
TÜİK verilerine göre ocakta tüketici fiyatları %1,02, üretici fiyatları %0,99 
arttı. Yıllık enflasyon baz etkisiyle TÜFE’de %11,92’den %10,35’e, ÜFE’de %
15,47’den %12,14’e geriledi. TÜFE’deki %1,02 artış son altı yılın en düşük 
ocak enflasyonu olurken, yıllık rakam ise 2012'den beri ocak aylarında görü-
len en yüksek yıllık enflasyona işaret etti. 

Ocak ayında gıda fiyatları taze sebze meyve fiyatlarındaki %3,35 artışın et-
kisiyle %1,67 artış gösterdi. Bu rakam aylık enflasyona 0,38 puan katkı yap-
tı. Gıdanın tüm alt kalemlerinde artış olurken, ekmekte izlenen %2,68 yukarı 
baskıyı artırdı. Ocak ayı itibarıyla gıda kaleminin enflasyon sepeti içindeki 
ağırlığı %21,77’den %23,03’e yükselmiş durumda.  

Giyimde ise mevsimsel olarak indirimlerin başlaması fiyatların önceki yıllar 
paralelinde %6 gerilemesini sağladı. Alkollü içki ve tütünde yılbaşında özel 
tüketim vergisinin yeniden değerleme kapsamında %7,1 artırılması ürün fi-
yatlarına sınırlı zam olarak yansımış görünüyor. Ancak zamların şubat ayına 
da sarkabileceğini ve bu kalemde düşük de olsa artışın devam edebileceğini 
düşünüyoruz.   

Yılbaşı itibarıyla ev eşyası, kira, otomotiv gibi kalemlerde normal olarak iz-
lenen fiyat ayarlamaları ocak enflasyonunda yukarı yönlü etkiler yarattı.  
Elektrik, doğalgaz abonman ücreti konutta yukarı yönlü etki yaparken, mobil-
yada %6-15 arası zamlar izlendi. Otomotivde vergi matrahlarında artış yapıl-
mış olması, vergilerde düşüş yaratarak, yılbaşında yapılan zamların yansıma-
sını sınırlamış olabilir. Otomobil fiyatında %1-3 artış oldu. Köprü ve otoyolla-
ra yapılan zamların yükseliş yönlü etkisi hissedildi. Haberleşmede telefon gö-
rüşme ve internet ücretleri yüksek oranlarda gerilediği için kur etkisiyle tele-
fon ücretlerine yapılan zammın etkisi hissedilmedi.  

Çekirdek enflasyon göstergelerinde yüksek seyir devam etti. Yıllık artış B 
endeksinde %12,31'e yükseldi, C endeksinde ise hafifçe %12,18'e geriledi. 
Çekirdek göstergeler manşet enflasyonun üzerinde seyir izleyerek, enflas-
yonda katılığın ve yukarı yönlü risklerin devam ettiğini gösterdi.  

Sonuçta yıllık enflasyon ocakta enflasyonun yüksek seyri yapısal nedenler-
den kaynaklandı ve kurlardaki ve enerji fiyatlarındaki yükselişin etkilerini 
yansıttı. Mevsimlik indirimler olmasaydı, aylık rakam %1,5 olacaktı. Mobilya-
da yüksek oranlı artışlara rağmen, giyim, beyaz eşya gibi kalemlerdeki düşüş-
ler iç talebin hafifçe zayıfladığını göstergesi olarak alınabilir. Yıllık enflasyon 
düşmüş olsa da tamamen baz etkisinden kaynaklandığını ve yukarı yönlü 
risklerin devam ettiğini düşünüyoruz. Baz etkisi mayıs ayına kadar devam 
edebilir. Ayrıca iç talepteki zayıflama belirtileri, enflasyonda sınırlı gerileme 
için yer açabilir.  

Merkez Bankası Kasım 2017’de %7 olarak açıkladığı 2018 sonu enflasyon 
tahminini ocak sonunda %7,9’a revize etti. Bu rakam %9-9,5 bandında olan 
piyasa beklentilerine göre iyimser kalmış görünüyor. Banka enflasyonda baz 
etkisi kaynaklı geçici düşüşlere tepki vermeyeceğini açıklamıştı. Ocak rakamı-
nın bankanın öngörülerine paralel olduğunu ve kısa vadeli duruşunda deği-
şiklik yaratmayacağını düşünüyoruz.  

