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TCMB’n�n Rezerv  
Varlıkları Kasımda 125,6
M�lyar Dolara Yükseld�...
TCMB resm� rezerv varlıkları kasımda 
b�r öncek� aya kıyasla yüzde 1,3 artarak 
125,6 m�lyar dolara yükseld�. Aynı 
dönemde döv�z varlıkları yüzde 2,8 
yükselerek 78,5 m�lyar dolar, altın 
c�ns�nden rezerv varlıkları yüzde 1 
azalarak 39,3 m�lyar dolar oldu.

Türk�ye’n�n Kasım
Ayı İhracatı 21 M�lyar 
506 M�lyon Dolar Oldu.

Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) Başkanı M. R�fat 
H�sarcıklıoğlu, bankaların son günlerde kred� fa�zler�n� olağanüstü 
şek�lde artırdıklarını bel�rterek, "Feda reel sektörde, kar mal� sektörde 
şekl�nde b�r paylaşım olamaz. Bankalarımızın artık daha v�cdanlı 
davranmasını bekl�yoruz." ded�. 

TOBB Müşterek Konsey Toplantısı, T�caret Bakanı Mehmet 
Muş'un katılımıyla TOBB İk�z Kuleler'de yapıldı.H�sarcıklıoğlu, 
buradak� konuşmasında, kurum olarak ekonom�n�n tüm kılcal 
damarlarına ulaştıklarını, böylece sahadak� durumu en �y� şek�lde 
görüp, sorunları ve sıkıntıları tesp�t ett�kler�n� söyled�.Kov�d-19 salgını 
dönem�nde 200'e yakın öner� ve taleb� hükümete ve Bakanlığa 

�lett�kler�n�, bunların pek çoğunun hayata geç�r�ld�ğ�n� bel�rten 
H�sarcıklıoğlu, destek adımlarının olumlu yansımalarının da 
görüldüğünü d�le get�rd�. H�sarcıklıoğlu, son dönemde Türk l�rasında 
yaşanan olağan dışı değer kaybının büyük ölçüde ger� alınmış olmasını 
olumlu bulduklarını ve p�yasalarda �st�krarın tem�n�ne yönel�k her 
adımı destekled�kler�n� vurgulayarak, "Yüksek fa�z yükünden 
kurtulmanın yanı sıra mal� p�yasalarda �st�krar ve öngörüleb�l�rl�k 
sağlanmasının, ekonom�n�n büyüme sürec�ne büyük destek olacağına 
�nanıyoruz. Ayrıca kamuda bekleyen özel sektör alacaklarının 
ödenmes�ne yönel�k olumlu ve somut adımlar başladığını da 
memnun�yetle tak�p ed�yoruz." d�ye konuştu.

Sermaye P�yasası Kurulunun (SPK) 
Türk�ye Değerleme Uzmanları 
B�rl�ğ� üyeler�n�n vereceğ� değerleme 

h�zmetler �ne � l �şk�n karar ı ,  Resm� 
G a z e t e ' n � n  b u g ü n k ü  s a y ı s ı n d a 
yayımlanarak yürürlüğe g�rd�. Karar 
kapsamında, b�rl�k üyeler�n�n 2022'de baz 
alacağı gayr�menkul değerleme asgar� ücret 
tar�fes� ve uygulama esasları bel�rlend�.
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SPK Gayrimenkul Değerleme 
2022 Hizmet Tarifesini Belirledi 
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Bankacılık Sektörünün

Aktifleri 9 Triyon 
Liraya Dayandı
Bankacılık Düzenleme ve 
D e n e t l e m e  K u r u m u 
ver�ler�ne göre,  Türk 
bankacılık sektörünün 
toplam akt�f büyüklüğü 
kasım �t�barıyla 2020 
sonuna kıyasla yüzde 46,6 
artarak 8 tr�lyon 949,2 
m�lyar l�raya yükseld�.

Ekonomik Güven Endeksi Verileri Açıklandı 
ürk�ye İstat�st�k Kurumu, Ta r a l ı k  a y ı n a  � l � ş k � n 
ekonom�k güven endeks� 

ver�ler�n� açıkladı.
B u n a  g ö r e ,  e n d e k s 

kasımda 99,3 �ken aralıkta yüzde 
1,8 ger�leyerek 97,6'ya düştü. 
Endekstek� düşüş, tüket�c�, reel 
kes�m (�malat sanay�s�), h�zmet, 
perakende t�caret ve �nşaat sektörü 
g ü v e n  e n d e k s l e r � n d e k � 
düşüşlerden kaynaklandı.

Tüket�c� güven endeks� 
geçen aya göre aralıkta yüzde 3,1 
azalarak 68,9, reel kes�m güven 
endeks� yüzde 1,7 düşüşle 110,1, 
h�zmet sektörü güven endeks� de 
yüzde 0,5 ger�leyerek 118,8 
değer�n� aldı.

Aynı dönemde perakende 
t�caret sektörü güven endeks� 
yüzde 0,4 azalışla 121,5'e, �nşaat 
sektörü güven endeks� de yüzde 
3,9 düşüşle 90'a ger�led�.

32

Türk�ye'n�n �hracatı kasımda geçen 
yılın aynı ayına göre yüzde 33,7 
artarak 21 m�lyar 506 m�lyon dolar, 
�thalatı yüzde 27,3 artışla 26 m�lyar 
908 m�lyon dolar olarak gerçekleşt�.

TCMB’den Dövizden TL Mevduata
Geçişte Bankalara Zorunlu Karşılık Teşviki 

Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası 
(TCMB), döv�z mevduattan ve döv�z 
c�ns� katılım fonu hesaplarından, 

vadel� TL mevduata ve katılma hesaplarına 
dönüşen tutarlara zorunlu karşılık ve 
kom�syon teşv�k� uygulayacak.

T C M B  t a r a f ı n d a n  b a n k a l a r a 
gönder�len yazıda, bankacılık s�stem�ndek� 
toplam mevduat/katılım fonu �ç�nde Türk 
l�rasının payının artırılarak finansal �st�krarın 
desteklenmes� amacıyla, 20 Aralık 2021'de 
dolar, avro ve sterl�n c�ns�nden döv�z tevd�at 
hesabı veya döv�z c�ns�nden katılım fonu 
bulunan yurt �ç�nde yerleş�k gerçek k�ş�ler�n, 
söz konusu hesaplarını vadel� Türk l�rası 
mevduat/katılma hesabına dönüştürmeler� 

hal�nde, TCMB'n�n sağladığı destekten 
yararlanab�lmes�ne ve vadel� Türk l�rası 
mevduat ve katılma hesaplarına dönüşen 
tutarların zorunlu karşılık tes�s�nden muaf 
tutulmasına karar ver�ld�ğ� hatırlatıldı.

Söz konusu uygulamayı desteklemek 
üzere de döv�z tevd�at hesapları/döv�z 
c�ns�nden katılım fonu hesaplarından vadel� 
Türk l�rası mevduat/katılma hesabına 
dönüşen ve vadel� Türk l�rası hesabında 
kalmaya devam eden tutarın, Türk l�rası 
mevduat/katılım fonuna uygulanan en yüksek 
zorunlu karşılık oranı �le çarpılması �le 
bulunan kısmının �k� katına b�r hafta vadel� 
repo �hale fa�z oranı olan yüzde 14 fa�z/nema 
ödenmes�ne karar ver�ld�ğ� bel�rt�ld�.
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Mevduata Sigorta Limiti Yükseldi

TMSF Başkanlığı Fon Kurulu Kararı'na göre, 
"Hal�hazırda 150 b�n l�ra olan s�gortaya tab� 
mevduat ve katılım fonu tutarının, 2022 takv�m 
yılı başından geçerl� olmak üzere 200 b�n l�ra 
olarak bel�rlenmes�ne karar ver�lm�şt�r." 
den�ld�.Kararla b�rl�kte, gerekl� �şlemler� yer�ne 
get�rmek üzere S�gorta ve R�sk İzleme Da�re 
Başkanlığı yetk�l� kılındı. TMSF b�r s�gorta 
kuruluşu olarak, Türk�ye'n�n finansal güvenl�k 
ağının en öneml� aktörler�nden b�r� olarak 
faal�yet göster�yor.

TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu:

“Bankalarımızın
artık daha vicdanlı 

davranmasını 
bekliyoruz.”
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S�gortacılık ve Özel Emekl�l�k Düzenleme 
ve Denetleme Kurumu'ndan (SEDDK) 
yap ı l an  aç ık lamada ,  2017  y ı l ında 
uygulamaya al ınan ve çal ışanlar ın 
�şverenler� aracılığıyla otomat�k olarak 
b�reysel emekl�l�k s�stem�ne dah�l ed�ld�ğ� 
otomat�k katılım s�stem�n�n, emekl�l�k 
dönem�ndek� refah sev�yes�n� koruma 
amacıyla 6,3 m�lyon çalışana değer kattığı 
vurgulandı.

ÇMVA 
Sistemine 
Dahil Olan
Tarımsal 
İşletmelere
600 TL Destek 4

Otomatik Katılım Siste-
mine Yeniden Giriş 
Zorunluluğu Kaldırıldı.
 

16 Mesleğe
Daha Belge
Zorunluluğu
Getirildi 

BDDK Bankacılıkta Yeni Dönemi Başlatıyor

BDDK, şubes�z faal�yet gösterecek d�j�tal 
bankalara yönel�k yen� düzenlemes� "D�j�tal 
Bankaların Faal�yet Esasları �le Serv�s Model� 
Bankacılığı Hakkında Yönetmel�k", Resm� 
Gazete'n�n bugünkü sayısında yayımlandı.

D�j�tal bankacılığın faal�yet esaslarını 
bel�rleyen ve 1 Ocak 2022'den �t�baren 
yürürlüğe g�recek olan yönetmel�k �le 
bankacılık h�zmetler�ne er�ş�m�n kolaylaşması 
ve  finansal  kapsayıcı l ığ ın  ar t ı r ı lması 
hedeflen�yor.
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Aktif Sigortalı  

799 bin kişiye
Yükseldi.

Sayısı 24 Milyon
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Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası (TCMB), döv�z mevduattan ve 
döv�z c�ns� katılım fonu hesaplarından, vadel� TL mevduata ve katılma 
hesaplarına dönüşen tutarlara zorunlu karşılık ve kom�syon teşv�k� 
uygulayacak.

Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası (TCMB), döv�z 
mevduattan ve döv�z c�ns� katılım fonu hesaplarından, 
vadel� TL mevduata ve katılma hesaplarına dönüşen 

tutarlara zorunlu karşılık ve kom�syon teşv�k� uygulayacak.
TCMB tarafından bankalara gönder�len yazıda, 

bankacılık s�stem�ndek� toplam mevduat/katılım fonu �ç�nde 
Türk l�rasının payının artırılarak finansal �st�krarın 
desteklenmes� amacıyla, 20 Aralık 2021'de dolar, avro ve 
sterl�n c�ns�nden döv�z tevd�at hesabı veya döv�z c�ns�nden 
katılım fonu bulunan yurt �ç�nde yerleş�k gerçek k�ş�ler�n, söz 
konusu hesaplarını vadel� Türk l�rası mevduat/katılma 
hesabına dönüştürmeler� hal�nde, TCMB'n�n sağladığı 
destekten yararlanab�lmes�ne ve vadel� Türk l�rası mevduat ve 
katılma hesaplarına dönüşen tutarların zorunlu karşılık 
tes�s�nden muaf tutulmasına karar ver�ld�ğ� hatırlatıldı.

Söz konusu uygulamayı desteklemek üzere de döv�z 
tevd�at hesapları/döv�z c�ns�nden katılım fonu hesaplarından 
vadel� Türk l�rası mevduat/katılma hesabına dönüşen ve 
vadel� Türk l�rası hesabında kalmaya devam eden tutarın, Türk 
l�rası mevduat/katılım fonuna uygulanan en yüksek zorunlu 
karşılık oranı �le çarpılması �le bulunan kısmının �k� katına b�r 
hafta vadel� repo �hale fa�z oranı olan yüzde 14 fa�z/nema 
ödenmes�ne karar ver�ld�ğ� bel�rt�ld�.

Ayrıca TCMB nezd�ndek� zorunlu karşılık ve �hbarlı 
döv�z mevduat hesaplarında döv�z olarak tutulan tutarlarla 
�lg�l� uygulanacak kom�syonlarla �lg�l� kararı bankalara �leten 
TCMB, �lg�l� yazıda şu �fadelere yer verd�:

“Dolar olarak tutulan döv�z tutarlarının dolar 

c�ns�nden mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar 
mevduatı/katılım fonu har�ç) yükümlülükler� �ç�n tutulması 
gereken tutara kadar olan kısmı üzer�nden yıllık 0,015 (yüzde 
1,5) kom�syon alınmasına, avro ve dolar olarak tutulan döv�z 
tu t a r l a r ın ın  do la r  d ı ş ındak �  döv �z l e r  c �ns �nden 
mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım 
fonu har�ç) yükümlülükler� �ç�n tutulması gereken tutara kadar 
olan kısmı üzer�nden de yıllık 0,015 (yüzde 1,5) kom�syon 
alınmasına karar ver�ld�.

2021/14 sayılı Türk L�rası Mevduat ve Katılma 
Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmes� Hakkında Tebl�ğ 
kapsamında, 20 Aralık 2021 �t�barıyla mevcut olan dolar, avro 
ve sterl�n c�ns�nden döv�z tevd�at hesapları ve döv�z c�ns�nden 
katılım fonu hesaplarından vadel� Türk l�rası mevduat ve 
katılma hesabına dönüşüm oranı 21 Ocak 2022 yükümlülük 
tar�h� �t�barıyla yüzde 10 sev�yes�ne ve 18 Mart 2022 
yükümlülük tar�h� �t�barıyla yüzde 20 sev�yes�ne ulaşan 
bankalara 2022 yılı sonuna kadar söz konusu kom�syonların 
uygulanmaması kararlaştırıldı.

Söz konusu kom�syonların zorunlu karşılık tes�s 
dönem�ne  � l � şk �n  o r t a lama  bak �ye le r  üze r �nden 
hesaplanmasına, tahakkukunun üç ayda b�r Mart, Haz�ran, 
Eylül, Aralık ayları sonunda gerçekleşt�r�lmes�ne ve üç aylık 
dönem� �zleyen �lk �ş gününde tahs�l ed�lmes�ne karar 
ver�lm�şt�r."

Söz konusu değ�ş�kl�kler 7 Ocak 2022 tar�h�nde tes�s� 
başlayacak olan 24 Aralık 2021 tar�hl� yükümlülük 
dönem�nden �t�baren geçerl� olacak.

