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Kamuoyunu bilgilendirme amaçlı olarak hazırlanan bu rapor esas olarak Mart 

2020 verilerine dayanarak hazırlanmakla beraber, raporun yayımlandığı tarihe 

kadar yaşanan gelişme ve değerlendirmeleri de içermekte olup, tüm içeriği ile 

TCMB Genel Ağ Sisteminde yer almaktadır. Bu raporda yer alan bilgi ve verilere 

dayanarak verilecek kararların sonuçlarından TCMB sorumlu tutulamaz. 



Önsöz 

Türkiye’nin makroekonomik göstergelerinde 2019 yılı ikinci yarısından itibaren 

belirgin bir iyileşme kaydedilmiş, bu eğilim 2020 yılının ilk aylarında da sürmüştür. 

Bu dönemde, enflasyon ve enflasyon bekleyişleri hızla gerilerken, faiz oranları 

düşmüş, yerleşiklerin artan Türk lirası varlık talebi ile dolarizasyon süreci 

duraklamış, etkin çalışan kredi mekanizması ile krediler ağırlıklı olarak Türk lirası 

cinsi olmak üzere artmaya başlamış, iktisadi faaliyetteki toparlanma eğilimi güç 

kazanmıştır.  

Mart ayı ile birlikte dünya geneline yayılan koronavirüs salgınına bağlı olarak 

küresel büyüme görünümü belirgin ölçüde zayıflamıştır. Salgına ilişkin gelişmeler 

ve belirsizlikler küresel risk iştahının gerilemesine ve uluslararası piyasalarda 

oynaklığın artmasına neden olurken, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler, salgının 

olumsuz etkilerini azaltmaya ve kredi koşullarını desteklemeye yönelik genişleyici 

para ve maliye politikaları uygulamaya başlamışlardır.  

Türkiye’de iktisadi faaliyet, salgının dış ticaret, turizm ve iç talep üzerindeki 

etkilerine bağlı olarak Mart ayı ortalarından itibaren zayıflamaya başlarken; 

enflasyon beklentileri, toplam talep koşulları ve emtia fiyatlarındaki gelişmeler 

enflasyon görünümünü olumlu etkilemektedir. Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankası, bu dönemde, diğer kamu otoriteleri ile koordineli olarak attığı geniş 

kapsamlı politika adımlarıyla finansal sektörün likiditesini ve kredi koşullarını 

desteklemiş, salgının ülkemiz ekonomisi üzerindeki etkilerini sınırlandırmayı 

amaçlamıştır. Söz konusu tedbirlerin ekonominin üretim potansiyelini 

destekleyerek finansal istikrara ve salgın sonrası toparlanmaya katkı yapacağı 

değerlendirilmektedir. Bankacılık sektörünün güçlü sermaye ve likidite yapısı, 

atılan zamanlı politika adımlarıyla birlikte sektörün risklere karşı dayanıklılığını 

desteklemektedir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, elindeki bütün politika 

araçlarını, veri odaklı bir yaklaşımla, fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları 

doğrultusunda etkin biçimde kullanmaya devam etmektedir.  

Finansal istikrara ilişkin güncel durum ve görünümle birlikte küresel ve yurt içi 

makrofinansal gelişmelere de yer verdiğimiz Finansal İstikrar Raporumuzun 

30’uncu sayısının okuyucular için faydalı olmasını dilerim. 
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