
TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) Mayıs ayı toplantısında, haftalık repo faizini yüzde 14,00’te sabit
bıraktı. TCMB faiz karar metninde, değerlendirme süreçleri tamamlanan teminat ve likidite adımlarının
devreye alınacağı belirtildi. Ekonomik güven endeksi Nisan ayında 94,7 iken, Mayıs ayında %2,1
oranında artarak 96,7 değerine yükseldi. İşsizlik oranı ise 2022 yılı ilk çeyreğinde %11,4 seviyesinde
gerçekleşti. Türkiye’de cari açık mart ayında 5,55 milyar dolar açıklandı. Mart ayında 69 milyar lira
olarak açıklananmerkezi yönetim bütçe açığı nisan ayında 50,2 milyar liraya geriledi.
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TCMB PPK Faiz Kararı, Mayıs 2022

TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının
ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo
faizi yüzde 14,00 olarak kaldı.

TCMB faiz karar metninde, değerlendirme
süreçleri tamamlanan teminat ve likidite
adımlarının devreye alınacağı belirtildi.
Açıklamada “Kurul, güçlendirdiği makroihtiyati
politika setini ilave tedbirlerle kararlılıkla
uygulamaya devam edecektir” denildi.

Açıklamadan öne çıkan diğer detaylar:

Gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası
adımlarında ayrışma gözlenmekle birlikte, merkez
bankaları destekleyici parasal duruşlarını halen
sürdürmektedir. Kurul, uzun vadeli Türk lirası
yatırım kredileri de dâhil olmak üzere kredilerin
büyüme hızı ve erişilen finansman kaynaklarının
amacına uygun şekilde iktisadi faaliyet ile
buluşmasının finansal istikrar açısından önemli
olduğunu değerlendirmiştir.

Kurul, sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal
istikrarın tesisi için atılan ve güçlendirilerek
sürdürülmekte olan adımlar ile birlikte, küresel
barış ortamının yeniden tesis edilmesi ve
enflasyonda baz etkilerinin de ortadan
kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağını
öngörmektedir.

TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda
enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü
göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine
ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları liralaşma
stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam
edecektir.

17.May 2.Haz Değişim 17.May 2.Haz Değişim

USD/TL 15,6400 16,4910 5,2% 2 Yıllık Gösterge Tahvil Faizi 25,92 24,65 -5,15%

EUR/TL 16,4140 17,7830 7,7% Türkiye 5 yıllık CDS Primi (baz puan) 710,22 713,59 3,37

GBP/TL 19,3410 20,7680 6,9% BIST 100 Endeksi 2390,79 2601,56 8,10%

EUR/USD 1,0449 1,0758 2,9% ABD 10 Yıllık Tahvil Faizi 2,9203 2,9113 -0,31%

GBP/USD 1,2346 1,2574 1,8% Altın (USD/Ons) 1827,82 1867,5 2,12%

EUR/GBP 0,8464 0,8556 1,1% Petrol (USD/Varil) 113,8 117,35 3,03%
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Ekonomik Güven Endeksi, Mayıs 2022

Ekonomik güven endeksi Nisan ayında 94,7 iken, Mayıs
ayında %2,1 oranında artarak 96,7 değerine yükseldi.
Ekonomik güven endeksindeki artış; tüketici, hizmet ve
perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki
artışlardan kaynaklandı.

Bir önceki aya göre Mayıs ayında tüketici güven
endeksi %0,4 oranında artarak 67,6 değerini, hizmet
sektörü güven endeksi %6,1 oranında artarak 121,7
değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi
%1,7 oranında artarak 121,4 değerini aldı. Reel kesim
(imalat sanayi) güven endeksi %0,7 oranında azalarak
107,0 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %2,2
oranında azalarak 81,6 değerini aldı.

İşgücü İstatistikleri, I. Çeyrek: Ocak - Mart, 2022

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve
daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı I.
çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 50 bin kişi artarak 3
milyon 845 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık
artış ile %11,4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı
erkeklerde %10,2 iken kadınlarda %13,7 olarak tahmin
edildi.

İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı I. çeyreğinde bir
önceki çeyreğe göre 188 bin kişi artarak 29 milyon 964
bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puanlık artış ile %46,6
oldu. Bu oran erkeklerde %64,0 iken kadınlarda %29,5
olarak gerçekleşti.

İşgücü 2022 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre
238 bin kişi artarak 33 milyon 809 bin kişi, işgücüne
katılma oranı ise 0,2 puanlık artış ile %52,6 olarak
gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,3,
kadınlarda ise %34,2 oldu.
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TCMB Finansal İstikrar Raporu

Finansal İstikrar Raporu’nu yayımlayan TCMB, bankacılık sektörünün aktif kalitesi, likidite, karlılık ve
sermaye yeterliliği göstergelerindeki olumlu görünümün devam ettiği değerlendirmesini yaptı.
“TL kredi kullandırımlarındaki hızlı artış ve kur etkisi kaynaklı büyüyen kredi bakiyeleri nedeniyle
toplam tahsili gecikmiş alacak oranı gerilerken, kredi sınıflama esnekliklerinin kaldırılmasının TGA
oranları üzerindeki etkisi sınırlı olmuştur.”
“Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı
düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve “Liralaşma” temel çerçevesi içinde sürdürülebilir
finansal istikrar hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam
edecektir.”
“Son dönemde devreye alınan uygulamaların önemli bir odağı, fiyat istikrarının sürdürülebilir bir
çerçevede yeniden şekillenmesi amacıyla finansal sistemin aktif pasif tüm kalemleri ile kalıcı şekilde
liralaşmasını sağlamaktır.”
“Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak kalıcı istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin
ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi
yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim
ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır.”
“İhracattaki canlı seyir ve turizm sektöründeki toparlanmaya karşın küresel emtia fiyatlarındaki
yükseliş ve artan oynaklık cari işlemler açığındaki iyileşmeyi geciktirmektedir.”

Cari Denge Mart Verisi

Türkiye’de cari açık mart ayında 5,55 milyar dolar ile 5,70 milyar dolar seviyesindeki beklentinin
altında açıklandı. Şubat ayında 5,15 milyar dolar olan açıklanan açık 5,44 milyar dolara revize edildi.
Açıklanan son veri ile birlikte ödemeler dengesi aralıksız beş ay boyunca cari açık vermiş oldu.
12 aylık cari açık 24,2 milyar dolar oldu.
Portföy yatırımları 3,05 milyar dolar net çıkış kaydetti.
Resmi rezervlerde 4,51 milyar dolar net azalış gözlendi.
Net hata noksan kalemi martta 1,58 milyar dolar fazla verdi.

Kısa Vadeli Dış Borç Stoku Mart Verisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre kısa vadeli dış borç stoku mart sonunda 2021
sonuna göre %9,9 artarak 132,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa
vadeli dış borç stoku % 6,9 oranında artarak 55,1 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin kısa
vadeli dış borç stoku %10,8 oranında artarak 47,3 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.
Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak
hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku 181,4 milyar dolar oldu.



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.

Piyasa Katılımcıları Anketi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın reel sektör
ve finansal sektör temsilcileri ve profesyonelleri ile
yaptığı mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yıl
sonu enflasyon beklentisi %57,92 oldu. Nisan
anketinde yıl sonu enflasyon tahmini %46,44
seviyesindeydi.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi %33,28, Nisan 2022
anket tahmini: %28,41

24 ay sonrası TÜFE beklentisi %19,54, Nisan 2022
anket tahmini: %17,68

Yıl sonu dolar/TL 17,5682, Nisan 2022 anket
tahmini: 16,8481

2022 büyüme beklentisi %3,3, Nisan 2022 anket
tahmini: %3,2

2023 büyüme beklentisi: %4,0, Nisan 2022 anket
tahmini: %4,0

Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi Nisan Verisi

Mart ayında 69 milyar lira olarak açıklanan merkezi
yönetim bütçe açığı nisan ayında 50,2 milyar liraya
geriledi, faiz dışı dengesi 31,0 milyar TL açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı verilere
göre nisanda bütçe geliri 164,1 milyar lira, bütçe
giderleri 214,3 milyar lira oldu.

Ocak-Nisan döneminde ise bütçe açığı 19,4 milyar
lira olarak gerçekleşti.


