
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizi olan bir haftalık repo faizini beklentilere paralel
şekilde %9 seviyesinde bıraktı. 2022 yılı Ekim ayında işsizlik oranı %10,2 seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye’de TÜFE'deki değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %84,39 olarak
gerçekleşirken, , ÜFE’deki değişim bir önceki yılın aynı ayına göre %136,02 olarak gerçekleşti.
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TCMB PPK Faiz Kararı, Aralık 2022

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika
faizi olan bir haftalık repo faizini beklentilere paralel
şekilde %9 seviyesinde bıraktı.
2022 yılının son toplantısını gerçekleştiren Para
Politikası Kurulu (PPK), karara ilişkin açıklamasında,
“Kurul, mevcut politika faizinin küresel talebe ilişkin
artan riskleri dikkate alarak yeterli düzeyde olduğunu
değerlendirmiştir” ifadesini yineledi.
Açıklamada, “Kurul, sürdürülebilir fiyat istikrarı ve
finansal istikrarın güçlendirilmesi için atılan ve
kararlılıkla uygulanan adımlar ile birlikte, küresel
barış ortamının yeniden tesis edilmesiyle
dezenflasyonist sürecin başlayacağını
öngörmektedir” denildi. Bir önceki PPK metninde
küresel ekonomik büyüme için resesyonun
kaçınılmaz olduğu değerlendirmelerinin
yaygınlaştığını belirten Merkez Bankası, bu kez
“Açıklanan öncü veriler sürmekte olan jeopolitik
risklerin ve faiz artışlarının da etkisi ile gelişmiş ülke
ekonomilerinde resesyona dair endişelerin devam
ettiğine işaret etmektedir” açıklamasını yaptı.

2.Ara 30.Ara Değişim 2.Ara 30.Ara Değişim

USD/TL 18,6420 18,7270 0,5% 2 Yıllık Gösterge Tahvil Faizi 10,46 9,73 -7,50%

EUR/TL 19,6450 20,0200 1,9% Türkiye 5 yıllık CDS Primi (baz puan) 511,2 512,78 1,58

GBP/TL 22,8290 22,5900 -1,1% BIST 100 Endeksi 5040,3 5646,6 10,74%

EUR/USD 1,0529 1,0680 1,4% ABD 10 Yıllık Tahvil Faizi 3,53 3,87 8,79%

GBP/USD 1,2242 1,2050 -1,6% Altın (USD/Ons) 1799,33 1824 1,35%

EUR/GBP 0,8601 0,8860 2,9% Petrol (USD/Varil) 80,97 85,91 5,75%
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Sanayi Üretim Endeksi, Ekim 2022

Sanayi üretimi yıllık %2,5 arttı.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı)
incelendiğinde, 2022 yılı Ekim ayında madencilik ve
taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı
ayına göre %7,4 azaldı, imalat sanayi sektörü
endeksi %3,7 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve
iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi
%4,8 azaldı.

Sanayi üretimi aylık %2,4 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı
Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü
endeksi bir önceki aya göre %7,8 ve imalat sanayi
sektörü endeksi %2,5 artarken, elektrik, gaz, buhar
ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü
endeksi %2,1 azaldı.

İşgücü İstatistikleri, Ekim 2022

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15
ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı
Ekim ayında bir önceki aya göre 57 bin kişi artarak
3 milyon 534 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1
puanlık artış ile %10,2 seviyesinde gerçekleşti.
İşsizlik oranı erkeklerde %8,6 iken kadınlarda
%13,3 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Ekim ayında bir
önceki aya göre 229 bin kişi artarak 31 milyon 200
bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puanlık artış ile
%48,0 oldu. Bu oran erkeklerde %65,6 iken
kadınlarda %30,8 olarak gerçekleşti.
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Tüketici Fiyat Endeksi, Kasım 2022

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Kasım
ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın
Aralık ayına göre %62,35, bir önceki yılın aynı ayına
göre %84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre
%70,36 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Kasım 2022

2022 yılı Kasım ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir
önceki aya göre %0,74, bir önceki yılın Aralık ayına
göre %98,20, bir önceki yılın aynı ayına göre
%136,02 ve on iki aylık ortalamalara göre %128,94
artış gösterdi.



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.

KKTC Tüketici Fiyat Endeksi, Kasım 2022

KKTC İstatistik Kurumu’nun, tüketici fiyatlarındaki
gelişmeleri izlemek amacıyla, önceden seçilmiş
perakende satış yerlerinden derlediği perakende
fiyatlara göre her ay yayınladığı 2015=100 Temel Yılı
Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’nde, bir önceki aya
göre %2.48, bir önceki yılın Aralık ayına göre %86.14 
ve bir önceki yılın aynı ayına göre %114.35 değişim
gerçekleşmiştir. 


