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Bu Ne Yaman Çeli�ki 
Merkez Bankası (MB)  yılın üçüncü Enflasyon Raporu’nda, yıl sonu ve orta vadeli 
enflasyon  tahminlerinde bir de�i�ikli�e gitmedi. Rapordaki en önemli farklılık baz 
senaryonun “2011 yılı sonuna kadar politika faizlerinde artı� yapılmayaca�ı” �eklinde 
de�i�tirilmesiydi. Merkez Bankası’nın Nisan ayında yayınladı�ı raporda baz senaryoda 
2011 yılının ikinci yarısında sınırlı ölçüde bir parasal sıkıla�tırmaya gidilece�i varsayımı 
kullanılıyordu.  

Raporda Merkez Bankası uyguladı�ı politikaların etkilerinden son derece emin bir dil 
kullanıyor. Son dönemde kredi derecelendirme kurulu�larının “sert ini�” uyarılarına ve 
piyasada olu�an “a�ırı ısınma” endi�elerine ra�men MB’nin mevcut politika olu�umunu 
devam ettirmede kararlılı�ı vurgulanıyor.  

MB küresel iktisadi aktivitedeki yava�lamanın ve yurt içinde yumu�ak ini� belirtilerinin 
enflasyonun orta vadede dü�ece�i görü�ünü destekledi�ini belirtiyor. Görece zayıf dı� 
talep ve sıkıla�tırma adına alınan tedbirlerin gecikmeli yansımalarının yılın ikinci 
çeyre�inden itibaren görülmeye ba�ladı�ını belirten Merkez Bankası çıktı açı�ı tahminin 
sınırlı biçimde a�a�ı yönlü güncelledi.  

Emtia fiyatlarının artması ve zayıflayan TL çekirdek enflasyon göstergeleri üzerinde baskı 
yaratıyor. Ancak çıktı açı�ının görece yüksekli�i ikincil etkilerin sınırlı kalmasını sa�lıyor.  
��lenmemi� gıda fiyatlarındaki  oynaklı�a ra�men MB man�et enflasyonun bir önceki 
raporda çizilen çerçeveyle uyumlu bir patikada hareket etti�ini belirtiyor.  

MB, yıl sonunda kredi büyüme hızının %25’e geriledi�i ve politika faizinin de�i�medi�i 
varsayımı altında, enflasyonun 2011 yılı sonunda %5,6-8,2 aralı�ında (orta nokta:%6,9), 
2012 sonunda ise %3,4 ile %7 aralı�ında (orta nokta %5,2) gerçekle�ece�ini tahmin 
ediyor. MB, enflasyonun orta vadede %5 düzeyinde istikrar kazanmasını öngörüyor. 
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TL’de son dönemde görülen zayıflı�a ili�kin MB cephesinden verilen sinyaller karı�ık. 
Raporda MB, TL’deki zayıflamanın iç ve dı� talebin dengelenmesine katkıda bulundu�unu 
belirtiyor. Raporun tanıtımına ili�kin basın toplantısında MB Ba�kanı Erdem Ba�çı TL’deki 
zayıflamanın devam etmesinin fiyatlama davranı�ları ve enflasyon beklentilerinde yukarı 
yönlü risk olu�turabilece�inin altını çizdi. Ba�çı, böyle bir riskin ortaya çıkması  halinde 
MB’nin sıkıla�tırıcı para politikası uygulamada tereddüt etmeyece�ini belirtti.   

Enflasyon cephesinde MB’ye kıyasla karamsarız. Kurlardaki artı�ın ve emtia fiyatlarındaki 
yükseli�in uluslararası ticari malların fiyatlarını yukarı çekmesini bekliyoruz.  MB’nin 
görülebilir bir gelecekte enflasyon hedefini tutturamayaca�ını dü�ünüyoruz. MB’nin yeni 
politika duru�unu desteklemekle birlikte son dönemde sıkıla�tırılan para politikasının 
yeterli olmadı�ını ve gerek BDDK’dan gerek maliye politikasından gelecek ek önlemlerle 
birlikte, para politikasında sıkıla�manın devam etmesi gerekti�ini dü�ünüyoruz. MB’nin 
Banka ekonomistleri ile gerçekle�tirece�i toplantıdan sonra tahminlerimizi 
güncelleyece�iz.  
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Burada yer alan bilgiler �� Yatırım Menkul De�erler A.�. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmı�tır. Yatırım bilgi, 
yorum ve tavsiyeleri yatırım danı�manlı�ı kapsamında de�ildir. Yatırım danı�manlı�ı hizmeti; aracı kurumlar, portföy 
yönetim �irketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile mü�teri arasında imzalanacak yatırım danı�manlı�ı sözle�mesi 
çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların ki�isel görü�lerine 
dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görü�ler 
mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak 
yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar do�urmayabilir. 

Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve do�ru oldu�u garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin 
de�i�tirilebilir. Tüm veriler, �� Yatırım Menkul De�erler A.�. tarafından güvenilir oldu�una inanılan kaynaklardan 
alınmı�tır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan �� Yatırım Menkul De�erler A.�. sorumlu 
de�ildir. 
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