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ASRIN İŞADAMLARI DERNEĞİ 

AR-GE RAPORU 

R. NO:   58 

R. TARİHİ:  30.04.2019 

Gündem: TÜFE, DIŞ AÇIK, TURİZM, EKONOMİK GÜVEN 

TCMB YILSONU ENFLASYON TAHMİNİ: %14.6 

Yılın ikinci Enflasyon Raporu'nu açıklandı. Yılsonu enflasyon tahmini yüzde 14,6 olarak kaldı. 

Son faiz toplantısında; "Karar metnindeki değişiklik kısa vadeli bir sinyal değil yapısal bir 

yaklaşım " ifadesini, "Rezervdeki dalgalanma istisnai değil Rezerv iletişiminin brüt rezerv 

üzerinden yapılması yaygın bir pratik." Olduğu kayda geçti. 

Enflasyonun 2019 yılsonunda yüzde 14,6, 2020 yılsonunda yüzde 8,2 olarak gerçekleşeceği 

tahmin edildi.  

Bu yıl için gıda enflasyon beklentileri yüzde 10'dan yüzde 11'e çıkarıldı. Petrol fiyatı 

tahminini de 63,1 dolardan 67,2 dolara çıkarıldı. 

TCMB Başkanının Rapor Sunumundan başlıklar: 

- Enflasyon gelişen ülke grubunda bir miktar yükseldi 

- 2019 yılının ilk çeyreğinde iktisadi faaliyette bir önceki döneme göre kısmi bir 

toparlanma gözlenmiştir. 

- Bu dönemde net ihracatın büyümeye güçlü desteğiyle birlikte ekonomideki 

dengelenme eğilimi devam etmiştir. 

- Önümüzdeki dönemde cari dengedeki iyileşme eğiliminin sürmesi bekleniyor 

- Tüketici fiyatları üzerindeki üretici fiyat baskısı ilk çeyrekte de sürdü 

- Fiyat istikrarına yönelik riskler göz önünde bulundurularak sıkı para politikası duruşu 

korunmuştur 

- Mevcut rapor döneminde kur takası faizleri ve döviz kuru oynaklıkları artmıştır. 

- Bu dönemde döviz kuru gelişmelerine paralel olarak TL'nin oynaklığı arttı. 

- Enflasyon ilk çeyrekte ocak enflasyon raporu tahminleri ile uyumlu gerçekleşmiştir 

- Bu dönemde işlenmemiş gıda fiyatları tahminlerin üzerinde artış gösterdi 

- Döviz kuru ve ithalat fiyatlarının tüketici enflasyonuna katkısı bir önceki döneme 

kıyasla düşürücü yönde oldu. 

- Yıllık enflasyondaki azalışta temel mal ve enerji grupları başlıca sürükleyici oldu 

- Gıda enflasyonu bu dönemde olumsuz bir seyir kaydetti 

- Enflasyon görünümüne ilişkin riskler devam ediyor. 

- Enflasyonu, %70 olasılıkla 2019 yılı sonunda %12,1-17,1 aralığında -orta noktası 

%14,6 gerçekleşeceği öngörüyoruz (önceki %11,9-17,3 aralığı ile %14,6) 

- Enflasyonu, %70 olasılıkla 2020 yılı sonunda %5,1-11,3 aralığında -orta noktası %8,2- 

gerçekleşeceği öngörüyoruz (önceki %5,1-11,3 aralığı ile %8,2) 

- Enflasyonun orta vadede %5,0 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz. 

- Karar metnindeki değişiklik Kısa vadeli bir sinyal değil. 

- Rezervler konusunda kapsamlı bir bilgilendirme gerektiğinin farkındayız. Enflasyon 

raporunun içine bilgilendirme ve tablo koyduk. 
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- Rezervdeki dalgalanma istisnai değil, yakın döneme özgü değil ve sıra dışı değil 

- Rezerv iletişiminin brüt rezerv üzerinden yapılması yaygın bir pratik. 

- Rezervlere trend ve orta vadede bakmak daha sağlıklı olacaktır. 

- Bizim görüşümüz rezervlerimizi önümüzdeki dönemde güçlendirme yönünde 

- Swap adımı piyasada etkin işleyiş için atıldı 

- Bu araçları (swap) kullanırken rezervlere etkisini biliriz ama bu araçları kullanırken 

rezervleri hesaba katarak bir değişiklik yapmıyoruz, dizayn etmiyoruz. 

 

DIŞ TİCARET MART 2019 İhracat %0,4, ithalat %17,8 azaldı 

Dış ticaret açığı %63,7 azaldı 

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %2,4 arttı 

İhracatta Almanya, ithalatta Rusya ilk sırayı aldı 

İhracat Yapılan ilk sıradaki ülkeler (2019 yılı Mart ayı):  

- Almanya'ya   2019 Mart ayında 1 milyar 403 milyon dolar  

- Birleşik Krallık 855 milyon dolar ile,  

- İtalya 827 milyon dolar ile ve  

- Irak 782 milyon dolar  

İthalat yapılan ilk sıradaki ülkeler: 

- Rusya 1 milyar 969 milyon dolar  

- Almanya 1 milyar 615 milyon dolar  

- Çin 1 milyar 405 milyon dolar  

- ABD  940 milyon dolar ile izledi. 

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı %3,9 oldu 
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Genel ticaret sistemine göre ihracat 16 milyar 305 milyon dolar oldu ithalat ise %18 

azalarak 18 milyar 250 milyon dolar olarak gerçekleşti. 

 

TURİZM I. ÇEYREK: OCAK - MART, 2019 de gelir açısından geçen yılın aynı çeyreğine göre 

%4,6 arttı  

Ziyaretçilerin kişi başı ortalama harcaması 697 $ oldu 

Ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı çeyreğine göre %8,5 arttı 

Turizm gideri geçen yılın aynı çeyreğine göre %1,1 azaldı 

Yurt dışını ziyaret eden vatandaşlar 2018 yılı I. çeyreğine göre %2,5 azaldı 

Turizm geliri ve gideri, I. Çeyrek: Ocak-Mart, 2019 

 

 


