
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizi olan bir haftalık repo faizini beklentiye paralel
100 baz puan indirimle %15’e çekti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Finansal İstikrar
Raporu’nda Fed’in varlık alım programına ilişkin likidite adımları ile para politikası çerçevesinde
atabileceği sıkılaştırıcı adımların bankacılık sektörünün dış borç yenileme performansı üzerinde öne
çıkan risk unsurları olduğunu belirtti.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika
faizi olan bir haftalık repo faizini beklentiye paralel
100 baz puan indirimle %15’e çekti. Bloomberg
anketine katılan 24 ekonomistin medyan beklentisi bir
haftalık repo faizinin 100 baz puan indirimle %15’e
indirilmesi yönündeydi.

TCMB karara ilişkin metninde faiz indiriminde “sınırlı
alanın kullanımının tamamlanmasını” aralık ayında
değerlendireceğini bildirdi. TCMB açıklamasında
“Kurul, arz yönlü ve para politikası etki alanı dışındaki
faktörlerin fiyat artışları üzerinde oluşturduğu geçici
etkilerin 2022 yılının ilk yarısı boyunca da etkisini
sürdürmesini beklemektedir” ifadesi yer aldı.

TCMB karar metninden öne çıkan diğer başlıklar:

“Para politikası duruşunda yapılan güncellemenin
ticari krediler üzerinde olumlu etkileri görülmeye
başlamıştır”. “Bireysel kredilerle ilgili gelişmeler
yakından takip edilmektedir”.

“İhracattaki güçlü artış eğilimiyle yılın geri kalanında
yıllıklandırılmış cari işlemler dengesindeki iyileşmenin
sürmesi beklenmekte, bu eğilimin güçlenerek devam
etmesi fiyat istikrarı hedefi için önem arz etmektedir”.

17.Kas 1.Ara Değişim 17.Kas 1.Ara Değişim

USD/TL 10,4540 13,3000 21,4% 2 Yıllık Gösterge Tahvil Faizi 17,05 19,91 14,36%

EUR/TL 11,8320 15,0790 21,5% Türkiye 5 yıllık CDS Primi (baz puan) 417,76 528,61 110,85

GBP/TL 14,0590 17,7150 20,6% BIST 100 Endeksi 1696,3 1852,95 8,45%

EUR/USD 1,1310 1,1319 0,1% ABD 10 Yıllık Tahvil Faizi 1,637 1,4817 -10,48%

GBP/USD 1,3437 1,3323 -0,9% Altın (USD/Ons) 1861,67 1785,94 -4,24%

EUR/GBP 0,8417 0,8496 0,9% Petrol (USD/Varil) 79,98 69,16 -15,64%



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.

Finansal İstikrar Raporu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),
Fed’in varlık alım programına ilişkin likidite
adımları ile para politikası çerçevesinde
atabileceği sıkılaştırıcı adımların bankacılık
sektörünün dış borç yenileme performansı
üzerinde öne çıkan risk unsurları olduğunu belirtti.
Bankacılık sektörü yabancı para likidite
göstergelerinin Mayıs 2013’te “taper tantrum”
olarak bilinen finansal çalkantıya göre daha iyi
durumda olduğu değerlendirmesini yaptı.
Değerlendirmeden öne çıkan diğer başlıklar şöyle
oldu:
“Ülkemizdeki bankalar yasal sermaye
tamponlarının üzerinde ilave sermayeye sahip”
“Bankaların kârlılığındaki iyileşme özkaynak
kanalından sermaye yeterliliğini destekliyor”
“Bankacılık sektörünün sermaye yeterliliğindeki
güçlü görünüm korunmaktadır.”
“Bankacılık sektörü aktif kalitesi, salgının

başlangıcındaki beklentilerin ötesinde güçlü
görünümünü korumaktadır.”
“Enflasyon üzerinde kısa vadede etkili olan geçici
unsurların 2022 yılının ilk yarısında da etkisini
sürdürmesi beklenmektedir.”

TCMB ile Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası
Arasında Mutabakat

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Birleşik Arap
Emirlikleri Merkez Bankası arasında 24 Kasım 2021
tarihinde merkez bankacılığı konularında iş birliğinin
geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir
Mutabakat Zaptı imzalanmıştır. Söz konusu anlaşma
kapsamında iki ülke merkez bankası arasında merkez
bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine
yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır.


