
TCMB, yılın son Enflasyon Raporu’yla 2019 için enflasyon tahmininde aşağı yönde belirgin revizyon yaparak Yeni Ekonomi Progra-
mı’ndaki rakamı teyit ederken 2020 yılı enflasyon tahminini değiştirmedi. 2019 sonu için daha önceki %13,9 olan yıllık enflasyon 
tahminini %12,0’a çekerken 2020 yıl sonu orta nokta enflasyon tahmini %8,2 olarak korundu. 

2019 tahminlerinde yapılan güncellemeler son dönemdeki beklentilerin altında sonuçlardan kaynaklanırken 2020’ye ilişkin varsa-
yımlar bir miktar iyimserlik içeriyor. 2019 tahminlerindeki aşağı yönlü revizyon, üçüncü çeyrekte hızlı gerileyen gıda enflasyonu ile 
genel enflasyonun ana eğilimindeki iyileşme ve TL’de oynaklıkların sınırlı kalmasının etkilerini yansıtırken, tütün ürünlerine yapılan 
zamların tahminlerde yapılabilecek olası iyileştirmeleri sınırladığı görülüyor. Yılın üçüncü çeyreğinde tüketici fiyatları enflasyonu Tem-
muz Raporu’ndakine kıyasla 1,5 puan daha aşağıda gerçekleşirken enflasyonun ana eğiliminde beklenen iyileşmenin yıl sonu enflasyon 
tahmini üzerindeki düşürücü etkisini 1,1 puan olarak hesaplanıyor. Gıda varsayımındaki aşağı yönlü güncellemeden 1,2 puan olumlu 
katkı gelirken tütün ürünlerindeki fiyat ayarlamalarının enflasyonda 0,6 puanlık yukarı yönlü etki yapması bekleniyor. Bununla birlikte, 
TCMB, 2020’de büyümede gözlenecek toparlanmanın (çıktı açığının kapanmasının) enflasyon üzerinde yapabileceği baskının petrol ve 
ithalat fiyatlarına yönelik varsayımlardaki aşağı yönlü güncelleme ile dengelenebileceğini düşünüyor. Çıktı açığındaki güncellemenin 
2020 tahminine 0,5 puan yükseltici etki yapacağı beklenirken enflasyonun ana eğilimindeki iyileşme ile petrol ve ithalat fiyatlarına iliş-
kin varsayımlardaki güncellemelerin 2020 yılı enflasyon tahminine sırasıyla 0,3 puan ve 0,2 puan düşürücü yönde etki yapması öngörü-
lüyor. Bununla birlikte, tahminler yapılırken maliye politikasının para politikasıyla eşgüdüm arz edecek şekilde fiyat istikrarı ve makroe-
konomik dengelenmeye odaklı bir biçimde belirleneceği varsayımının altı çiziliyor. 

TCMB tahminlerine dayanak oluşturan küresel arka plan ise, temkinli bir yaklaşım benimseniyor. Bu kapsamda iktisadi faaliyetteki 
zayıflamanın belirginleştiği ve ekonomi politikalarına yönelik belirsizliklerin oldukça yükseldiği bir çerçeve sunuyor. Bunun da genel 
itibarıyla enflasyon dinamikleri açısından olumlu bir yankı bulduğu belirtilirken küresel finansal koşullar açısından destekleyici bir or-
tam sağladığı öne sürülüyor. Ancak bu tablo içinde, küresel belirsizliğin yüksek seyrinden, süregelen jeopolitik sorunlardan, yeniden 
tırmanan korumacılık eğilimlerinden ve gelişmekte olan ekonomilere özgü kırılganlıklardan dolayı sermaye akımlarında kayda değer 
bir canlanma olabileceği öngörülmüyor. 

Raporda, parasal duruşun enflasyon ana eğilimi üzerinde makul bir reel faiz oluşturacak şekilde belirleneceği yinelenirken faiz indi-
rimlerinin devam edebileceği sinyali verildi. Bu kapsamda, enflasyon beklentileri, toplam talep koşulları, işgücü piyasası gelişmeleri 
ve maliyet unsurlarının karar alma süreçlerinde etkili olduğu hatırlatılırken TCMB şu aşamada mevcut duruşun hedeflenen dezenflas-
yon patikasıyla büyük ölçüde uyumlu olduğunu değerlendiriyor. Ancak TCMB gelinen noktada yapılabilecek indirimin büyük ölçüde 
yapıldığını belirtirken atılabilecek ilave adımların zamanlaması ve boyutunu veri akışına ve enflasyon görünümündeki gelişmelere göre 
şekilleneceğini belirterek koşullar izin verdiğinde indirime gidebileceğinin sinyalini veriyor. 

Sonuç olarak Enflasyon Raporu, küresel ekonomik görünüm konusunda genel uzlaşıyı yansıtan bir çerçeveyi dikkate alsa da yurtiçi 
enflasyon dinamikleri konusunda orta vade için iyimser bir varsayım seti sunuyor. Son üç toplantıdaki faiz indirimleri TL’nin küresel 
şoklar karşısındaki korunma tamponunu azaltırken tahminlerin tutması açısından TL’nin istikrarı ve maliye politikası duruşunun kri-
tik olduğu görülüyor. 

TCMB Varsayımları ve Tahminleri 

    2019 2020 2021 

Enflasyon Tahmini Yeni %11.2 - %12.8 (%12.0) %5.3 - %11.1 (%8.2) 5.40% 

  Eski %11.5 - %16.3 (%13.9) %5.2 - %11.2 (%8.2)   

Gıda Varsayımları Yeni 10.0% 11.0%   

  Eski 15.0% 11.0%   

Petrol Fiyatları Varsayımı Yeni 63.4 57.7   

  Eski 65.0 62.6   

İhracat Ağırlıklı Küresel Talep Yeni 1.96 2.07   

  Eski 2.03 2.14   

İthalat Fiyatları Varsayımı Yeni -4.0 -2.3   

  Eski -3.1 -0.5   

Enflasyon Tahminlerindeki Güncellemelerin 
Kaynakları (% Puan) 2019 2020 

TÜFE Tahminlerinde Revizyon -1.9 0.0 

İthalat Fiyatları -0.3 -0.2 

Enflasyon Ana Eğilimi / Başlangıç Noktası -1.1 -0.3 

Çıktı Açığı 0.1 0.5 

Gıda -1.2   

Vergi Ayarlamaları 0.6   
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2019 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.  


