
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizi olan bir haftalık
repo faizini piyasaların beklentisine paralel şekilde %14 seviyesinde tuttu. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE)
Ocak ayında yıllık %48,69, aylık %11,10 arttı. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ise yıllık %93,53, aylık
%10,45 arttı. Dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yılı Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre
%24,9 artarak 22 milyar 278 milyon dolar, ithalat %29,9 artarak 29 milyar 70 milyon dolar olarak
gerçekleşti. Sanayi üretimi yıllık %14,4 arttı.
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TCMB PPK Faiz Kararı, Şubat 2022

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para
Politikası Kurulu (PPK) politika faizi olan bir haftalık
repo faizini piyasaların beklentisine paralel şekilde
%14 seviyesinde tuttu. Merkez Bankası karara
ilişkin açıklamasında para politikasında “geniş
kapsamlı bir gözden geçirme” süreci yürüttüğünü
vurgularken, “ekonomik temellerden uzak fiyat
oluşumlarının” gözlendiğini belirtti ve baz etkisiyle
dezenflasyonist sürecin başlayacağı öngörüsünde
bulundu.

Karara ilişkin PPK metninde, “Alınmış olan
kararların birikimli etkileri yakından takip edilmekte
ve bu dönemde fiyat istikrarının sürdürülebilir bir
zeminde yeniden şekillenmesi amacıyla TCMB’nin
tüm politika araçlarında kalıcı liralaşmayı teşvik
eden geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden
geçirme süreci yürütülmektedir” denildi.
Açıklamada “sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal
istikrarın tesisi için atılan ve kararlılıkla
sürdürülmekte olan adımlar ile birlikte, enflasyonda
baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla
dezenflasyonist sürecin başlayacağını
öngörmektedir” ifadeleri yer aldı.

1.Şub 17.Şub Değişim 1.Şub 17.Şub Değişim

USD/TL 13,3900 13,6330 1,8% 2 Yıllık Gösterge Tahvil Faizi 20,8 20,1 -3,48%

EUR/TL 15,0860 15,5320 2,9% Türkiye 5 yıllık CDS Primi (baz puan) 534,45 528,6 -5,85

GBP/TL 18,0820 18,5900 2,7% BIST 100 Endeksi 2023,54 2051,01 1,34%

EUR/USD 1,1261 1,1372 1,0% ABD 10 Yıllık Tahvil Faizi 1,763 2,0015 11,92%

GBP/USD 1,3499 1,3612 0,8% Altın (USD/Ons) 1807,11 1887,11 4,24%

EUR/GBP 0,8342 0,8355 0,2% Petrol (USD/Varil) 87,95 91,77 4,16%
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Tüketici Fiyat Endeksi, Ocak 2022

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %48,69, aylık %11,10 
arttı.

TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Ocak ayında bir önceki
aya göre %11,10, bir önceki yılın Aralık ayına göre
%11,10, bir önceki yılın aynı ayına göre %48,69 ve on 
iki aylık ortalamalara göre %22,58 artış gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ocak 2022

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %93,53, aylık
%10,45 arttı.

Yİ-ÜFE (2003=100) 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya
göre %10,45 bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,45, 
bir önceki yılın aynı ayına göre %93,53 ve on iki aylık
ortalamalara göre %49,93 artış gösterdi.



www.neareastbank.com

KKTC Tüketici Fiyat Endeksi, Ocak 2022

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %53,36, aylık %5,48 
arttı.

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 %5.48, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5.48 ve 
bir önceki yılın aynı ayına göre %53.36 değişim
gerçekleşmiştir. 

Dış Ticaret İstatistikleri, Aralık 2021

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş
birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında
üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021
yılı Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %24,9
artarak 22 milyar 278 milyon dolar, ithalat %29,9
artarak 29 milyar 70 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Genel ticaret sistemine göre ihracat 2021 yılı Ocak-
Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre
%32,8 artarak 225 milyar 291 milyon dolar, ithalat
%23,6 artarak 271 milyar 424 milyon dolar olarak
gerçekleşti.
Aralık ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına
göre %49,3 artarak 4 milyar 550 milyon dolardan, 6
milyar 792 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı
karşılama oranı 2020 Aralık ayında %79,7 iken, 2021
Aralık ayında %76,6'ya geriledi.
Ocak-Aralık döneminde dış ticaret açığı %7,5 azalarak
49 milyar 879 milyon dolardan, 46 milyar 133 milyon
dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020
Ocak-Aralık döneminde %77,3 iken, 2021 yılının aynı
döneminde %83,0'a yükseldi.
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İşgücü İstatistikleri, Aralık 2021

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde
işsiz sayısı 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 2
bin kişi artarak 3 milyon 794 bin kişi oldu. İşsizlik oranı
ise 0,1 puanlık azalış ile %11,2 seviyesinde gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Aralık ayında bir
önceki aya göre 236 bin kişi artarak 30 milyon 141 bin
kişi, istihdam oranı ise 0,3 puanlık artış ile %47,0 oldu.

İşgücü 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 238
bin kişi artarak 33 milyon 935 bin kişi, işgücüne katılma
oranı ise 0,3 puanlık artış ile %52,9 olarak gerçekleşti.

Sanayi Üretim Endeksi, Aralık 2021

Sanayi üretimi yıllık %14,4 arttı.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı)
incelendiğinde, 2021 yılı Aralık ayında madencilik ve
taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına
göre %1,5 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi
%16,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi
ve dağıtımı sektörü endeksi %6,0 arttı.