Enflasyon

Oca-18 Ara-17 Oca-17

Aylık

TÜFE 1.02 0.69 2.46

ÜFE 0.99 1.37 3.98

Yıllık

TÜFE 10.35 11.92 9.22

ÜFE 12.14 15.47 13.69
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Enflasyon (%)
TÜFE Çekirdek (B) TCMB Tahmini (yılsonu)

TÜFE Alt Kalemler Ocak Katkı Yıllık Katkı

1.02 10.35

Gıda ve alkolsüz içecekler 1.67 0.38 8.76 1.91

Alkollü içecekler ve tütün 0.39 0.02 0.89 0.05

Giyim ve ayakkabı    -6.02 -0.43 12.63 0.93

Konut 2.34 0.35 10.18 1.51

Ev eşyası 2.44 0.19 13.49 1.04

Sağlık 2.42 0.06 9.51 0.25

Ulaştırma 1.30 0.23 16.02 2.61

Haberleşme -0.99 -0.04 0.29 0.01

Eğlence ve kültür 1.26 0.04 7.19 0.26

Eğitim 0.23 0.01 10.68 0.29

Lokanta ve oteller 1.01 0.07 11.42 0.92

Çeşitli mal ve hizmetler 2.96 0.14 11.38 0.57

Created with a trial version of Syncfusion Essential PDF



TSKB 
Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü 

arastirma@tskb.com.tr 
MECLİSİ MEBUSAN CAD. NO 81 

FINDIKLI İSTANBUL 34427, TÜRKİYE 
tel: (90) 212 334 50 50 faks: (90) 212 334 52 34 

2018 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. her hakkı mahfuzdur. 

 

Bu doküman Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’nin yatırım bankacılığı faaliyetleri kapsamında, kişisel kullanıma yönelik olarak ve bilgi için 

hazırlanmıştır. Bu dokümana dayalı herhangi bir işlem yapılması tarafımızdan öngörülen bir husus değildir. Belirtilen görüşler sadece bizim güncel 

görüşlerimizdir. Bu raporda yer alan bilgileri makul bir esasa dayalı olarak güncelleştirirken, bu konuda mevzuat, uygunluk veya diğer başka 

nedenlerle amaca uygunluk tam olarak sağlanamamış olabilir. 

 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları veya çalışanları, burada belirtilen senetleri ihraç edenlere ait menkul kıymetlerle 

ilgili olarak bir pozisyon almış olabilir veya alabilir; menkul kıymetler üzerinde opsiyonları olabilir veya  ilgili diğer bir yatırıma girebilir; bu menkul 

kıymetleri ihraç eden firmalara danışmanlık yapmış, hisselerinin halka arzına aracılık veya yüklenim taahhüdünde bulunmuş olabilir. 

 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları bu raporda belirtilen herhangi bir şirket için yatırım bankacılığı da dahil olmak üzere 

önemli tavsiyeler veya yatırım hizmetleri sağlıyor veya sağlamış olabilir. 

 

Bu raporun ilgili olduğu yatırım fiyatı veya değeri, direkt veya indirekt olarak, yatırımcıların menfaatlerine ters düşebilir. Döviz kurlarındaki 

herhangi bir değişmenin yatırımın değeri veya fiyatı veya bu yatırımdan sağlanan gelir üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir. Geçmişteki performans 

her zaman gelecekteki performansın kılavuzu olacak demek değildir. Yatırım geliri dalgalanma gösterebilir. 

 

Bu rapor kamuya açık bilgilere dayalıdır. Doğru veya tamam olmayan hiçbir beyan yapılmamıştır. Bu rapor söz konusu menkul kıymetlerin 

alınması veya satılması için bir teklif, yorum ya da yatırım tavsiyesi değildir veya bu menkul kıymetlerin alınıp satılmasına yönelik bir teklif için de 

bir istek veya zorlama değildir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve kendisiyle bağlantılı olan diğerleri bahsedilen şirketlerin menkul 

kıymetleriyle ilgili pozisyon alabilirler veya bu menkul kıymetlerle ilgili işlem yapabilirler, ayrıca bu şirketler için yatırım bankacılığı hizmetleri de 

verebilirler. 

 

Herhangi bir yatırım kararı yatırımcının tamamıyla kendi kişisel seçimine dayanmalıdır. Bu rapordaki bilgiler herhangi bir yatırım tavsiyesi 

olmayıp, raporda yer alan firmalara yatırım yapılmasından ötürü Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. hiç bir sorumluluk kabul etmez.  