Sermaye P�yasası Kurulunun 
(SPK) Türk�ye Değerleme Uzmanları 
B�rl�ğ� üyeler�n�n vereceğ� değerleme 
h�zmetler�ne �l�şk�n kararı, Resm� 
Gazete 'n�n bugünkü sayısında 
yayımlanarak yürürlüğe g�rd�. Karar 
kapsamında, b�rl�k üyeler�n�n 2022'de 
baz alacağı gayr�menkul değerleme 
asgar� ücret tar�fes� ve uygulama 
esasları bel�rlend�.

B u n a  g ö r e ,  T ü r k � y e 
Değer leme Uzmanlar ı  B�r l �ğ � 
üyeler�n�n müşter�ler�ne vereceğ� 
değerleme h�zmetler� karşılığında 
tahs�l ed�lecek ücretlerde, karar 
kapsamında bel�rlenen asgar� ücret 
tar�fes� uygulanacak. Söz konusu 
ücret ler,  asgar�  n� tel �kte olup 
taraflarca �ş�n özell�ğ�ne göre daha 
yüksek b�r ücret bel�rleneb�lecek.

Bel�rlenen asgar� ücret ve 
masraf tutarları sadece ver�lecek 
değerleme h�zmet�ne �l�şk�n olacak.

H�zmet�n ver�lmes� �ç�n 
gereken ulaşım masrafları �le zorunlu 
b�lg� ve belgeler�n tem�n�nde, resm� 
kurumlara yapılan harç ve benzer� 
ödemeler, gayr�menkul b�lg� merkez� 
payı, KDV ve d�ğer verg�ler g�b� ek 
ücret ve masraflar tahs�l ed�lecek 
asgar� ücrete dah�l olmayacak, ayrıca 
ödenecek.

Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü'ne (TKGM) ödenecek 
ücretler müşter�den talep ed�lecek. 
TKGM sorgulamas ın ın  b � r l �k 
vasıtasıyla yapılması hal�nde �lave b�r 
üc re t  t a l ep  ed � l � r se  bu  üc re t 
gayr�menkul değerleme kuruluşu 
tarafından ödenecek, müşter�ye 
yansıtılmayacak.
Rapor başına 12 l�ra gayr�menkul 
b�lg� merkez� payı eklenecek

A s g a r �  ü c r e t  t a r � f e s � 
uygulanarak hesaplanacak değerleme 
h�zmetler�ne � l �şk�n ücretlere, 
değerleme raporu başına 12 l�ra 
gayr�menkul b�lg� merkez� payı 
eklenecek. Söz konusu tutarlar, 
M e r k e z �  K a y ı t  K u r u l u ş u 
Gayr�menkul B�lg� Merkez� AŞ'ye 
ödenecek.

D e ğ e r l e m e  h � z m e t l e r � 
karşılığında tahs�l ed�lecek ücret ve 
m a s r a fl a r ,  v e r � l e c e k  h � z m e t 
sonucunda takd�r ed�lecek değerler 
veya değerleme raporunun tesl�m 
süres�yle �l�şk�lend�r�lemeyecek.

Değerleme ücretler�n�n, 
değerleme �ş� başlamadan önce 
bel�rlenmes� gerekecek.
Tar�fede bel�rlenen ücretlerde 
�nd�r�m uygulanamayacak

Tar�fede bel�rt�len brüt 
m e t r e k a r e  b ü y ü k l ü k l e r � n � n 
bel�rlenmes�nde beled�ye �mar 
yönetmel�kler� d�kkate alınacak. 
Değerleme konusu, gayr�menkulün 
tapuda kayıtlı n�tel�ğ� �le fi�l� kullanım 
n�tel�ğ� arasında b�r fark varsa ve bu 
fark neden�yle �lg�l� gayr�menkul 
tar�fede yer alan grupların b�rden 
fazlasının kapsamına g�r�yorsa 
ücret�n bel�rlenmes�nde yüksek olan 

ücret grubu d�kkate alınacak.
B�rl�k üyeler�n�n, değerleme 

h�zmet�n� tümüyle başka b�r b�rl�k 
üyes�nden dışarıdan h�zmet alım 
yoluyla gerçekleşt�reb�lmeler� ancak 
müşter�ler�yle yapacakları değerleme 
h�zmet� sözleşmes�nde buna �z�n 
veren b�r hüküm bulunması şartıyla 
mümkün olacak.

Bu kapsamda ödenecek 
ücret ve masraflar �le bunların 
ödenmes�ne �l�şk�n esaslar, değerleme 
h�zmet�  veren b�rl �k üyes� � le 
dışarıdan h�zmet sağlayan b�rl�k üyes� 
arasında yapılacak yazılı sözleşmede 
önceden bel�rlenecek.

Kurulca yetk�lend�r�lm�ş 
gayr�menkul değerleme ş�rketler� 
tarafından ver�len tüm değerleme 
h�zmetler�nde, �hale veya benzer 
yöntemlerle tar�fede bel�rlenen 
ücretlerde �nd�r�m uygulanamayacak. 
Değerleme h�zmetler�ne dayanak 
olan yazılı sözleşmeler de �şbu 
esaslara aykırı olamayacak.
Brüt metrekare bazında değerleme 
ücretler�

Tar�fe kapsamında, 2022'de 
brüt metrekareye göre uygulanacak 
değerleme ücret� bağ, bahçe, tarla, 
tarım alanı ve özel orman �ç�n 1.163 
l�ra �la 1.592 l�ra arasında olacak. Söz 
konusu tutar, brüt metrekares�ne göre 
arsalarda 1.488 l�ra �la 2 b�n 788 l�ra 
arasında değ�şecek.

Bağımsız bölüm n�tel�ğ� 
kazanmış konut, ofis veya bürolarda 
brüt metrekares� 250'y� aşmayanlar 
�ç�n değerleme ücret� 1.092 l�ra 
olacak. Bu tutar metrekares� 251 �la 
500 arasında bulunan konut, ofis veya 
bürolar �ç�n 1.338 l�ra düzey�nde 
bel�rlen�rken, 501'den fazla olanlar 
�ç�n 1.585-3 b�n 678 l�ra bandında 
değ�ş�kl�k gösterecek.

Akaryakıt �stasyonları �ç�n 6 
b�n 475 l�ra olarak bel�rlenen 
d e ğ e r l e m e  ü c r e t l e r � ,  ü r e t � m , 
depolama, z�ra� ve sına� n�tel�kl� 
yapılar �ç�n brüt metre kares�ne göre 
1.072 l�ra �la 8 b�n 962 l�ra arasında 
değ�şecek.

Değerleme ücret�; dükkan, 
plaza, �ş merkezler�, AVM, hastane, 
sağlık tes�s�, okul, otel, motel, 
pans�yon, konaklama tes�s�, kültür 
tes�s�, kütüphane, s�nema salonu, 
t�yatro salonu, serg� salonu, göster� 
merkezler�, düğün salonları, n�kah 
da�reler�, d�n� ve asker� tes�sler �le 
spor tes�s ve kompleksler� g�b� 
gayr�menkullerde 100 metrekareye 
kadar 1.188 l�ra, 101-500 metrekare 
arası değ�şenlerde 1.389 l�ra olacak. 
Bu tutar 500 �la 2 b�n metrekare 
arasında 2 b�n 187 l�ra olarak 
uygulanacak ve metrekaredek� artışa 
göre 16 b�n 305 l � raya kadar 
çıkab�lecek.

