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2021-Aralık Sayısı Sunuş 

Bankacılık ve Sigortacılık Araştırma ve Uygulama Merkezi e-Bülteni 2021-4. Sayısı ile 

yeniden sizlerleyiz. 2021 son çeyreğinde FED gelecek yıl ABD’de yükseliş seyrinde olan 

enflasyon nedeniyle tahvil alımlarını azaltacağını ve yıl içinde 3 kez faiz arttıracağını 

açıkladı. Bunun sonucu olarak uzmanlar Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin dikkatli 

olması gerektiği yönünde uyarılar yapmaya başladı. Macaristan gibi pek çok ülke 

ılımlı faiz artışı kararı aldı. İngiltere Merkez Bankası’nın da bu dönemde çok uzun bir 

zamandan sonra kendisi için büyük, göreceli olarak sembolik bir faiz artışı yaptığı 

görüldü. ABD’de enflasyonda artışın sürmesi durumunda, başta Türkiye olmak üzere 

gelişmekte olan ülkeleri daha ciddi biçimde etkileme potansiyeli bulunuyor. Bu çeyrekte 

Güney Afrika Cumhuriyetinde Covid-19’un yeni bir türü olan “Omicron” virüsü 

dünyaya hızla yayılmaya başladı. Bu varyantın diğerlerinden çok daha hızlı yayıldığı; 

ancak etkisinin diğerlerine göre biraz daha düşük olduğu görüldü.  

 Doç. Dr. Ercan Özen- BSAUMER MÜDÜR 

Soru: Yatırım ufku nedir? 

Cevap:  Yatırım ufku, yatırımcıların sahip oldukları tasarruflarını günlük, olağan veya planlanmış ihtiyaçlarını karşılamak 
amacıyla gerek duymayacakları süre olarak tanımlanabilir. Elinde 5.000 TL parası olan; ancak 20 gün sonra bu tutarı kredi 
kartı borcu ödemede kullanacak birinin yatırım ufku 20 günden kısadır. Para biriktirerek 2 yıl sonra konut satın almak 
isteyen birinin yatırım ufku 2 yıldır. 40 yaşında olup; 60 yaşında emeklilik için para biriktiren birinin yatırım ufku 20 yıldır. 
Bu süreler bireylerin yapacakları yatırımların süresini, dolayısıyla güven içinde yatırım yapacakları süreyi gösterir. 
Çevresinde, 15 günde Borsa’da %80 para kazanan birini gören kişinin, kendisine 20 gün sonra gerekli olacak para ile hisse 
senedine, kripto paralara veya döviz-altına yatırım yapması uygun olmaz.  Çünkü; fiyatlarda, kısa bir zaman içinde ortaya 
çıkabilecek dalgalanmaların toparlanması o kadar kısa olmayacaktır. Bu kısa süre için riski düşük olan B tipi yatırım fonları 
ve repo gibi yatırım alternatifleri ön plana alınabilir. Borsa İstanbul’da hisse senedi gibi yatırım yapmak isteyen kişilerin 
tasarruflarına en az 1 yıl süre boyunca ihtiyaç duymayacak kişiler olması gerekir. Aksi halde, acil para ihtiyacı duyulması, 
bireylerin ciddi biçimde zarar etmelerine neden olacaktır. 

