
Ekonomik güven endeksi Aralık ayında 97,6 değerine geriledi. Türkiye’de, Kur Korumalı TL Vadeli
Mevduat ve Katılma Hesapları Desteği açıklandı. Uygulanacak yeni sistemde, gerçek kişilerin Türk lirası
vadeli hesapları üzerinden işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı
kıyaslanacak, yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak. 2022 Yılı Para Politikası Kurulu
Toplantıları ve Rapor Takvimi açıklandı. Buna göre 2022 yılının ilk PPK toplantısı 20 Ocak 2022 tarihinde
gerçekleşecek.
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Ekonomik Güven Endeksi, Aralık 2021

Ekonomik güven endeksi Kasım ayında 99,3 iken, 
Aralık ayında %1,8 oranında azalarak 97,6 değerine
düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, 
reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret
ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden
kaynaklandı.

Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre Aralık
ayında %3,1 oranında azalarak 68,9 değerini, reel 
kesim güven endeksi %1,7 oranında azalarak 110,1 
değerini, hizmet sektörü güven endeksi %0,5 oranında
azalarak 118,8 değerini, perakende ticaret sektörü
güven endeksi %0,4 oranında azalarak 121,5 değerini
ve inşaat sektörü güven endeksi %3,9 oranında
azalarak 90,0 değerini aldı.

20.Ara 4.Oca Değişim 20.Ara 4.Oca Değişim

USD/TL 17,5010 13,3450 -31,1% 2 Yıllık Gösterge Tahvil Faizi 22,22 21,87 -1,60%

EUR/TL 19,7200 15,0990 -30,6% Türkiye 5 yıllık CDS Primi (baz puan) 610,19 549,47 -60,72

GBP/TL 23,0740 18,0400 -27,9% BIST 100 Endeksi 2136,72 1964,6 -8,76%

EUR/USD 1,1257 1,1303 0,4% ABD 10 Yıllık Tahvil Faizi 1,3699 1,6263 15,77%

GBP/USD 1,3177 1,3512 2,5% Altın (USD/Ons) 1798,99 1806,74 0,43%

EUR/GBP 0,8543 0,8365 -2,1% Petrol (USD/Varil) 67,7 76,5 11,50%
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Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat ve Katılma Hesapları Desteği

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı sistemin ayrıntıları şu şekilde olacak:

1. Türkiye’de yerleşik gerçek kişiler (Yurt dışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahibi Türk
vatandaşları dâhil Türkiye’de kanuni yerleşim yeri bulunan gerçek kişiler) faydalanabilecek olup,
uygulamadan birden fazla kez yararlanılması mümkün olacak ve alt/üst limit olmayacaktır.
2. “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat ve Katılma Hesapları” bankalar nezdinde bu nitelikte açılacak
TL vadeli mevduat ve katılma hesapları şeklinde olacaktır.
3. “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat ve Katılma Hesapları” 21.12.2021 tarihinden itibaren
açılabilecektir.
4. “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat ve Katılma Hesapları” 3, 6, 9 ve 12 ay olmak üzere 4 farklı
vadede olacaktır.
5. Bankaların, “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı”na uygulayacağı asgari faiz oranı Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası’nca belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında
olmayacaktır. Bankalarca uygulanacak azami faiz oranı ise asgari faiz oranının en fazla 300 bp
üstünde belirlenebilecektir. Azami faiz oranı Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca güncellenebilecek ve
güncelleme tarihi ile sonrasında açılacak hesaplar için geçerli olacaktır. Bu maddede belirlenen
uygulama esası Katılım Bankaları açısından katılım bankacılığı esasları çerçevesinde
uygulanacaktır.
6. Vade sonunda kur farkı desteğinin tamamı hesap sahibine aynı gün ödenecektir. Vade sonunda
kur farkından kaynaklı bankalara ödeme yapılması gerekmesi halinde, bankalar tarafından
ödenecek tutara ilişkin talepler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na iletilecektir. Hazine
tarafından ödenecek kısım Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından bankalara aynı gün
aktarılacaktır.
7. Altın hesapları da, hesap sahibinin talep etmesi halinde Türk Lirası mevduat hesabına
çevrilebilecek. Hesaplar 3, 6 ve 12 ay vadeli açılabilecek.
8. Yukarıdaki uygulama esaslarında değişiklik yapmaya Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.
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TL Mevduata ZK Teşviki

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz mevduattan ve döviz cinsi katılım fonu hesaplarından,
vadeli TL mevduata ve katılma hesaplarına dönüşen tutarlara zorunlu karşılık teşviki uygulayacak.
TCMB’den yapılan açıklamada döviz tevdiat hesabından TL mevduata dönüşen ve vadeli TL hesabında
kalmaya devam eden tutarın en yüksek TL zorunlu karşılık oranı olan %8 ile çarpılması ile ulaşılan
miktarın iki katına %14 oranında faiz/nema ödenmesine karar verildiğini belirtti. Ayrıca, TCMB
nezdindeki zorunlu karşılık ve ihbarlı döviz mevduat hesaplarında döviz olarak tutulan tutarlardan da
komisyon alınacak. Buna göre dolar olarak tutulan döviz tutarlarının dolar cinsinden mevduat/katılım
fonu yükümlülükleri için tutulması gereken tutara kadar olan kısmı üzerinden yıllık %1,5 komisyon
alınacak.
Söz konusu değişiklikler 7 Ocak 2022 tarihinde tesisi başlayacak olan 24 Aralık 2021 tarihli
yükümlülük döneminden itibaren geçerli olacak.

TCMB 2022 Para ve Kur Politikası

Metinde finansal istikrar vurgusu yer aldı fakat sıkı para politikasına yönelik ifadeler kaldırıldı. Merkez
Bankası 2022 yılında rezerv güçlendirme için adımlar atacağını duyururken swap miktarlarını
azaltacağına da işaret etti.
Politikada, yabancı paranın maliyetinin artırılması yönünde karşılık aracının da kullanılacağı belirtildi.

Metinde genel çerçeve bölümünde “TCMB zorunlu karşılıkları fiyat istikrarı ve finansal istikrar
amaçları doğrultusunda destekleyici bir araç olarak kullanacaktır. Bu çerçevede, 2022 yılında Rezerv
Opsiyon Mekanizması tamamen sonlandırılacak, yabancı para yükümlülüklerin maliyetleri
artırılırken, Türk lirası mevduat gelişimini destekleyecek mekanizmalar önceliklendirilecektir” denildi.



YASAL UYARI: Burada yer alan bilgiler, Bankamız uzmanları tarafından güvenilir olduğuna inanılan kamuya
açık kaynaklar kullanılarak, bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Paylaşılan veri, finansal bilgi, görüş ve
tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da
getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun
olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti
edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya
çıkabilecek hatalardan ya da zararlardan Near East Bank Ltd. sorumlu değildir.

Kaynaklar: TÜİK, Bloomberg, TCMB, İSO, T.C. Ticaret Bakanlığı, 
KKTC DPÖ.
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