Ya l ı l a r  v e  e s k �  e s e r 
n�tel�ğ�ndek� gayr�menkuller �ç�n de 
değerleme ücret� 5 b�n 634 l�ra olarak 
alınacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenl�k Bakanlığı, aralarında 
ahşap mob�lya �malatçısı, ayakkabı �malatçısı, boyama 
operatörü, baca yağlı kanal tem�zleme personel�, 
güzell�k uzmanı ve kuaförün de bulunduğu 16 meslek 
�ç�n Meslek� Yeterl�l�k Belges� zorunluluğu get�rd�.

"Meslek� Yeterl�l�k Kurumu Meslek� Yeterl�l�k 
Belges� Zorunluluğu Get�r�len Mesleklere İl�şk�n 
Tebl�ğ" Resm� Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, �ş kazaları açısından "tehl�kel�" ve 
"çok tehl�kel�" sınıftak� ahşap mob�lya �le ayakkabı 
�malatçıları, baca yağlı kanal tem�zleme personel�, 
boyama operatörü, elektr�k dağıtım şebekes� test 
görevl�s�, güzell�k uzmanı, kes�mc� (ayakkabı), kuaför, 
mob�lya döşemec�s�, raylı s�stem araçları elektr�k 
bakım ve onarımcısı, raylı s�stem araçları elektron�k 
bakım ve onarımcısı, raylı s�stem araçları mekan�k 
bakım ve onarımcısı, raylı s�stemler s�nyal�zasyon 
bakım ve onarımcısı, sarac�ye �malatçısı, sayacı, 
zeyt�nyağı üret�m operatörü meslekler� �ç�n Meslek� 

Yeterl�l�k Belges� zorunluluğu get�r�ld�.
Bu mesleklerde, Meslek� Yeterl�l�k Kurumu 

Meslek� Yeterl�l�k Belges�ne sah�p olmayan k�ş�ler, 
bugünden �t�baren 12 ay sonra çalıştırılamayacak.

"Meslek� Eğ�t�m Kanunu"na göre ustalık 
belges� alanlar �le M�ll� Eğ�t�m Bakanlığına bağlı 
meslek�  ve  tekn�k  eğ� t �m okul lar ından ve 
ün�vers�teler�n meslek� ve tekn�k eğ�t�m veren okul ve 
bölümler�nden mezun olup d�plomalarında veya 
ustalık belgeler�nde bel�rt�len bölüm, alan ve dallarda 
çalıştırılanlar �ç�n belge şartı aranmayacak.

Bu kapsamdak� denet�mler �ş müfett�şler�nce 
yapılacak. Tebl�ğ hükümler�ne aykırı davranan �şveren 
veya �şveren vek�ller� hakkında �dar� para cezası 
uygulanacak.

Yen� eklenen 16 meslekle b�rl�kte, "tehl�kel�" 
ve "çok tehl�kel�" sınıfta olup Meslek� Yeterl�l�k 
Belges� zorunluluğuna sah�p meslek sayısı 204'e 
yükseld�.

Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) Başkanı M. R�fat 
H�sarcıklıoğlu, bankaların son günlerde kred� fa�zler�n� olağanüstü 
şek�lde artırdıklarını bel�rterek, "Feda reel sektörde, kar mal� sektörde 

şekl�nde b�r paylaşım olamaz. Bankalarımızın artık daha v�cdanlı 
davranmasını bekl�yoruz." ded�. 

TOBB Müşterek Konsey Toplantısı, T�caret Bakanı Mehmet 
Muş'un katılımıyla TOBB İk�z Kuleler'de yapıldı.

H�sarcıklıoğlu, buradak� konuşmasında, kurum olarak ekonom�n�n 
tüm kılcal damarlarına ulaştıklarını, böylece sahadak� durumu en �y� şek�lde 
görüp, sorunları ve sıkıntıları tesp�t ett�kler�n� söyled�.

Kov�d-19 salgını dönem�nde 200'e yakın öner� ve taleb� hükümete 
ve Bakanlığa �lett�kler�n�, bunların pek çoğunun hayata geç�r�ld�ğ�n� bel�rten 
H�sarcıklıoğlu, destek adımlarının olumlu yansımalarının da görüldüğünü 
d�le get�rd�.

H�sarcıklıoğlu, son dönemde Türk l�rasında yaşanan olağan dışı 
değer kaybının büyük ölçüde ger� alınmış olmasını olumlu bulduklarını ve 
p�yasalarda �st�krarın tem�n�ne yönel�k her adımı destekled�kler�n� 
vurgulayarak, "Yüksek fa�z yükünden kurtulmanın yanı sıra mal� p�yasalarda 
�st�krar ve öngörüleb�l�rl�k sağlanmasının, ekonom�n�n büyüme sürec�ne 
büyük destek olacağına �nanıyoruz. Ayrıca kamuda bekleyen özel sektör 
alacaklarının ödenmes�ne yönel�k olumlu ve somut adımlar başladığını da 
memnun�yetle tak�p ed�yoruz." d�ye konuştu.
 	 Tüm bu gel�şmeler�n, reel sektördek� moraller� yükseltt�ğ�n�, 
çalışma şevkler�n� artırdığını söyleyen H�sarcıklıoğlu, şöyle devam ett�:
 	 "Elbette bazı konularda da sıkıntılar sürüyor. Özell�kle 
bankalarımızın, Merkez Bankasından fonlama mal�yetler� yüzde 14'e 
düşmes�ne rağmen son günlerde kred� fa�zler�n� olağanüstü şek�lde 
artırdıklarını görüyoruz. Bazı bankaların yüzde 25-30'lar sev�yes�nde, hatta 
kred�l� mevduat hesaplarına 35 c�varında kred� fa�zler� uyguladıklarını 
duyuyoruz. Ülkem�z ekonom�s�n� büyütecek, üret�m�, yatırımı, �st�hdamı ve 
�hracatı artıracaksak, hep�m�z el�m�z� taşın altına koymalı ve fedakarlık 
yapmalıyız. Feda reel sektörde, kar mal� sektörde şekl�nde b�r paylaşım 
olamaz. Bankalarımızın artık daha v�cdanlı davranmasını bekl�yoruz."
 	 H�sarcıklıoğlu, başta h�zmetler ve t�caret kes�m� olmak üzere 
salgından en çok etk�lenen ve büyümeden yeter� kadar pay alamayan 
sektörler �ç�n destek adımlarının sürdürülmes�n�n de faydalı olacağına 
�nandığını �fade ett�.
 	 Güçlü büyümey� sürdüreb�lmek �ç�n kred� fa�zler�nde ve 
enflasyonda düşüş, döv�z kurlarında �st�krar sağlanması gerekt�ğ�n� ve 
geçm�şte olduğu g�b� bunun y�ne başarılab�leceğ�n� düşündüğünü d�le get�ren 
H�sarcıklıoğlu, "P�yasalarda �st�krarın tem�n�yle b�rl�kte finansman 
mal�yetler�n�n de kalıcı b�r şek�lde düşürüleb�leceğ�n� öngörüyoruz. S�z�n, �ş 
dünyasını, t�caret� ve �hracatı destekley�c� pol�t�kalarınızın önem�ne 
�nanıyoruz. S�z�nle b�rl�kte �lk defa, küresel t�caretten aldığımız pay yüzde 
1'�n üzer�ne çıktı." ded�.

