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Şubat ayında TÜFE %0,73 ile, %0,42’lik tahminimizin ve 

%0,50 seviyesindeki ortalama piyasa beklentisinin üzerinde 

gerçekleşti. Ancak, baz etkisinin desteğiyle, yıllık enflasyon 

hızını kaybetmekle birlikte düşüşüne devam ederek, 

%10,35’ten %10,26’ya geriledi. Böylece, son üç ayda toplam 

2,73 puanlık önemli bir düşüş kaydedildi. Hatırlanacağı 

üzere, geçen aya ait enflasyon değerlendirme notumuzda 

‘Ancak, önümüzdeki dönem, baz etkisinin azalan desteğiyle, 

yıllık enflasyondaki düşüşün hız kaybetmesini ve %10 

civarında dalgalanmasını bekliyor; kalıcı tek haneli 

seviyelerin ancak yılın son çeyreğinden itibaren 

görülebileceğine dair beklentimizi ve yıl sonuna ait %8,7’lik 

tahminimizi koruyoruz’ şeklinde görüşümüzü paylaşmıştık. 

Aynı görüşü koruyoruz.    

Şubat enflasyonunun detaylarında ise, gıda enflasyonunun 

baskı oluşturmaya devam ettiğini görüyoruz. Özellikle 

işlenmiş tarafta son iki aydır gözlenen hızlanma dikkat 

çekici. Ekmek fiyatlarında iki aylık yükseliş %5,3. 

İşlenmemiş tarafta da, taze sebze ve meyve fiyatlarında 

%4,56’lık yükseliş söz konusu. Süt fiyatlarında iki aylık artış 

%11,5. Dana et fiyatlarında düşüş devam ederken, kuzu ve 

koyun eti fiyatlarında artışlar gözlemliyoruz. Balık fiyatlarında 

da artışlar devam ediyor. Bu çerçevede, Gıda Komitesinden 

fiyat artışlarının kontrol altına alınması hedefine katkının 

şimdiye kadar sınırlı kaldığını söyleyebiliriz. Yıllık 

enflasyonun kalıcı olarak tek haneye tekrar geri 

çekilmesinde gıda fiyatlarının belirleyici bir rolü olduğunu da 

tekrar hatırlatalım. 

Gıda fiyatlarında Şubat ayında gözlemlenen artış 

sonrasında, Ocak sonunda %8,38’e sert bir gerileme 

kaydeden toplam gıda yıllık enflasyonu (Kasım sonunda 

%15,81 idi) %9,92’ye yükseliyor ve bu yıla ait %7’lik iddialı 

gördüğümüz hedefe ulaşılabilirlik açısından riskleri 

gündemde tutuyor. 

Şubat enflasyonunda baskı oluşturan diğer unsurlar olarak, 

ilaç, dayanıklı tüketim malları, paket turlar gibi 

bileşenlerde gözlenen kur kaynaklı fiyat ayarlamalarını 

görüyoruz. Bu açıdan, hem iç talebin hem de küresel risk 

algılamasına bağlı olarak kurun seyri, yıllık enflasyonu tekrar 

tek haneye çekme hedefinin gelişimi açısından oldukça kritik 

olacak. 

 

 

 

 

 

 

  Grafik 1: TÜFE ve Çekirdek Enflasyon 

 
Kaynak: TÜİK, HLY Araştırma 

  Grafik 3: Enerji Enflasyonu (Yıllık Değ.)  
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  Grafik 2: Gıda Enflasyonu (Yıllık Değ.)  
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    Yıllık enflasyonda düşüş hız kesti; kalıcı tek hane en erken son çeyrekte  
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Diğer taraftan, petrol fiyatlarındaki geri çekilmeye bağlı 

olarak ulaştırma enflasyonunda düşüş, giyim 

fiyatlarındaki mevsimsel azalışla birlikte, aylık enflasyon 

oranınının dizginlenmesinde destekleyici unsurların başında 

geliyor. Ancak, ulaştırma enflasyonunun ılımlı görünümünü 

korumasında kurun seyri kritik olacak. 

Orta vadeli enflasyon görünümü açısından, hizmet 

enflasyonu ve çekirdek göstergelerinin yıllık oranlarındaki 

düşüş kısmen rahatlatıcı. Ancak hala yüksek seviyelerini 

koruduğunu da gözden kaçırmamak gerekiyor.  

Hem yıllık enflasyonu tekrar tek haneye çekmede devam 

eden zorluklar hem de küresel risk algılamasında son 

dönemde artan oynaklık karşısında, para politikasında sıkı 

duruşun devam edeceği yönündeki görüşümüzü koruyoruz. 
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Çekince:Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. 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, 
imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde 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. 

Halk Yatırım, bu bilgilerin doğru,eksiksiz ve değişmez olduğunu garanti etmez, bilgi eksikliği ve yanlışlığından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Raporda yer alan 
ifadeler, hiçbir şekilde alış veya satış teklifi olarak değerlendirilemez. Halk Yatırım’ın, rapordaki bilgiler dolayısıyla ortaya çıkabilecek, doğrudan ve dolaylı kazanç 
ve zararlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu yoktur. 

Bu ileti 05 Kasım 2014 tarih ve 29166 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 01 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğü giren “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi 
Hakkında” çıkan kanunun 2.Maddesi c bendinde belirtilen Ticari Elektronik ileti kapsamında değildir. 
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