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TCMB, Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi olan bir haftalık repo faizini 100 baz puan
indirerek %14’ten %13’e düşürdü. Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2022 yılı ikinci çeyreğinde, bir önceki
yılın aynı çeyreğine göre %7,6 arttı. Dış ticaret verilerine göre; ihracat 2022 yılı Temmuz ayında, bir
önceki yılın aynı ayına göre %13,4 artarak 18 milyar 551 milyon dolar, ithalat %41,4 artarak 29 milyar
240 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ekonomik güven endeksi Temmuz ayında 93,4 iken, Ağustos ayında
%1,0 oranında artarak 94,3 değerini aldı.

TCMB PPK Faiz Kararı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, üçüncü
çeyreğe ilişkin öncü göstergelerin iktisadi
faaliyette bir miktar ivme kaybına işaret ettiğini
belirterek, sürpriz bir faiz indirimi gerçekleştirdi.
Gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu (PPK)
toplantısında politika faizi olan bir haftalık repo
faizini 100 baz puan indirimle %14’ten %13’e
düşüren Merkez Bankası, karara ilişkin
açıklamasında “Mevcut görünüm altında
güncellenen politika faiz düzeyinin yeterli
olduğunu değerlendirmiştir” diye ekledi.
Bloomberg anketine katılan 21 ekonomist de
politika faizinin sabit bırakılacağı görüşündeydi.
Merkez Bankası bu kararla bu yıl faiz oranında ilk
kez değişikliğe gitmiş oldu.
“Jeopolitik risklerin dünya genelinde iktisadi
faaliyet üzerindeki zayıflatıcı etkisi artarak
sürmektedir” denilen metinde, “Önümüzdeki
döneme ilişkin küresel büyüme tahminleri aşağı
yönlü güncellenmeye devam etmekte ve
resesyonun kaçınılmaz bir risk faktörü olduğu
değerlendirmeleri yaygınlaşmaktadır.” denildi.
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Açıklamada, “Küresel büyümeye yönelik
belirsizliklerin ve jeopolitik risklerin arttığı bir
dönemde sanayi üretiminde yakalanan ivmenin
ve istihdamdaki artış trendinin sürdürülmesi
açısından finansal koşulların destekleyici olması
önem arz etmektedir” ifadeleri yer aldı.

Dönemsel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, II. Çeyrek: NisanHaziran 2022
Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2022 yılı ikinci çeyrek ilk
tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki
yılın aynı çeyreğine göre %7,6 arttı.
GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2022 yılı
ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş
hacim endeksi olarak; finans ve sigorta faaliyetleri
%26,6, hizmet faaliyetleri %18,1, mesleki, idari ve
destek hizmet faaliyetleri %11,0, sanayi %7,8, bilgi ve
iletişim faaliyetleri %5,3, gayrimenkul faaliyetleri %4,1,
diğer hizmet faaliyetleri %1,9 ve kamu yönetimi,
eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %1,7
arttı. Tarım, ormancılık ve balıkçılık %2,9 ile inşaat
sektörü ise %10,9 azaldı.
Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini,
2022 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki
yılın aynı çeyreğine göre %114,6 artarak 3 trilyon 418
milyar 967 milyon TL oldu. GSYH'nin ikinci çeyrek
değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 219 milyar 335
milyon olarak gerçekleşti.
Yıllık Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, 2021
Yıllık verilere dayalı olarak hesaplanan bağımsız yıllık
gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH), zincirlenmiş hacim
endeksiyle 2021 yılında bir önceki yıla göre %11,4 arttı.
Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2021
yılında bir önceki yıla göre %43,6 artarak 7 trilyon 248
milyar 789 milyon TL oldu. Gayrisafi yurt içi hasılada en
yüksek payı 2021 yılında %22,2 ile imalat sanayi aldı.
İmalatı, %13,0 ile toptan ve perakende ticaret; motorlu
kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı ve %8,8 ile
ulaştırma ve depolama sektörü izledi. Yıllık gayrisafi
yurt içi hasılada en düşük pay hanehalklarının
işverenler olarak faaliyetleri için gerçekleşti.
Kişi başına GSYH, 2021 yılında cari fiyatlarla 86 bin 144
TL, ABD doları cinsinden 9 bin 592 dolar oldu.
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Dış Ticaret İstatistikleri, Temmuz 2022
Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş
birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen
geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2022 yılı
Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %13,4
artarak 18 milyar 551 milyon dolar, ithalat %41,4
artarak 29 milyar 240 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Genel ticaret sistemine göre ihracat 2022 yılı OcakTemmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine
göre %19,1 artarak 144 milyar 331 milyon dolar, ithalat
%40,7 artarak 206 milyar 508 milyon dolar olarak
gerçekleşti.
Temmuz ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı
ayına göre %147,0 artarak 4 milyar 329 milyon
dolardan, 10 milyar 690 milyon dolara yükseldi.
İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Temmuz ayında
%79,1 iken, 2022 Temmuz ayında %63,4'e geriledi.

Ekonomik Güven Endeksi, Ağustos 2022
Ekonomik güven endeksi Temmuz ayında 93,4 iken,
Ağustos ayında %1,0 oranında artarak 94,3 değerini
aldı.
Bir önceki aya göre Ağustos ayında tüketici güven
endeksi %6,1 oranında artarak 72,2 değerini, inşaat
sektörü güven endeksi %1,5 oranında artarak 86,3
değerini aldı. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi
%1,1 oranında azalarak 101,4 değerini, hizmet sektörü
güven endeksi %1,3 oranında azalarak 116,2 değerini,
perakende ticaret sektörü güven endeksi %0,4
oranında azalarak 112,9 değerini aldı.
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TCMB TL Dönüşüm Hedefli ZK Düzenlemesi

Türkiye İmalat PMI Ağustos Verisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası daha önce ek
zorunlu karşılık uygulanmasında sadece gerçek kişi
dönüşüm oranı dikkate alınırken, son değişiklikle
tüzel kişilerin TL’ye dönüşüm oranı da kurala dahil
edildi.
Resmi Gazete’de yer alan değişikliğe göre gerçek ve
tüzel kişi dönüşüm oranı ayrı ayrı yüzde 10’un
altında kalan bankalar ilave olarak 5 puan, yüzde 10
ile yüzde 20 arasında olan bankalar ise ilave olarak 3
puan zorunlu karşılığı, hesaplama dönemini izleyen
ve ilk zorunlu karşılık tesis döneminden başlamak
üzere tesis edecek.

İstanbul Sanayi Odası’nın duyurduğu Türkiye İmalat
PMI ağustosta 47,4 olarak gerçekleşti ve üst üste
altıncı ay eşik değer 50’nin altında gerçekleşerek
faaliyet koşullarında zayıflamaya işaret etti.

TCMB, TL Mevduatı Düşük Bankanın YP ZK’sına
Komisyon Uygulaması
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan bankalara
gönderilen kararla, TL mevduatları düşük bankaların
yabancı para zorunlu karşılıklarından komisyon
alınması kararlaştırıldı.
Buna göre tüzel ve gerçek kişilerde TL mevduatları
%50’nin üzerinde olan bankalar hariç, yabancı para
zorunlu karşılıklardan yıllık %3 komisyon alınacak
Kararda liralaşma politikası çerçevesinde TL payının
artırılmasına dönük adım atıldığı belirtildi.
Kaynaklar: TÜİK, Bloomberg, TCMB, İSO, T.C. Ticaret Bakanlığı, KKTC DPÖ.

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.