Sanayi üretimi aylık %1,6 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Aralık
ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir
önceki aya göre %3,4 azalırken, imalat sanayi sektörü
endeksi %1,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme
üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,6 arttı
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Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve
Katılım Sistemi

TCMB, yurt dışında yaşayan vatandaşların
tasarruflarının Türkiye'de değerlendirmesinin
teşvik edilmesi amacıyla yurt içi bankalar nezdinde
YUVAM hesaplarının açılmasına karar verildiğini
açıkladı.
Yurt dışında yaşayan vatandaşların, yurt dışı
bankalardan transfer edecekleri döviz tutarları
karşılığında yurt içi bankalarda açtıracakları dolar,
avro ve İngiliz Sterlini döviz tevdiat hesapları ile
döviz cinsinden katılım fonlarını, Türk lirası
cinsinden YUVAM hesaplarına dönüştürmeleri
halinde teşvikten yararlanabileceği aktarıldı."Yurt
dışında yaşayan vatandaşlarımızın tasarruflarının
ülkemizde değerlendirmesinin teşvik edilmesi, bu
tasarruflarını ülkemizde değerlendirmek isteyen
vatandaşlarımıza her koşulda kazanımlarını
koruyacağı bir tasarruf yapısı oluşturulması ve söz
konusu tasarrufların ülkemiz ekonomisine
kazandırılarak ekonomik büyüme ve ödemeler
dengesine katkı sağlanması amacıyla YUVAM
hesapları 3, 6, 12 ve 24 ay vadeli olarak
açılabilecek. Bankamızca YUVAM hesap
sahiplerine kur koruması sağlanırken hesapların
vadelerine göre değişen oranlarda ilave getiri de
sağlanabilecek. YUVAM hesaplarına işleyecek
faiz/kar payı ile hesap açılışı ve vade sonundaki kur
değişim oranı ve Bankamızca verilecek ilave getiri
toplamı kıyaslanarak yüksek olan oran üzerinden
mevduat ve katılım fonu sahibine ödeme
yapılacak."
Duyuruda, vadeden önce hesaptan para çekilmesi
durumunda teşvikten faydalanılamayacağı
vurgulanarak, YUVAM hesaplarına ilişkin tebliğ ve
uygulama talimatının bankanın internet sitesinde
yayınlandığı bildirildi.

Reel Efektif Döviz Kuru

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)’nın
Ocak ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi bazlı reel
efektif döviz kuru 52.89’a yükseldi. Reel efektif
döviz kuru Aralık ayında 47.9 ile tarihi düşük
seviyeye inmişti.

Cari Denge Verileri

Ödemeler dengesi aralık ayında 3,84 milyar dolar
açık verdi. Bloomberg anketinde beklenti 4,20
milyar dolar açık açıklanması yönündeydi. 2020
yılında 35,5 milyar dolar olan 12 aylık cari açık 14,9
milyar dolar oldu.
Portföy yatırımları 2,01 milyar dolar net çıkış
kaydetti. Resmi rezervlerde 13,8 milyar dolar net
azalış gözlendi.
Net hata noksan kalemi aralıkta 8,69 milyar dolar
açık verdi.Ocak-Aralık döneminde net hata noksan
kalemi aralıkta 10,5 milyar dolar fazla verdi.

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın reel sektör
ve finansal sektör temsilcileri ve profesyonelleri ile
yaptığı şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yıl
sonu enflasyon beklentisi %34,06 oldu. Ocak
anketinde yıl sonu enflasyon tahmini %29,75
seviyesindeydi.
12 ay sonrası TÜFE beklentisi %24,83, Ocak 2022
anket tahmini: %25,37
24 ay sonrası TÜFE beklentisi %15,42, Ocak 2022
anket tahmini: %15,54
Yıl sonu dolar/TL 16,0431, Ocak 2022 anket
tahmini: 16,1348
2022 büyüme beklentisi %3,7, Ocak 2022 anket
tahmini: %3,7
2023 büyüme beklentisi: %4,2, Ocak 2022 anket
tahmini: %4,2



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, KKTC DPÖ, T.C. Ticaret Bakanlığı.

BOE Faiz Kararı

İngiltere Merkez Bankası yükselen enflasyon
gölgesinde politika faizini %0,25’ten %0,50’ye
yükseltti. Faiz kararı dört üyeye karşı beş oyla
alındı. Karara muhalefet eden dört üye 50 baz
puanlık faiz artışından yana oy kullandı. BOE
Başkanı Andrew Bailey 25 baz puanlık faiz
artışından yana oy kullandı.
Faiz artışı ile birlikte BOE 2004’ten bu yana ilk kez
iki toplantı üst üste faiz artırmış oldu. Tüm üyeler
önümüzdeki aylarda ‘ılımlı sıkılaştırmanın’
gerekliliğine vurgu yaptı. Tüm BOE üyeleri
bilançonun küçültülmesi sürecinin
başlatılmasından yana oy kullandı. Karar
kapsamında BOE, vadesi dolmuş tahvillere
yeniden yatırım yapmayı bırakacak. 200 milyar
sterlinden fazla tahvilin vadesinin 2025’e kadar
dolmasına izin verecek. Banka aynı zamanda, 20
milyar sterlinlik hisse ve şirket tahvili
portföyünden de 2023 sonuna kadar kurtulacak.

ECB Faiz Kararı

Avrupa Merkez Bankası(ECB), faiz oranlarında bir
değişikliğe gitmedi.ECB'den yapılan açıklamaya göre,
refinansman operasyon faiz oranının yüzde 0,00
olarak devam etmesine karar verildi. ECB, bankaların
merkez bankasında tuttukları mevduat için ödenen
faiz oranını gösteren faiz oranını yüzde -0,50,
marjinal faiz oranını yüzde 0,25 olarak korudu. Piyasa
beklentisi de faiz oranının değiştirmeyeceği
yönündeydi. Banka, pandemi programı kapsamında
net varlık alımının mart ayında sona ereceğini teyit
etti.


