
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan indirerek %14’e çekti. TÜFE 2021 yılı
Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %21,31 arttı. ÜFE ise , bir önceki yılın aynı ayına göre
%54,62 arttı. GSYH 2021 yılı üçüncü çeyrek; bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %7,4 arttı. İşsizlik oranı
Ekim ayında %11,2 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Kasım ayında
reel efektif döviz kurunun 54,33 seviyesine gerilediğini açıkladı.
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TCMB PPK Kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini
100 baz puan indirerek %14’e çekti.

TCMB karar metninde faiz indirimleri için ima edilen
sınırlı alanın tamamlandığı vurgusu yaptı. Metinde
“Alınmış olan kararların birikimli etkileri 2022 yılının
ilk çeyreğinde yakından takip edilecek ve bu dönemde
fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde yeniden
şekillenmesi amacıyla geniş kapsamlı politika
çerçevesi gözden geçirme süreci yürütülecektir”
ifadeleri kullanıldı.

1.Ara 20.Ara Değişim 1.Ara 20.Ara Değişim

USD/TL 13,3000 17,5010 24,0% 2 Yıllık Gösterge Tahvil Faizi 19,91 22,22 10,40%

EUR/TL 15,0790 19,7200 23,5% Türkiye 5 yıllık CDS Primi (baz puan) 528,61 610,19 81,58

GBP/TL 17,7150 23,0740 23,2% BIST 100 Endeksi 1852,95 2136,72 13,28%

EUR/USD 1,1319 1,1257 -0,6% ABD 10 Yıllık Tahvil Faizi 1,4817 1,3699 -8,16%

GBP/USD 1,3323 1,3177 -1,1% Altın (USD/Ons) 1785,94 1798,99 0,73%

EUR/GBP 0,8496 0,8543 0,5% Petrol (USD/Varil) 69,16 67,7 -2,16%
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Tüketici Fiyat Endeksi, Kasım 2021

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Kasım ayında bir önceki
aya göre %3,51, bir önceki yılın Aralık ayına göre
%19,82, bir önceki yılın aynı ayına göre %21,31 ve on
iki aylık ortalamalara göre %17,71 artış gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Kasım 2021

Yİ-ÜFE (2003=100) 2021 yılı Kasım ayında bir önceki
aya göre %9,99 bir önceki yılın Aralık ayına göre
%51,06, bir önceki yılın aynı ayına göre %54,62 ve on
iki aylık ortalamalara göre %38,94 artış gösterdi.
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KKTC Tüketici Fiyat Endeksi, Kasım 2021

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 %5.52, bir önceki yılın Aralık ayına göre %26.86
ve bir önceki yılın aynı ayına göre %27.39 değişim
gerçekleşmiştir.

Ekonomik Güven Endeksi, Kasım 2021

Ekonomik güven endeksi 99,3 oldu.

Ekonomik güven endeksi Ekim ayında 101,4 iken,
Kasım ayında %2,0 oranında azalarak 99,3 değerine
düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici
ve hizmet sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden
kaynaklandı.

Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre Kasım
ayında %7,3 oranında azalarak 71,1 değerini, hizmet
sektörü güven endeksi %0,7 oranında azalarak 119,4
değerini aldı. Reel kesim (imalat sanayi) güven
endeksi %0,6 oranında artarak 112,0 değerini,
perakende ticaret sektörü güven endeksi %0,6
oranında artarak 121,9 değerini, inşaat sektörü güven
endeksi %1,0 oranında artarak 93,6 değerini aldı.



www.neareastbank.com

Dış Ticaret İstatistikleri, Ekim 2021

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş
birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında
üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021
yılı Ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %20,1
artarak 20 milyar 792 milyon dolar, ithalat %12,8
artarak 22 milyar 230 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2021 yılı Ocak-
Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre
%33,9 artarak 181 milyar 673 milyon dolar, ithalat
%22,5 artarak 215 milyar 533 milyon dolar olarak
gerçekleşti.

Dönemsel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, III. Çeyrek:
Temmuz - Eylül, 2021

GSYH 2021 yılı üçüncü çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş
hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine
göre %7,4 arttı.

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini,
2021 yılının üçüncü çeyreğinde cari fiyatlarla bir
önceki yılın aynı çeyreğine göre %35,5 artarak 1
trilyon 915 milyar 467 milyon TL oldu. GSYH'nin
üçüncü çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları
bazında 225 milyar 497 milyon olarak gerçekleşti.
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İşgücü İstatistikleri, Ekim 2021

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde
işsiz sayısı 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 75
bin kişi azalarak 3 milyon 717 bin kişi oldu. İşsizlik
oranı ise 0,2 puanlık azalış ile %11,2 seviyesinde
gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Ekim ayında bir
önceki aya göre 180 bin kişi artarak 29 milyon 581 bin
kişi, istihdam oranı ise 0,2 puanlık artış ile %46,2 oldu.

İşgücü 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 104
bin kişi artarak 33 milyon 297 bin kişi, işgücüne
katılma oranı ise 0,1 puanlık artış ile %52,0 olarak
gerçekleşti.

Reel Efektif Döviz Kuru, Kasım 2021

Türk lirasının reel değerini gösteren gösterge tüm
zamanların en düşük seviyesine indi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Kasım
ayında reel efektif döviz kurunun 54,33 seviyesine
gerilediğini açıkladı.



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, Aralık 2021

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın reel
sektör ve finansal sektör temsilcileri ve
profesyonelleri ile yaptığı aralık ayı Piyasa
Katılımcıları Anketi’nde yıl sonu enflasyon
beklentisi %23,85 oldu. Kasım ayında yıl sonu
tüketici enflasyon beklentisi %19,31
seviyesindeydi.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi %21,39, kasım:
%15,61

24 ay sonrası TÜFE beklentisi %14,41, kasım:
%11,76

Yıl sonu dolar/TL 13,7719, kasım: 9,9785

2021 büyüme beklentisi %9,9, kasım: %9,2

Cari denge beklentisi cari yıl -15,6.

Hazine ve Maliye Bakanı Değişikliği

Lütfi Elvan Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden
ayrılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan Elvan’ın yerine Bakan Yardımcısı Nureddin
Nebati’yi atadı.
Resmi Gazete’de yer alan atama kararında
“Görevinden affını isteyen ve görevden af talebi
kabul edilen Lütfi Elvan’dan boşalan Hazine ve
Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati atanmıştır”
denildi.

Türkiye’de Asgari Ücret Belirlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılında
asgari ücretin en alt rakamının %50 artışla 4 bin 250
lira olarak uygulanacağını, asgari ücretten alınan gelir
vergisi ile damga vergisinin de kaldırıldığını duyurdu.


