
TCMB yılın son enflasyon raporunda 2017 sonuna ilişkin enflasyon tahminini %9,8'e, 2018 tahminini ise %7,0'ye yükseltti. Başkan 
Murat Çetinkaya ekim ve kasım aylarında enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşme riskinin bulunduğunu ifade ederken, enflas-
yon trendinde ikna edici düşüş sağlanana kadar para politikasında sıkı duruşun korunacağını söyledi. Başkan Çetinkaya yukarı yönlü 
risklerin devam ettiğini kabul etmekle birlikte para politikasındaki mevcut duruşun enflasyondaki düşüş sürecini başlatmak açısından 
yeterli olduğunu belirtti.  

Dolayısıyla, ilave risklerin ortaya çıkmaması kaydıyla, enflasyonda hedeflerle uyumlu olabilecek bir seviye yakalanıncaya kadar para 
politikasında, “mevcut kompozisyonda” ve “cari faiz seviyesinde” devam edileceğini düşünüyoruz. 

Başkan Çetinkaya açıklamalarında para politikasında Ocak ayından itibaren ciddi bir sıkılaştırmaya gittiklerini, ancak KGF kanalından 
yüksek oranda kredi genişlemesi nedeniyle politika bileşiminin etkisinin bir süre gecikmeli yansıyabileceğini belirtti. Başkan, önümüz-
deki yıl potansiyele yakınsayan bir çıktı açığı ve para politikasının sıkılaştırıcı etkisinin daha net görülebileceği bir dönem öngördükleri-
ni ifade etti. 

 

TCMB Enflasyon Tahmini: 

 2017’de %9,8  [%9,3 — %10,3] aralığı içerisin-
de yer alacak şekilde 

 2018’de %7,0  [%5,5 — %8,5] aralığı içerisinde 
yer alacak şekilde 

 2019’da %6,0 

 

2017 yıl sonu için enflasyon tahmini +1,1 yüzde puan yu-
karı çekildi. (Temmuz raporu: %8,7). Tahmin revizyonuna 
ilişkin temel sebepler: 

1) TL’deki değer kaybı ve petrol fiyatlarındaki artış (TL 
cinsi ithalat fiyatları) nedeniyle +0,5 puan; 

2) Çıktı açığının yukarı yönlü revizyonu ile +0,4 puan; 

3) Üçüncü çeyrek enflasyon tahmininden sapma ve ana 
eğilimdeki yükseliş nedeniyle +0,2 puan. 

2018 yıl sonu için enflasyon tahmini +0,6 yüzde puan yu-
karı çekildi. (Temmuz raporu: %6,4). Tahmin revizyonuna 
ilişkin temel sebepler: 

1) İthal fiyatları nedeniyle +0,4 puan; 

2) Çıktı açığının yukarı yönlü revizyonu ile +0,1 puan 
(yılın ortasından sonra aşağı yönlü katkı verecek) 

3) Enflasyonun ana eğilimine dair tahmin revizyonu ile 
+0,1 puan yukarı çekildi... 
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Yıllık ortalamalar itibarıyla ham petrol fiyatları varsayımı önceki Rapor dönemi varsayımı olan USD 50,  2017 yılı için USD 53’e, 
2018 yılı için ise USD 56’ya yükseltilmiştir. Ham petrol ve diğer enerji kalemlerinin yanı sıra endüstriyel metal gibi üretime girdi oluş-
turan emtia fiyatlarında da son dönemde yükseliş gözlenmiştir. Bu çerçevede, ABD doları cinsinden ithalat fiyatları varsayımında da 
2017 ve 2018 yılları için yukarı yönlü güncelleme yapılmıştır. 

 2017 yılı ilk yarısında hızlı bir artış gösteren gıda enflasyonu, üçüncü çeyrekte %12,50’ye gerileyerek Temmuz Enflasyon Raporu ön-
görülerinin bir miktar altında gerçekleşmiştir. Bu gelişmenin Gıda ve Komitesi kapsamında alınan tedbirlerin de etkisiyle işlenmemiş 
gıda enflasyonundaki düşüşten kaynaklandığı gözlenmektedir. Öte yandan, 2017 yılı üçüncü çeyreğinde iç talepteki güçlü seyrin ve 
turizmdeki toparlanmanın katkısıyla işlenmiş gıda enflasyonunun yükseldiği gözlenmektedir. Bu çerçevede, gıda enflasyonu varsayı-
mı 2017 yıl sonu için %10,0 ve 2018 yıl sonu için ise %7,0 olarak korunmuştur.  

Öncü göstergeler, iktisadi faaliyetin üçüncü çeyrekte de güçlü seyrini sürdürdüğüne işaret etmektedir. İhracatta bir miktar ivme kay-
bına rağmen kuvvetli seyir devam etmekte ve iç talepte süregelen toparlanmayla birlikte yatırımlarda iyileşme sinyalleri alınmakta-
dır. Bu gelişmeler ışığında 2017 yılı birinci, ikinci ve üçüncü çeyreğine ilişkin çıktı açığı tahminleri, Temmuz Enflasyon Raporu’na göre 
yukarı yönlü güncellenmiştir.  
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2017 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.  

 