H�sarcıklıoğlu, ABD ve AB'n�n Asya'ya bağımlı kaynak tedar�k� 
model�n� değ�şt�rme �steğ�n�n Türk�ye'y� küresel tedar�k z�nc�r�nde öne 
çıkarak güven�l�r tedar�kç� ülke konumuna hızla taşıyab�leceğ�ne d�kkat� 
çekerek şunları kaydett�:

"Bunun �ç�n b�r yandan �st�krarı güçlend�rmeye dönük adımları 
atarken b�r yandan da 2022 ve sonrasında sürdürüleb�l�r büyüme ve katma 
değer� yüksek üret�m ve �hracata dönük planlamaları yapmamız gerek�yor. 
Küresel tedar�k z�nc�r�nde yaşanan dönüşümün yanı sıra yeş�l mutabakat ve 
�kl�m değ�ş�kl�ğ� çerçeves�nde atılan adımlar da öneml� fırsatları ve tehd�tler� 
�ç�nde barındırıyor. B�z�m de Türk�ye olarak bu yen� dönemde ülkem�z� ve �ş 
dünyamızı �y� konumlayab�lmem�z �ç�n gereken adımları hızla atmamız 
lazım. Bunun �ç�n de kamu-özel sektör d�yaloğunu daha da sıklaştırmalı, 
ortak akılla bu süreçte kazanan ülkeler arasında konumlanmalıyız."
-T�caret Bakanı Muş

T�caret Bakanı Mehmet Muş da Bakanlık olarak, t�car� hayata 
�l�şk�n tüm süreçlerde �ş dünyasıyla �st�şareye büyük önem verd�kler�ne �şaret 
ederek, bu �st�şareler esnasında gelen talepler� hızla değerlend�r�p 
sonuçlandırmaya çalıştıklarını söyled�.

Muş, Kov�d-19 salgınının yarattığı olumsuzluklara rağmen Türk�ye 
ekonom�s�n�n 2021 yılında yüksek büyüme oranları yakalamayı başardığını 
hatırlatarak, "Gerçekleşen yüksek oranlı büyümen�n yüzde 92's� net 
�hracatımızdan kaynaklanmış ve 2021 yılında ekonom�k büyümem�zde 
�malat sanay�s� ve �hracatın payının ağırlık kazanmasıyla küresel �hracattak� 
payımız artmıştır." d�ye konuştu.

Bakan Muş, kend�ler�n�n de Bakanlık olarak �hracatçılara destek 
olmak amacıyla yen� v�zyon ve stratej�ler ortaya koyduklarını vurguladı.

Muş, mal �hracatına yönel�k mevcut destekler� sürdürerek bu yıl 7 
b�n 200'ün üzer�nde firmaya destek ödemes� yaptıkları b�lg�s�n� vererek, 
"2022 yılı �ç�n �hracatçılarımıza ayırdığımız destek bütçes� 5,2 m�lyar l�radır. 
İnşallah, pandem�n�n etk�ler�n�n azalmasıyla �hracatçılarımız daha fazla 
faal�yet gerçekleşt�recek, b�z de onları daha çok destekleyeceğ�z." 
değerlend�rmes�nde bulundu.

Muş, özell�kle son dönemde �hracatın �thalatı karşılama oranının 
yüksel�şte olduğunu ve bu doğrultuda car� �şlemler denges�nde daha olumlu 
sey�r �zlend�ğ�n� bel�rtt�. 

Bakan Muş, son 20 yılda atılan adımlarla ekonom�de �st�krar ve 
öngörüleb�l�rl�ğ�n tem�n� konusunda yakalanan sev�yeye �şaret ederek, 
"Bunun korunması ve sürdürüleb�lmes� �ç�n hükümet olarak çalışmaya 
devam edeceğ�z. Burada s�z �ş dünyası tems�lc�ler�nden de kurdak� 
dalgalanmanın bertaraf ed�lmes�nden sonra ekonom�de yakalanan bu olumlu 
havanın devamı �ç�n destek bekl�yoruz. Hep�m�z aynı gem�dey�z. Ülkem�z�n 
geleceğ� �ç�n el�m�z� taşın altına b�rl�kte koymalıyız." ded�.

Muş, gıda fiyatlarında gözlenen yüksek artışlara değ�nerek, "Evet, 
kur farklılıklarından kaynaklı b�r mal�yet artışı olmuştu ancak son süreçte 
kurlarda b�r gevşeme gerçekleşt�. Bunun sonucu olarak da vatandaşlarımızda 
fiyatların �nmes� yönünde haklı b�r beklent� oluşmuştur. Bu beklent�n�n 
karşılık bulmasını bekl�yor, sürec� yakından tak�p ett�ğ�m�z� buradan b�r kez 
daha �fade etmek �st�yorum. Bakanlık olarak, perakende satış noktaları başta 
olmak üzere tedar�k z�nc�r�n�n tüm aşamalarına yönel�k 81 �lde 
denet�mler�m�z� gerçekleşt�r�yoruz. Önümüzdek� süreçte de bu 
denet�mler�m�ze devam edeceğ�z." değerlend�rmes�nde bulundu.

TOBB Başkanı H�sarcıklıoğlu, konsey toplantısı sonrasında 
Oda/Borsa başkanları �le b�r araya geld�.

SPK Gayr�menkul
2022 H�zmet Tar�fes�n� Bel�rled�   

S�gortacılık ve Özel Emekl�l�k 
D ü z e n l e m e  v e  D e n e t l e m e 
Kurumu'ndan (SEDDK) yapılan 
açıklamada, 2017 yılında uygulamaya 
alınan ve çalışanların �şverenler� 
aracılığıyla otomat�k olarak b�reysel 
emekl�l�k s�stem�ne dah�l ed�ld�ğ� 
otomat�k katılım s�stem�n�n, emekl�l�k 
dönem�ndek� refah sev�yes�n� koruma 
amacıyla 6,3 m�lyon çalışana değer 
kattığı vurgulandı.

S � s t e m � n  d a h a  e t k � n 
çalışmasına yönel�k gel�şt�rmeler�n de 
yapılmakta olduğu vurgulanan 
açıklamada, şu �fadelere yer ver�ld�:

“ S � s t e m d e k �  d e v l e t 

katkısının artırılmasına yönel�k 
çalışmaların paralel�nde, b�reysel 
emekl� l �k ve otomat�k kat ı l ım 
s�stem�ne göster�len büyük �lg� ve 
s�stem�n �st�krarlı büyümes� devam 
etmekted�r. Bu �st�krarın b�r net�ces� 
olarak, 29.12.2021 tar�hl� Resm� 
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 
g � r e n  C u m h u r b a ş k a n ı  k a r a r ı 
sonrasında, 2017 yılından �t�baren 
otomat�k katılım s�stem� kapsamında 
emekl�l�k planlarına dâh�l olup cayma 
veya ayrılma hakkını kullanan 
çalışanların 2022 yılında s�steme 
otomat�k olarak tekrar dâh�l olmasına 
�l�şk�n zorunluluk kaldırılmıştır."

  Bülten Bülten 
HAFTALIKHAFTALIK   Bülten Bülten 

HAFTALIKHAFTALIK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 
ver�ler�ne göre, Türk bankacılık sektörünün 
toplam akt�f büyüklüğü kasım �t�barıyla 2020 
sonuna kıyasla yüzde 46,6 artarak 8 tr�lyon 
949,2 m�lyar l�raya yükseld�.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumu (BDDK) tarafından, kasım ayına 
� l �şk�n "Türk Bankacıl ık Sektörünün 
Konsol�de Olmayan Ana Göstergeler�" raporu 
yayımlandı.

