden sapma konusunda önemli belirleyicilerinden biri 
olacaktır. 

Manşet enflasyonda baz etkisi yılın son iki ayında aleyhte, TÜFE yılı %12 civarında kapatabilir... Ekim 
sonunda önceki aya göre 0.71 puan azalışla %8.55’e gerileyen yıllık TÜFE, Enflasyon Raporu’nda yer 

alan yılsonu TCMB tahmininin 
(%12.0) altında, ancak enflasyon 
hedefi (%5) etrafındaki belirsizlik 
aralığının (+/-2 puan) yukarısında 
oluştu. Önümüzdeki dönem seyri 
açısından ise, gıda fiyatlarının 
belirsizliği ve oynaklığı dışında, 
ham petrol ve diğer emtia 
fiyatlarının görünümü, döviz kuru 
hareketleri ve kamu fiyat/vergi 
ayarlamaları enflasyon üzerindeki 
risklerin yönünü belirleyecektir. 
Kısa vadede, geçen yıl Kasım-
Aralık döneminde görülen 

negatif enflasyon gerçekleşmesinin oluşturduğu baz etkisi yukarı yönde etkide bulunacaktır, örneğin 
geçen yıl Kasım’da TÜFE %1.44 gerilerken aynı ay uzun dönem TÜFE ortalaması %0.8 düzeyindedir. 
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Buna ek olarak, son dönemdeki kur artışı ile beraber yıllık bazda kur sepeti düşüşünün %3 civarına 
(geçen Ekim kur sepeti ortalaması 6.30) yavaşlaması enflasyonu aşağı yönde bastıran bir etkinin 
zayıfladığına işaret etmektedir. Dolayısı ile, son günlerdeki değer kaybının bir kur atağına dönüşmediği 
ve sürpriz bir vergi artışının gözlenmediği durumda yıllık enflasyonun yılın son iki ayda geçen yılın 
oluşturduğu aleyhte güçlü baz etkisi nedeniyle tekrar yükselerek yılı %12 civarında bitirmesi olası 
duruyor. 

Temel eğilim açısından izlenen göstergelerden; çekirdek enflasyon (B endeksi) yıllık bazda 1.26 puanlık 
azalışla %7.64’e inerken, hizmet fiyatlarının yıllık artışı ise %12.01 ile daha sınırlı geriledi... Geçen yıl 

Mart sonrasında kur 
artışlarının hızlanması ile 
çekirdek enflasyonda tarihi 
zirve %24.4 ile Ekim 2018’de 
görülmüştü. Ancak 
sonrasında kurlardaki geri 
çekilme ile TL’deki değer 
kaybı sürecinin değer 
kazanımı sürecine 
dönüşmesi ile bu ay %7.6 
seviyesine önemli bir 
iyileşme kaydedilmiştir. Buna 
ek olarak, üretici fiyatlarının 
yıllık artışının %1.7’e 
gerilemesi maliyet yönlü 
baskıların da düşük kaldığını 
yansıtmıştır. Ekim ayında, 
mobilya fiyat artışı nedeniyle 
dayanıklı mal fiyatları aylık 
%0.75 yükselirken, temel 
mallar enflasyonu yıllık 

bazda %1.9 seviyesine inmiştir. Buna karşılık, kurlardan daha sınırlı etkilenen hizmet enflasyonu yıllık 
bazda %12.01 ile daha sınırlı gerilemiştir. Alt gruplardan, lokanta-otel grubunda gıda fiyatlarındaki 
iyileşmenin sürmesiyle devam eden düşüş dışında, kira ve haberleşme hizmetlerinde ılımlı düşüşler 
görülmüş, buna karşılık ulaştırma hizmetleri belirgin artmıştır.   

Merkez Bankası yılı son bir indirimle kapatıp, beklemeye geçebilir… Merkez Bankası, Temmuz, Eylül ve 
Ekim toplantılarında politika faizi olan 1 hafta vadeli repo faizini toplam 1000 baz puan indirimle %14.0 
seviyesine çekmişti. Banka belirgin faiz indirimine gerekçe olarak, güncel tahminlerin yılsonu itibarıyla 
enflasyonun Temmuz Enflasyon Raporu’nda verilen öngörülerin belirgin altında kalacak olmasını öne 
çıkarmıştı. Kurul’un, para politikası duruşuna ilişkin son iki toplantıda kullandığı mesaj cümlesi ise, 
“Gelinen noktada, mevcut para politikası duruşunun hedeflenen dezenflasyon patikasıyla büyük ölçüde 
uyumlu olduğu değerlendirilmektedir.” şeklinde olmuştu. Başkan Uysal da, Enflasyon Raporu 
sunumundaki açıklamalarında, “Mevcut para politikası duruşunun hedeflenen dezenflasyon patikasıyla 
büyük ölçüde uyumlu olduğunu değerlendiriyoruz. Geldiğimiz noktada, gevşeme yönündeki alanın 
önemli bir bölümünü kullandığımızı, bununla birlikte atılabilecek ilave adımların zamanlaması ve 
boyutunu veri akışına ve enflasyon görünümündeki gelişmelere göre şekillendireceğimizi vurgulamak 
isterim.” demişti. Uysal’ın bu mesajlarını, Bankanın Aralık’ta şartların izin verdiği boyutta son bir indirim 
yaparak bir süre beklemeye geçeceği şeklinde okumaktayız. 
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Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı 
hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. 
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri 
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi 
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. 

Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece 
BÜRÜMCEKÇİ ARAŞTIRMA VE DANIŞMANLIK’ın görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve 
yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, 
BÜRÜMCEKÇİ ARAŞTIRMA VE DANIŞMANLIK’ın yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü 
kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen 
kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda 
kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır 


