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EYLÜL AYI ENFLASYON DEĞERLENDİRMESİ 

 
 

Yıllar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 

2017 2,46 0,81 1,02 1,31 0,45 -0,27 0,15 0,52 0,65 2,08 1,49 0,69 

2018 1,02 0,73 0,99 1,87 1,62 2,61 0,55 2,30 6,30 2,67 -1,44 -0,40 

2019 1,06 0,16 1,03 1,69 0,95 0,03 1,36 0,86 0,99       

 

 

 

 

 

 

 

 

Eylül ayında TÜFE %1,30 olan beklentilerin 

altında %0,99 artış gösterirken, yıllık TÜFE ise 

Ağustos ayındaki %15,01 seviyesinden Eylül 

ayında %9,26’ya gerilemiş oldu. Yıllık enflasyon 

böylece 27 ay aranın ardından ilk kez tek haneye 

indi. 

  

 

Eylül ayında ÜFE ise %0,13 artış gösterirken, 

ÜFE’deki artış oranı Ağustos ayındaki yıllık 

%13,45 seviyesinden %2,45 seviyesine geriledi. 

 

 

TÜFE tarafında konutta %2,15, giyim ve ayakkabı 

%2,13, alkollü içecekler ve tütün %1,79 ile en 

çok yükseliş gösteren gruplar olurken, düşüş 

gösteren gruplar ise %0,60 ile gıda ve alkolsüz 

içecekler, %0,53 ile eğlence ve kültür, %0,07 ile 

haberleşme sektörleri oldu. 

  

 

ÜFE tarafında ise en fazla düşüş %0,86 ile 

madencilik ve taşocağı sektöründe olurken, en 

fazla artış %3,02 ile elektrik ve gaz sektöründe 

gerçekleşti. 

  

 



 
                                                      ENFLASYON RAPORU                          03.10.2019 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Açıklanan enflasyon datalarının ardından 

Dolar/TL’de oynaklık meydana gelmedi.  

 

Enflasyonun tek haneye düşmesinde geçen yılki 

Eylül ayındaki yüksek baz etkisi etkili olmuştur. 

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu tarafından 

31 Ekim’de açıklanacak olan yılın son enflasyon 

raporunda yılsonu enflasyon beklentilerinde 

YEP’te olduğu gibi aşağı yönlü revizyon 

gelebilecek olup, enflasyondaki düşüş Merkez 

Bankası’nın 24 Ekim’deki toplantısında faiz 

indirimini destekleyici niteliktedir.  
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