Rapora göre, kasımda bankacılık 
sektörünün akt�f büyüklüğü 8 tr�lyon 949 
m�lyar 231 m�lyon l�ra düzey�nde gerçekleşt�. 
Sektörün akt�f toplamı 2020 sonuna göre 2 
tr�lyon 842 m�lyar 789 m�lyon l�ra artış 
kaydederken, bunun oransal karşılığı yüzde 
46,6 oldu.

Kasımda geçen yıl sonuna kıyasla, 
sektörün en büyük akt�f kalem� olan kred�ler 
yüzde 33,9 artarak 4 tr�lyon 787 m�lyar 516 
m�lyon l�raya, menkul değerler yüzde 41,4 
yükselerek 1 tr�lyon 445 m�lyar 682 m�lyon 
l�raya çıktı. Bu dönemde, kred�ler�n tak�be 
dönüşüm oranı da yüzde 3,22 sev�yes�nde 
gerçekleşt�.

Bankaların kaynakları �ç�nde en 
büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, 
kasımda 2020 sonuna göre yüzde 50,6 artarak 
5 tr�lyon 203 m�lyar 976 m�lyon l�raya 
yükseld�.

Aynı dönemde öz kaynak toplamı 
yüzde 14,5 artışla 686 m�lyar 678 m�lyon 
l�raya ulaştı. Sektörün kasım sonu �t�barıyla 
dönem net karı 75 m�lyar 319 m�lyon l�ra, 
sermaye yeterl�l�ğ� standart oranı yüzde 17,79 
sev�yes�nde gerçekleşt�.

TCMB’den Dövizden TL Mevduata
Geçişte Bankalara Zorunlu Karşılık Teşviki 

16 Mesleğe 
Daha Belge

Zorunluluğu
Getirildi.

Bankacılık Sektörünün

Aktifleri 9 Triyon 
Liraya Dayandı

SPK Gayrimenkul Değerleme 
2022 Hizmet Tarifesini Belirledi 

Sermaye P�yasası Kurulunun (SPK) bel�rlenen gayr�menkul 

değerleme h�zmetler�ne �l�şk�n tar�fe kapsamında, brüt metrekares� 

250'y� aşmayan konut, ofis veya bürolar �ç�n değerleme ücret� 1.092 

l�ra olacak.

Otomatik Katılım 
Sistemine Yeniden 
Giriş Zorunluluğu Kaldırıldı 
Otomat�k katılım s�stem� kapsamında emekl�l�k planlarına dâh�l olup 
cayma veya ayrılma hakkını kullanan çalışanların 2022 yılında 
s�steme otomat�k olarak tekrar dah�l olmasına �l�şk�n zorunluluk 
kaldırıldı.

TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu:

“Bankalarımızın
artık daha vicdanlı 

davranmasını 
bekliyoruz.”

Türkiye’nin Kasım Ayı İhracatı
21 Milyar 506 Milyon Dolar Oldu.
Türk�ye'n�n �hracatı kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,7 

artarak 21 m�lyar 506 m�lyon dolar, �thalatı yüzde 27,3 artışla 26 m�lyar 
908 m�lyon dolar olarak gerçekleşt�.

Türk�ye İstat�st�k Kurumu (TÜİK) ve T�caret Bakanlığı �ş b�rl�ğ�yle 
oluşturulan kasım ayına �l�şk�n geç�c� dış t�caret ver�ler� açıklandı.

Buna göre, Genel T�caret S�stem� (GTS) kapsamında �hracat kasımda 
geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,7 artarak 21 m�lyar 506 m�lyon dolar, 
�thalat yüzde 27,3 artışla 26 m�lyar 908 m�lyon dolar oldu.

Dış t�caret açığı kasımda geçen aynı ayına göre yüzde 6,9 artarak 5 
m�lyar 402 m�lyon dolara yükseld�. İhracatın �thalatı karşılama oranı Kasım 
2020'de yüzde 76,1 �ken, bu yılın kasım ayında yüzde 79,9'a yükseld�.

İhracat, ocak-kasım dönem�nde �se geçen yılın aynı dönem�ne göre 
yüzde 33,8 artarak 203 m�lyar 94 m�lyon dolara, �thalat yüzde 23 yüksel�şle 
242 m�lyar 443 m�lyon dolara çıktı.

Dış t�caret açığı ocak-kasım dönem�nde yüzde 13,2 azalarak 39 
m�lyar 350 m�lyon dolara ger�led�. İhracatın �thalatı karşılama oranı Ocak-
Kasım 2020 dönem�nde yüzde 77 �ken, bu yılın aynı dönem�nde yüzde 83,8'e 
yükseld�.
Enerj� ve altın har�ç dış t�caret

Kasımda enerj� ürünler� ve altın har�ç �hracat yüzde 27, �thalat yüzde 
26,1 arttı.

Enerj� ürünler� ve parasal olmayan altın har�ç �hracat, kasımda 15 

m�lyar 667 m�lyon dolardan, 19 m�lyar 898 m�lyon dolara yükseld�.
Kasımda enerj� ürünler� ve parasal olmayan altın har�ç �thalat 16 

m�lyar 35 m�lyon dolardan, 20 m�lyar 213 m�lyon dolara çıktı.
Enerj� ürünler� ve parasal olmayan altın har�ç dış t�caret açığı geçen ay 

315 m�lyon dolar olarak gerçekleşt�.
Dış t�caret hacm� yüzde 26,5 artarak 40 m�lyar 111 m�lyon dolara 

yükseld�. Söz konusu ayda enerj� ve altın har�ç �hracatın �thalatı karşılama 
oranı yüzde 98,4 olarak kayıtlara geçt�.
İhracatta �malat sanay�s�n�n payı yüzde 94

Buna göre, ekonom�k faal�yetler �ncelend�ğ�nde, �hracatta �malat 
sanay�s�n�n payı yüzde 94, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı 
yüzde 3,6, madenc�l�k ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,7 oldu.

Ocak-kasım dönem�nde ekonom�k faal�yetlere göre �hracatta �malat 
sanay�s�n�n payı yüzde 94,6, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı 
yüzde 3,1, madenc�l�k ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,8 olarak 
hesaplandı.

Gen�ş ekonom�k gruplar sınıflamasına göre �thalatta, kasımda ara 
mallarının payı yüzde 79,4, sermaye mallarının payı yüzde 12 ve tüket�m 
mallarının payı yüzde 8,4 olarak kayded�ld�.

İthalatta, ocak-kasım dönem�nde ara mallarının payı yüzde 77,2, 
sermaye mallarının payı yüzde 13,3 ve tüket�m mallarının payı yüzde 9,4 oldu.

TCMB’n�n Rezerv  
Varlıkları Kasımda 125,6
M�lyar Dolara Yükseld�...

ü r k � y e  C u m h u r � y e t  M e r k e z TBankası'nın (TCMB) resm� rezerv 
varlıkları, kasımda b�r öncek� aya göre 

yüzde 1,3 artarak 125,6 m�lyar dolar oldu.
TCMB tarafından, Kasım 2021 

dönem�ne �l�şk�n "Uluslararası Rezervler ve 
Döv�z L�k�d�tes� Gel�şmeler�" ver�ler� 
yayımlandı.

Buna göre, resm� rezerv varlıkları 
kasımda b�r öncek� aya kıyasla yüzde 1,3 
artarak 125,6 m�lyar dolara yükseld�. Aynı 
dönemde döv�z  var l ıklar ı  yüzde 2,8 
yükselerek 78,5 m�lyar dolar, altın c�ns�nden 
rezerv varlıkları yüzde 1 azalarak 39,3 m�lyar 
dolar oldu.