ÖĞRENCİ GÖZÜ İLE TÜRKİYE’DE BANKACILIK 

Ben Buse KAHRAMAN, Uşak Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık bölümü öğrencisiyim. Bu 
bölüme gelmeden önce, bankacılık sektörüne genel bakışım çok daha tozpembeydi. Çalışma saatleri ve bankacıların 
genellikle oturarak iş yapan kişiler olduğu algısı, bana bu işin sıradan bir memurluk olduğunu çağrıştırıyordu. Fakat; 
bölümümde sektörle ilgili dersleri almaya başladığımda, işlerin bu kadar basit olmadığını fark ettim. Her bankanın 
misyonunun farklı olduğunu, mevduatın önemini, risk yönetiminin kritik önem taşıdığı gibi birçok konu hakkında fikrim 
oluştuktan sonra bilgi yelpazemin de genişlemesiyle beraber, görünenin çok daha fazlası olduğunu keşfettim. Dijitalleşmeyle 
birlikte, her şeyin kolaylaştığı mobil bankacılık döneminde, bankacılığın gelecekte daha az insan gücü ile yürütülebileceğini 
gördüm. Fakat alışılmışlıklar kolay bırakılmıyor. Halen öğle aralarında bile, insanların kuyruğa girip saatlerce bankaların 
gişelerinde sırada beklediğini görebiliyorum. Bankaların yazılım programlarının çok iyi ve üst düzeyde olduğunu 
görüyorum; ama insanoğlu da bundan çok daha fazlası. İstihdam konusuna gelince; farklı bölümlerden mezun olanların 
bankalarda personel olarak istihdam edilmesine sıcak bakmıyorum. 4 yıllık öğrenim sürem boyunca her detayını teorik 
anlamda öğrenmeye çalıştığımız bankacılık sektöründe çalışmayı daha çok hak ettiğimizi düşünüyorum.   
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Para Politikası Kararlarının Etkinliği Zayıflıyor mu? Dr.Öğr.Üyesi A.Eren YILDIRIM 

 

Kaynak: TCMB, EVDS (2021) 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu 16 Aralık 2021 tarihli toplantısında bir hafta vadeli 

repo faiz oranını (politika faiz oranı) yüzde 14 olarak belirlemiştir. TCMB Para Politikası Kurulu 2021 yılı Eylül ayından 

itibaren dört ay boyunca politika faiz oranını indirmiştir. Son dört aydır uygulanan faiz indirimlerinin amacının kurun 

uluslararası pazarda rekabetçi hale gelmesi, ihracatın ve dolayısıyla üretimin artırılması, istihdamın artması dolayısıyla 

işsizliğin azaltılması olduğu ifade edilmiştir. Diğer yandan, rekabet kur politikası ile aynı zamanda ithalat pahalı hale 

geldiği için üretim yerli girdiyle sağlanması, yerli üretim yabancı girdileri ikame etmesi ve böylece enflasyonun da 

kontrol altına alınmasının hedeflendiği belirtilmiştir.  

Grafik 1 Türkiye ekonomisinde 2017-2021 yılları arası aylık bazda bazı parasal göstergeleri (TCMB politika faizi, Ticari 

Kredi Faizi ve Ticari Kredi Hacmi) yansıtmaktadır. Grafiğe göre, yukarıda açıklanan hedefleri para politikası göstergeleri 

kapsamında doğrular biçimde, 2019 yılı Temmuz ayı itibariyle TCMB para politikası faizi ve ticari kredi faizlerinin uyumlu 

biçimde yaklaşık 1 yıl boyunca azaldığı ve ticari kredi kullanımının (hacminin) da aynı dönemde (2019 Temmuz – 2020 

Temmuz) yaklaşık yüzde 50 civarında arttığı görülmektedir. Ancak, 2021 yılının Eylül ayında gerçekleşen politika faiz 

oranındaki indirimlerin ticari kredi faizlerine yansımadığı, iki faiz oranının birlikte hareket etmediği ortaya çıkmıştır. 

Bunun yanı sıra, ticari kredi faizlerinin yükseldiği son birkaç ay boyunca ticari kredi hacminin de az da olsa artmış olması 

ilginç bir durumu yansıtmaktadır.  

Bu durum ticari kredi kullanımındaki artışların, önceden süregelen borçların ödemelerinde mi yoksa yeni yatırımlarda 

mı kullanıldığına yönelik soru işaretlerini ortaya çıkarmaktadır.  

Kaynakça 

TCMB EVDS (2021), https://evds2.tcmb.gov.tr/index.php?/evds/serieMarket  
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