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Bankacılık Sektörü  
Kred� Hacm� Geçen Hafta
4 Tr�lyon 900 M�lyar L�ra Oldu
B a n k a c ı l ı k  D ü z e n l e m e  v e 
Denet leme Kurumu (BDDK) 
tarafından yayımlanan haftalık 
bültene göre, sektörün kred� hacm� 
31 Aralık �t�barıyla 263 m�lyar 965 
m�lyon l�ra arttı.

K�ml�k Numaralarına
e-Devlet Üzer�nden 
Kısıt Koyulab�lecek...

TOGG'dan yapılan açıklamaya göre, fikr� ve sına� mülk�yet� 
yüzde 100 Türk�ye'ye a�t küresel b�r marka ortaya çıkarmak 
ve Türk mob�l�te ekos�stem�n�n çek�rdeğ�n� oluşturmak 

amacıyla kurulan TOGG, teknoloj� dünyasının öneml� buluşma 
noktası CES 2022'de dünya marka lansmanını gerçekleşt�rd�.

ABD'n�n Las Vegas şehr�nde 5-7 Ocak tar�hler� arasında 
düzenlenen CES'e v�zyon otomob�l�yle katılan TOGG, 
yen�l�kler�n� ve �lkler�n� b�r basın toplantısıyla dünya kamuoyuna 

duyurdu.
Küresel olarak tesc�l ett�rd�ğ� farklılaştırıcı yaklaşımı 

UseCaseMob�l�ty kavramı �le "Ver� Bazlı İş Modeller�", "Yen� 
Mob�l�te Serv�sler�", "Akıllı Yaşam" ve "Akıllı Şarj" g�b� 
teknoloj�k çözümler�n� paylaşan Togg, geleceğe bakışını 
vurgulayan "Trans�t�on Concept Smart Dev�ce" adını verd�ğ� 
konsept otomob�l�n� de tanıttı.

TOBB tarafından Aralık 2021'de onaylanan 
kapas�te raporu sayısı Aralık 2020'ye (4.058 adet) 
göre %36,3 (1.472 adet) artarak 5.530 adet 
oldu. 2020'n�n �lk 12 ayında (43.520 adet) 
onaylanan kapas�te raporu sayısı 2021'�n �lk 12 
ayına (52.308) göre %20,2 (8.788 adet) 
arttı.Aralık ayında onaylanan 5.530 kapas�te 
raporunun; 1.484'ü İstanbul'da, 367's� Ankara'da, 
352's� İzm�r'de, 345'� Bursa'da, 219'u Konya'da, 
193'ü Gaz�antep'te, 187's� Kocael�'nde, 137's� 
Tek�rdağ'da, 131'� Antalya'da, 126'sı Kayser�'de 
düzenlend�.
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Aralık 2021'de Onaylanan 
Kapasite Raporu Sayısı Arttı... 
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ENFLASYON
Rakamları Açıklandı

Tüket�c� F�yat Endeks� 
(TÜFE), Aralık 2021'de 
aylık bazda yüzde 13,58, 
Yurt İç� Üret�c� F�yat 
Endeks� (Yİ-ÜFE) yüzde 
19,08 artış gösterd�. Yıllık 
e n fl a s y o n  t ü k e t � c � 
fiyatlarında yüzde 36,08, 
yurt �ç� üret�c� fiyatlarında 
y ü z d e  7 9 , 8 9  o l a r a k 
gerçekleşt�.

Hisarcıklıoğlu ve TOBB Yönetim Kurulu
Bakan Nebati İle Görüştü...

Haz�ne ve Mal�ye Bakanı Nuredd�n 
Nebat�, �ş dünyasıyla görüşmeler� 
kapsamındak� �k�nc� kabulünde, 
Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� 
(TOBB) yönet�m�yle b�r araya 
geld�.TOBB Başkanı M. R�fat 
H�sarcıklıoğlu ve TOBB Yönet�m 
Kuru lu  üye le r �n �n  ka t ı ld ığ ı 
görüşmede, "Türk�ye Ekonom� 
Model�"n�n �şley�ş� ve yansımaları 
ele alındı.