Vades�ne 1 yıl veya daha az kalmış 
Merkez� Yönet�m ve Merkez Bankasının 
önceden bel�rlenm�ş döv�z çıkışları (döv�z 
kred�ler�, menkul kıymetler ve mevduat 
�şlemler�nden doğan yükümlülükler) kasımda 
b�r öncek� aya göre yüzde 17,6 artarak 30,1 
m�lyar dolar sev�yes�nde gerçekleşt�. Bu 
tutarın 24,5 m�lyar doları anapara, 5,6 m�lyar 
doları fa�zden oluştu.

Aynı dönemde, Merkez Bankasının 
yurt �ç� ve yurt dışı yerleş�k bankalarla yaptığı 
finansal türev �şlemler�nden kaynaklanan net 
döv�z ve altın yükümlülükler� yaklaşık 60,6 
m�lyar dolar düzey�nde gerçekleş�rken, bu 
tutarın 27,3 m�lyar doları b�r ay vadel� olarak 
kayıtlara geçt�.

Şarta bağlı döv�z çıkışları, 1 yıl �ç�nde 
ödenecek Haz�ne garant�l� dış borçlar �le d�ğer 
yükümlülüklerden (döv�z ve altın c�ns�nden 
zorunlu  karş ı l ık la r  b loke  hesabı  ve 
a k r e d � t � fl e r )  o l u ş t u .  S ö z  k o n u s u 
yükümlülükler kasımda b�r öncek� aya göre 
yüzde 5,4 artarak 56,1 m�lyar dolar oldu.             
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BDDK Bankacılıkta 
Yeni Dönemi Başlatıyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 
(BDDK), şubes�z faal�yet gösterecek d�j�tal bankalara 
yönel�k yen� düzenlemes� "D�j�tal Bankaların Faal�yet 
Esasları �le Serv�s Model� Bankacılığı Hakkında 
Yönetmel�k", Resm� Gazete'n�n bugünkü sayısında 
yayımlandı.

D�j�tal bankacılığın faal�yet esaslarını bel�rleyen 
ve 1 Ocak 2022'den �t�baren yürürlüğe g�recek olan 
yönetmel�k �le bankacılık h�zmetler�ne er�ş�m�n 
kolaylaşması ve finansal kapsayıcılığın artırılması 
hedeflen�yor.

Yönetmel�ğe göre, d�j�tal bankalar, mevduat ya da 
katılım bankası olmalarına göre kred� kuruluşlarının 
gerçekleşt�reb�leceğ� tüm faal�yetler� yer�ne get�reb�lecek. 
D�j�tal bankaların kred� müşter�ler�, yalnızca finansal 
tüket�c�lerden ve KOBİ'lerden oluşab�lecek.

D�j�tal bankalar genel müdürlük �le genel 
müdürlüğe bağlı h�zmet b�r�mler� dışında muhab�rl�k, 
acentel�k, tems�lc�l�k g�b� her ne ad altında olursa olsun 
teşk�latlanmaya g�demeyecek, fiz�ksel şube açamayacak ve 
genel müdürlüğe bağlı h�zmet b�r�mler�n� amacı dışında 
fiz�ksel şube g�b� kullandıramayacak. Bu bankalar ayrıca, 
d�j�tal ortamda gerçekleşt�r�lecek olanlar har�ç k�ralık kasa 
ve emanete alma �şlemler� �le saklama h�zmetler�n� 
sunamayacak.

D � j � t a l  b a n k a l a r ı n  b � r  m ü ş t e r � s � n e 
kullandırab�leceğ� tem�natsız nakd� tüket�c� kred�ler�n�n 
toplamı, �lg�l� müşter�n�n beyan ed�len ve d�j�tal bankalarca 
tey�t ed�len aylık ortalama net gel�r�n�n 4 katını, müşter�n�n 
aylık ortalama net gel�r�n�n tesp�t ed�lememes� hal�nde �se 
10 b�n l�rayı aşamayacak. Kurul bu hükümde bel�rt�len oran 
ve tutarı değ�şt�rmeye yetk�l� olacak.

Söz konusu bankaların faal�yet �zn� alab�lmes� �ç�n 
asgar� 1 m�lyar l�ra ödenm�ş sermayeye sah�p olması 
gerekecek. Bu tutar, Kurul tarafından artırılab�lecek. 
Gerekl� asgar� ödenm�ş sermaye tutarını 2 m�lyar 500 

m�lyon l�raya çıkaran d�j�tal bankaların yapacakları başvuru 
üzer�ne Kurul, yen� durumda r�skler�n� yöneteb�leceğ�ne 
kanaat  ge t � rd �ğ �  d � j � ta l  bankalar  �ç �n  faa l �ye t 
kısıtlamalarının tamamen ya da uygun göreceğ� b�r geç�ş 
planı çerçeves�nde kademel� olarak kaldırab�lecek. 
Başvurunun Kurulca uygun görülerek faal�yet kısıtlarının 
tamamen kaldırılması sonrası d�j�tal bankalar, d�ğer kred� 
kuruluşlarının yapab�leceğ� tüm bankacılık faal�yetler�n� 
�lg�l� mevzuat çerçeves�nde yer�ne get�reb�lecek.

Müşter� ş�kayetler�n� ele almak üzere en az b�r 
fiz�ksel büro kurması zorunlu kılınan d�j�tal bankalar, kend� 
kuracakları ATM ağları ya da d�ğer ATM ağları üzer�nden 
müşter�ler�ne h�zmet vereb�lecek.

Yönetmel�k kapsamında serv�s model� bankacılığa 
�l�şk�n hükümler de bel�rlend�. Buna göre, serv�s bankası 
yalnızca yurt �ç�nde yerleş�k arayüz sağlayıcılara ve 
yalnızca kend� faal�yet �z�nler� çerçeves�nde serv�s model� 
bankacılığı h�zmet� vereb�lecek. Bankalar arayüz sağlayıcı 
olamayacak.

"D�j�tal bankaların hayata g�rmes� öneml� b�r dönüm 

noktası"

BDDK tarafından yapılan açıklamada, bankacılık 
sektöründe yen� b�r dönüşüm başlatacak d�j�tal bankaların, 
şube olmaksızın sadece d�j�tal kanallar üzer�nden h�zmet 
vereb�leceğ� bel�rt�lerek, "Yen� düzenlemen�n yürürlüğe 
g�rmes�n�n ardından yalnızca d�j�tal kanallar üzer�nden 
müşter�ler�ne h�zmet verecek olan bu bankalar, BDDK'ya 
başvurarak gerekl� �z�nler� almaları hal�nde gelecek yıldan 
�t�baren sektörde faal�yet göstermeye başlayab�lecek. Şube 
olmaksızın sadece d�j�tal kanallar üzer�nden h�zmet verecek 
bu bankaların hayatımıza g�rmes� ve serv�s bankacılığı 
yoluyla �novat�f sayısız �ş model�ne �mkan sağlaması, 
ülkem�z�n finans sektörü ve fintek ekos�stem�n�n gel�ş�m� 
�ç�n öneml� b�r dönüm noktası." �fadeler� kullanıldı.

Sosyal  Güvenl �k  Kurumunca 
(SGK), 2021 Ek�m ayında toplam 
akt�f s�gortalı sayısının 24 m�lyon 

799 b�n k�ş�ye ulaştığı açıklandı.
2021'�n ek�m ayında b�r öncek� 

yılın aynı ayına göre akt�f s�gortalı sayısı 
1,1 m�lyon k�ş� arttı.

