
TCMB 2020 yılı II. Enflasyon Raporu’nu yayınladı. Raporda, COVID-19 salgınına ilişkin gelişmelere bağlı olarak küresel büyüme görünümündeki 
zayıflamanın derinleştiği belirtilirken, yurtiçi iktisadi faaliyete etkilerinin Nisan itibarıyla belirginleştiği belirtildi. Küresel emtia fiyatlarındaki dü-
şüşle birlikte, TCMB 2020 yılı enflasyon beklentisini 0,8 yüzde puan aşağı çekerek %7,4’e indirirken, 2021 tahminini %5,4’te korudu. 

TCMB, son faiz kararı sonrasındaki açıklamasında olduğu gibi, yılın ikinci enflasyon raporunda da dünya ekonomisine ilişkin kötümser bir arka pla-
nı baz aldı. Bu kapsamda, raporda TCMB küresel ekonomideki zayıflamanın derinleştiğini belirtirken, istihdam, tedarik zincirleri ve üretim kapasitesi 
üzerinde meydana gelebilecek kalıcı bir tahribatı önlemek amacıyla küresel çapta büyük ölçekli parasal ve mali tedbirler uygulandığını hatırlattı. Önü-
müzdeki döneme ilişkin belirsizliklerin hala yüksek olmakla birlikte, açıklanan para ve maliye politikası önlemlerinin de etkisiyle, portföy akımlarının 
yılın ikinci yarısında bir miktar toparlanmasını beklediğini ifade etti. 

Raporda TCMB, yurtiçinde iktisadi faaliyetin Mart ortasından itibaren zayıfladığını belirtirken, ekonominin ikinci çeyrekte belirgin bir şekilde ya-
vaşladığını öne sürdü. 2019 son çeyrekteki güçlü büyümenin 2020 Ocak ve Şubat’ta devam ettiğini değerlendiren TCMB, Mart ortasından itibaren 
salgına bağlı gelişmelerle dış ticaret, turizm ve iç talep kanallarıyla ekonomik aktivitenin olumsuz etkilendiğini belirtti. Bununla birlikte, alınan parasal 
ve mali tedbirlerin finansal istikrara ve salgın sonrası toparlanmaya katkı yapacağı değerlendirmesi yinelendi. Toparlanmanın büyük ölçüde iç talep 
kaynaklı olacağı değerlendirilirken, dış talebin seyrinin büyüme açısından önemli olacağı görüşüne yer verildi. Raporda TCMB dış ticaret tarafında 
hem Avrupa hem de petrol ihracatçısı ülkeler kaynaklı bir zayıflama beklese de emtia fiyatlarındaki düşük seviyeler sayesinde cari dengenin ılımlı ka-
lacağını öngördüğünü ifade etti. Döviz kurlarındaki yükselişin enflasyon üzerinde oluşturduğu risklerin petrol fiyatlarındaki düşüşle dengelendiğini 
düşünen TCMB, enflasyonda düşüşün Temmuz ayı ile birlikte belirginleşeceği beklentisini öne çıkardı. 

TCMB’nin varsayımlarındaki değişimlerin nihai etkileri enflasyonda 2020 için daha düşük beklentiye işaret ederken, 2021 tahminlerini değiştirme-
di. TCMB, küresel gelişmeler paralelinde TL’de gözlenen değer kaybına rağmen emtia fiyatlarındaki düşüş ve toplam talep koşullarındaki zayıflığın 
etkisiyle enflasyonun yıl sonunda bir önceki tahminine göre 0,8 yüzde puan daha aşağıda kalacağı tahminini açıkladı. TCMB hesaplamalarına göre, 
2020’de toplam talepteki ivme kaybı ile çıktığı açığı enflasyona 1,2 yüzde puan düşürücü etki yapacak. Gıda fiyatlarına yönelik yaptığı güncellemenin 
etkisini 0,3 yüzde puan olarak belirten TCMB, TL’deki değer kaybının enflasyondaki iyileşmeyi 0,2 yüzde puan sınırlayacağını değerlendirdi. İşgücü 
maliyetlerinde yaşanacak artışların enflasyona 0,5 yüzde puan artış yönlü etki yapacağını hesaplayan TCMB, 2021 için mevcut dinamiklerin dengeli 
bir tablo sunduğunu belirtti. 

TCMB Başkanı Murat Uysal, sunumunun ardından önümüzdeki dönem para politikası duruşu, finansal koşullar, TCMB’nin swap işlemleri, bilanço-
su ve rezervlere ilişkin soruları cevapladı. Başkan Uysal, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda belirttiği gibi, diğer merkez bankalarıyla swap an-
laşması yapılmak üzere görüşmelerin devam ettiğini teyit etti. Ancak bu konularda detay vermezken, IMF ile her hangi bir görüşmenin olmadığını 
belirtti. İçinde bulunulan dönemin döviz kurlarında ve rezervlerde oynaklık yaratmasının olası olduğunu söyleyen Uysal, rezervler üzerinde kalıcı 
bir baskı beklemediklerini ifade etti. Bu kapsamda rezerv değişimlerinin ödemeler dengesi gelişmeleriyle uyumlu olduğuna dikkat çekerken, döviz 
kurlarını savunmak üzere hareket etmediklerini söyledi. Başkan Uysal son dönemdeki döviz kuru hareketlerine bakıldığında bunun görülebileceği-
ni ifade ederken, mevcut kur hareketlerinin diğer gelişmekte olan ekonomilerle uyumlu olduğunu öne sürdü. Şu aşamada finansal sistemin likidi-
tesini desteklemek üzere, özel sektör tahvil alımı gibi ilave adıma ihtiyaç olmadığını belirtirken, gerekmesi halinde adım atmaktan da çekinmeye-
ceklerini söyledi. Mevcut bilanço büyümesinin de yine diğer gelişmekte olan ekonomilerin uygulamalarına paralel olduğunu ve şu aşamada anali-
tik bilanço aktif büyüklüğünün %10 olan seviyesinin güncellenmesine ihtiyacı duymadıklarını belirtti. Son olarak TCMB Başkanı Murat Uysal, 
enflasyon görünümünü dikkate alındığında Türkiye’nin hala makul reel faiz vermeye devam ettiğini söyledi. Gerek tahminlerde yapılan güncelle-
meler gerekse sunulan makroekonomik çerçeveyle önümüzdeki dönemde ilave bir faiz indirimine gidilebileceği sinyali verdiğini düşünüyoruz.  
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Güncellemenin Kaynakları (% Puan) 2020 2021

TÜFE Tahminlerinde Revizyon -0.8 0.0

Petrol Fiyatları

İthalat Fiyatları 0.2 0.3

İşgücü Maliyetleri 0.5

Enflasyon Ana Eğilimi / Başlangıç Noktası

Çıktı Açığı -1.2 -0.3

Gıda -0.3 

Vergi Ayarlamaları

2020 2021 2022

Enflasyon Tahmini Yeni %5.5 - %9.3 (%7.4) %3.1 - %7.7 (%5.4) 5.0%

Eski %5.3 - %11.1 (%8.2) 5.4%

Gıda Varsayımları Yeni 9.5% 7.0%

Eski 11.0% 7.0%

Petrol Fiyatları Varsayımı Yeni 32.6 36.8

Eski 60.0 56.7

İhracat Ağırlıklı Küresel Talep Yeni -4.75 4.38

Eski 1.81

İthalat Fiyatları Varsayımı Yeni -5.1 7.3

Eski -1.9 -0.5

TCMB Varsayımları ve Tahminleri

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 

2020 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.  