Görüşme sonrasında basın 
mensuplarına toplantıya �l�şk�n 
değer lend� rmelerde  bulunan 
H�sarcıklıoğlu, Bakan Nebat�'ye 
TOBB Yönet�m Kurulu ve Türk 
özel sektörünün çatı kuruluşu 
olarak hayırlı olsun z�yaret�ne 
geld�kler�n� söyled�. H�sarcıklıoğlu, 
kend�s�n�n Nebat� �le daha önce 11 
Aralık'ta İstanbul'da b�r araya 
geld�ğ�n� anımsattı.
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Odamız ve Tokat KOSGEB H�zmet 
Merkez �  Müdür lüğü  � şb � r l �ğ �nde 
“KOSGEB - M�kro ve Küçük İşletmelere 

(MKİ) Hızlı Destek Programı”'yla İlg�l� 
b�lg�lend�rme toplantısı düzenlend�. 

O d a m ı z  k o n f e r a n s  s a l o n u n d a 
gerçekleşt�r�len sem�nere Turhal Gıda Maddeler� 
Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Ahmet El�taş, 
Turhal Maden� Eşya, Elektr�k ve Elektron�k 
Tekn�syenler� Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı 
Murat Poyraz, Mal� Müşav�rler �le odamız üyeler� 
ve esnaf odaları üyeler� katıldı. 

Toplantı da KOSGEB KOBİ Uzmanları 
tarafından katılımcılara, KOSGEB –Dünya 
Bankası–JICA �şb�rl�ğ�nde hayata geç�r�len 
“M�kro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek 
Programı”nın amacının; �malat, b�lg�sayar 
programlama, b�l�msel Ar-Ge sektörler� ve 
Cov�d-19 salgınının n�speten daha fazla etk�led�ğ� 
bazı h�zmet ve t�caret sektörler�ndek� MKİ'ler 
ve yen�l�kç� genç �şletmelere fa�zs�z ve tem�natsız 
ger� ödemel� �şletme sermayes� desteğ� sağlamak 
olduğu vurgulandı.
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Bankacılık Sektörünün Mevduatı Arttı...

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen 
hafta 410,8 m�lyar l�ra artarak 5 tr�lyon 405,3 
m�lyar l�raya yükseld�.

Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası 
(TCMB) tarafından haftalık para ve banka 
�stat�st�kler� yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründek� 
toplam mevduat (bankalar arası dah�l) 31 Aralık 
�le b�ten haftada 410 m�lyar 829 m�lyon 511 b�n 
l�ra artarak 5 tr�lyon 405 m�lyar 273 m�lyon 788 
b�n l�raya çıktı.

TOGG, 
ULUSLARASI

ARENADA 
GÖRÜCÜYE 

ÇIKTI.
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Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) 
�le sah�b�nden.com �ş b�rl�ğ�nde emlak 
danışmaları ve motorlu kara taşıtı t�caret� 
yapan k�ş�lere yönel�k düzenlenen meslek� 
uzmanlık eğ�t�mler�n�n yen� dönem kayıtları 
başladı.TOBB Ekonom� ve Teknoloj� 
Ün�vers�tes� Sürekl� Eğ�t�m Merkez� 
tarafından hazırlanan meslek� uzmanlık 
eğ�t�mler�yle taşınmaz t�caret� ve motorlu 
kara taşıtı t�caret� sektörler�nde faal�yet 
gös te ren  profesyonel le r �n  mes lek � 
yetk�nl�kler�n� artırmak amaçlanıyor.

ODAMIZDAN
YENİ BİR 
HİZMET
DAHA! 4

TOBB ve Sahibinden.com’un
Mesleki Eğitim Kayıtlarında
Yeni Dönem Başladı...
 

Ticaret 
Bakanlığı
Aralık 2021 
Veri Bültenini
Yayınladı

MB Rezevrleri 111,1 Milyar Dolar Oldu...