Böylece toplam akt�f s�gortalı 
sayısı 24 m�lyon 799 b�n k�ş�ye yükseld�.

İ l  düzey�nde toplam akt�f 
s�gortalılar �ncelend�ğ�nde �se toplam 
�ç�ndek� payı fazla olan �ller sırasıyla 
İstanbul, Ankara, İzm�r, Bursa oldu. Bu 
�llerdek� s�gortalılar, toplam akt�f 
s�gortalıların yüzde 42,5'�n� oluşturdu.

S�gortalı /İl  Nüfus oranına 
bakıldığında �se yüzde 38,51 �le İstanbul, 

yüzde 37,87 �le Kocael�, yüzde 37,84 �le 
Tek�rdağ ve yüzde 37,08 �le Ankara en 
çok s�gortalı çalışanın olduğu �lk 4 �l 
arasında yer aldı.
Sektörlere göre zorunlu s�gortalı 
sayıları

Sektörlere göre zorunlu s�gortalı 
sayıları �ncelend�ğ�nde �se 2021 Ek�m 
ayında b�r öncek� aya göre en çok artış 
yüzde 12,75 �le "ev �ç� çalışan personel�n 
�şverenler� olarak hane halklarının 
faal�yetler�"nde oldu. Bu sektörü yüzde 
6,43 �le "ormancılık ve tomrukçuluk" �le 
yüzde 3,78 "eğ�t�m" �zled�.

ra, fazlası �ç�n �se b�nde 10 
olarak hesaplandı. 

Aktif Sigortalı Sayısı 
24 Milyon 799 Bin
Kişiye Yükseldi...Yalnızca d�j�tal kanallar üzer�nden müşter�ler�ne h�zmet verecek olan 

bankalar, BDDK'ya başvurarak gerekl� �z�nler� almaları hal�nde 
gelecek yıldan �t�baren sektörde faal�yet göstermeye başlayab�lecek.

ÇMVA Sistemine Dahil Olan
Tarımsal İşletmelere 600 TL Destek

Ç�ftl�k Muhasebe Ver� Ağı (ÇMVA) s�stem�ne dah�l 
olan tarımsal �şletmelere 2021 yılı �ç�n 600 l�ra 
katılım desteğ� sağlanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Ç�ftl�k 
Muhasebe Ver� Ağı S�stem�ne Dah�l Olan Tarımsal 
İşletmelere Katılım Desteğ� Ödemes� Yapılmasına Da�r 
Tebl�ğ, Resm� Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe g�rd�.

Tebl�ğ, s�stem�n kurulduğu 81 �lde gönüllülük 
esasına dayalı olarak ağa katılan �şletmelere 2021 yılı �ç�n 
yapılacak katılım desteğ� ödemes�ne �l�şk�n usul ve esasları 
kapsıyor.

Ödemeler, Ç�ftç� Kayıt S�stem�'ne (ÇKS) ve/veya 
Bakanlık tarafından oluşturulan herhang� b�r �dar� kayıt 
s�stem�ne kayıtlı bulunup, ÇMVA s�stem�ne dah�l olan, b�r 
muhasebe yılı süres�nce tarımsal faal�yetler�ne �l�şk�n 
muhasebe ver�ler�n� bel�rlenen zamanlarda ver� 
toplayıcılarla paylaşan ve ver�ler� Tarım Reformu Genel 
Müdürlüğüne gönder�len tarımsal �şletmelere yapılacak.

Tarımsal �şletmelere, "2021 Yılında Yapılacak 
Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak 
Gübre ve Sert�fikalı Tohum Kullanım Destekler�ne İl�şk�n 
Karar"a �st�naden �şletme başına ve b�r defada olmak üzere 
bu yıl �ç�n 600 l�ra katılım desteğ� ödenecek.

İlg�l� muhasebe yılında ÇKS'ye ve/veya Bakanlık 
tarafından oluşturulan herhang� b�r �dar� kayıt s�stem�ne 
kayıtlı olmayan, ÇMVA Katılım Anlaşması �mzalamak 
suret�yle başvuru yapmayan, ver�ler�n� �sten�len zamanda, 
doğru ve eks�ks�z ver� toplayıcılarla paylaşmayan, Tarım 
Reformu Genel  Müdürlüğü taraf ından yapı lan 
değerlend�rmeler sonucu formları doğrulanmayan, kend� 
�steğ�yle s�stemden çıkan tarımsal �şletmeler, ÇMVA 
katılım desteğ�nden faydalanamayacak.

Destekleme ödemeler�n� haksız aldığı tesp�t ed�len 
üret�c�ler 5 yıl h�çb�r destekleme programından 
yararlandırılmayacak.

Varlık Barışı’ndan
Yararlanma Süresi

6 Ay Uzatıldı...

Yurt dışında bulunan para, altın, 
döv�z, menkul kıymet ve d�ğer 
sermaye p�yasası araçlarını verg� 

�ncelemes�ne tab� olmadan Türk�ye'de 
değerlend�rmek üzere başlatılan "Varlık 
Barışı" uygulamasından yararlanmak �ç�n 
tanınan süre 6 ay uzatıldı.

Konuya �l�şk�n Cumhurbaşkanı 
Kararı, Resm� Gazete'n�n 6'ncı mükerrer 
sayısında yayımlandı.

Kararla yurt dışında bulunan 

para, altın, döv�z, menkul kıymet ve d�ğer 
sermaye p�yasası araçlarının Türk�ye'dek� 
b a n k a  v e y a  a r a c ı  k u r u m l a r a 
b�ld�r�lmes�ne �l�şk�n süre 30 Haz�ran 
2022'ye kadar uzatıldı. Söz konusu süre 
31.12.2021 günü doluyordu.

B e l � r l e n e n  t a r � h e  k a d a r 
varlıklarını b�ld�ren gerçek ve tüzel 
k�ş�ler, söz konusu varlıkları serbestçe 
tasarruf edeb�lecek.

Doğalgaz Dağıtımı için
Uygulanan Merkez İlçe
Nüfus Şartı Düşürüldü.

Boru Hatları �le Petrol Taşıma AŞ 
(BOTAŞ), doğal gazın ülke genel�nde 
yaygınlaştırılması hedefi doğrultusunda 
merkez nüfusu 15 b�n ve üzer�ndek� 
�lçelere doğal gaz ulaştıracak.

Konuya �l�şk�n Cumhurbaşkanı 
Kararı, Resm� Gazete'n�n bugünkü 
sayısında yayımlandı.

Buna göre doğal gazın ülke 
genel�nde yaygınlaştırılması hedefi 
doğrultusunda merkez nüfusu 15 b�n ve 
üzer�ndek� �lçelere BOTAŞ tarafından 
doğal gaz ulaştırılacak. Ayrıca, merkez 
nüfusu 10 b�n ve üzer�nde olan �lçelere de 

Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığının görüşü ve 
Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakanlığının 
onayı �le doğal gaz götürüleb�lecek.

Daha önce 24 Eylül 2020'de 
açıklanan kararda doğal gaz ulaştırılacak 
�lçe merkez� �ç�n nüfus şartı 20 b�n ve 
üzer� olarak duyurulmuştu.

Kararın yürürlüğe g�r�ş�nden 
�t�baren 3 ay �ç�nde merkez nüfusu 15 �le 
20 b�n arasında olan �lçeler �ç�n gerekl� 
�şlemler başlatılacak.

S ö z  k o n u s u  k a r a r,  y a y ı n 
tar�h�nden �t�baren yürürlüğe g�recek.