31 Aralık'ta Merkez Bankası brüt döv�z 
rezervler� 8 m�lyon dolar artışla 72 m�lyar 564 
m�lyon dolara çıktı. Brüt döv�z rezervler�, 24 
Aralık ' ta 72 m�lyar 555 m�lyon dolar 
sev�yes�ndeyd�. Söz konusu dönemde altın 
rezervler�, 118 m�lyon dolar yükselerek 38 
m�lyar 371 m�lyon dolardan 38 m�lyar 489 
m�lyon dolara  ulaşt ı .Böylece Merkez 
Bankası'nın toplam rezervler�, 31 Aralık 
haftasında b�r öncek� haftaya kıyasla 126 
m�lyon dolar artışla 110 m�lyar 926 m�lyon 
dolardan 111 m�lyar 52 m�lyon dolara yükseld�.
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Las Vegas şehr�nde düzenlenen Tüket�c� Elektron�ğ� Fuarı'nda (CES), Togg otomob�l� �lk kez 
uluslararası sahnede yer aldı

Odamız ve Tokat KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlüğü
İş Birliğinde MKİ Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi.
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Otomotiv Sektörünün  
İhracatı 29,3

Milyar Dolara
Yükseldi.

Yapılan Yen� düzenlemeyle çalıntı ve 
sahte k�ml�k durumlarında, e-Devlet 
K a p ı s ı  ü z e r � n d e n  k � m l � k 
numaralarına kısıt koyarak, �rade 
dışında ş�rket ortağı/yetk�l�s� olması 
engelleneb�lecek.



Las Vegas şehr�nde düzenlenen Tüket�c� Elektron�ğ� Fuarı'nda (CES), 
TOGG otomob�l� �lk kez uluslararası sahnede yer aldı

TOGG'dan yapılan açıklamaya göre, fikr� ve sına� 
mülk�yet� yüzde 100 Türk�ye'ye a�t küresel b�r marka 
ortaya çıkarmak ve Türk mob�l�te ekos�stem�n�n 

çek�rdeğ�n� oluşturmak amacıyla kurulan TOGG, teknoloj� 
dünyasının öneml� buluşma noktası CES 2022'de dünya 
marka lansmanını gerçekleşt�rd�.

ABD'n�n Las Vegas şehr�nde 5-7 Ocak tar�hler� 
arasında düzenlenen CES'e v�zyon otomob�l�yle katılan 
TOGG, yen�l�kler�n� ve �lkler�n� b�r basın toplantısıyla dünya 
kamuoyuna duyurdu.

Küresel olarak tesc�l ett�rd�ğ� farklılaştırıcı yaklaşımı 
UseCaseMob�l�ty kavramı �le "Ver� Bazlı İş Modeller�", "Yen� 
Mob�l�te Serv�sler�", "Akıllı Yaşam" ve "Akıllı Şarj" g�b� 
teknoloj�k çözümler�n� paylaşan Togg, geleceğe bakışını 
vurgulayan "Trans�t�on Concept Smart Dev�ce" adını verd�ğ� 
konsept otomob�l�n� de tanıttı.
"Klas�k b�r otomob�l ş�rket� değ�l�z"

Açıklamada toplantıdak� konuşmasına yer ver�len 
TOGG Üst Yönet�c�s� (CEO) Gürcan Karakaş, klas�k b�r 
otomob�l ş�rket� olmadıklarını bel�rterek, "Kend�m�z� b�r 
teknoloj� ş�rket� olarak tanımlıyoruz. 

O nedenle teknoloj�dek� en son yen�l�kler�n ve 
�lkler�n buluşma noktası olan CES'tey�z. Doğu �le Batı'nın, 
akıl ve duygunun buluştuğu b�r coğrafyada kurulmuş, 
mob�l�te alanında faal�yet gösteren b�r teknoloj� ş�rket�y�z. 
Otomot�v endüstr�s�n�n hızla mob�l�te ekos�stem�ne 
dönüştüğü yen� dünyada kullanıcıyı ve ver�y� merkez�m�ze 
alarak, mob�l�te çözümler� üret�yoruz." �fadeler�n� kullandı.

Gel�şt�rd�ğ�n�z b�r ürün gücünü kullanıcıdan almıyor 
�se bu ürün ve h�zmet ölmeye mahkûmdur. Kullanıcıyı odağa 

aldığımız ve ver� üzer�ne �nşa ett�ğ�m�z �ş model�m�zle 
mob�l�te çözümler� üret�yoruz. 
	 Akıllı c�hazımızın etrafında oluşan ekos�stemle 
konforlu b�r mob�l�te deney�m� yaşatacak çözümler üzer�nde 
çalışıyoruz. Akıllı enerj� çözümler�, akıllı şeh�rlerde akıllı 
yaşam çözümler� ve yen� mob�l�te h�zmetler� gel�şt�r�yoruz. 
Faras�s Energy ortaklığıyla kurduğumuz S�ro S�lk Road Tem�z 
Enerj� Çözümler� ş�rket�yle bataryamızı kend�m�z üreteceğ�z. 
İş planımız �ç�nde batarya Ar-Ge's� yapıp, k�mya gel�şt�rmek 
de var. Mevcut ve gel�şt�r�lecek olan batarya ürün gamı �le hem 
her tür elektr�kl� araç �ç�n batarya tem�n etmey� hem de 
otomot�v dışı sektörlerde de öneml� b�r batarya, enerj� 
depolama s�stemler� sağlayıcısı olmayı hedefl�yoruz."
"Logo tasarımındak� �k� ok, Doğu ve Batı'nın b�r araya 
gelmes�n� s�mgel�yor"

Togg logosunun seç�m sürec�ne de değ�nen Karakaş, 
global b�r marka oluştururken doğum yer�n�n Türk�ye olduğu 
b�l�nc�yle hareket ett�kler�n� bel�rterek, "Logo tasarımındak� 
�k� ok, ortasında değerl� taş şekl�n� oluşturacak şek�lde 
kaynaşarak, Doğu ve Batı'nın b�r araya gelmes�n� s�mgel�yor. 
Markamız 'duygusal' Doğu ve 'rasyonel' Batı kültürler�n�n 
harmanlanmasını tems�l ed�yor, Doğu ve Batı'nın kes�ş�m 
noktasında Togg var. 

Logomuzdak� dual�te teması hem dış hem de �ç 
tasarımda Doğu ve Batı arasında rasyonel ve duygusal b�r 
denge yaratma fikr�n� besl�yor. Logomuz aynı zamanda 
Togg'un yaşamı kolaylaştıran mob�l�te çözümler� sayes�nde 
teknoloj�y� ve �nsanı bugünün ve yarının kes�ş�m noktasında 
b�r araya get�ren b�r teknoloj� ş�rket� olduğunu vurguluyor." 
değerlend�rmes�nde bulundu.

Genel T�caret S�stem�'ne göre �hracat 
Aralık 2021'de b�r öncek� yılın aynı 
ayına kıyasla yüzde 24,88 artarak 22 
m�lyar 274 m�lyon dolara, �thalat da 
yüzde 29,15 artışla 28 m�lyar 912 
m�lyon dolara ulaştı.

T�caret Bakanlığının Aralık 
2021 dönem�ne �l�şk�n geç�c� dış 
t�caret �stat�st�kler�nden oluşan ver� 
bülten� açıklandı.

GTS'ye göre �hracat, geçen 
yılın aralık ayında, 2020'n�n aynı 
ayına kıyasla yüzde 24,88 artarak 22 
m�lyar 274 m�lyon dolara çıktı. 
Böylece, en yüksek aylık �hracat 
değer�ne ulaşıldı.

 İthalat Aralık 2021'de yüzde 
29,15 yüksel�şle 28 m�lyar 912 
m�lyon dolara yükseld�.

Geçen ay dış t�caret hacm� 
yüzde 27,25 artışla 51 m�lyar 186 
m�lyon dolara çıktı. Dış t�caret açığı 
�se yüzde 45,89 arttı ve 6 m�lyar 638 
m�lyon dolar olarak kayıtlara geçt�.

İhracatın �thalatı karşılama 
oranı yüzde 77, altın har�ç �hracatın 
�thalatı karşılama oranı �se yüzde 76,6 
olarak hesaplandı.

Geçen ay en çok �hracat 11 
m�lyar 228 m�lyon dolarla "ham 
madde (ara mallar)" grubunda 
gerçekleşt�r�ld�. Bu grubu 8 m�lyar 
205 m�lyon dolarla "tüket�m malları", 
2 m�lyar 683 m�lyon dolarla "yatırım 
(sermaye) malları" tak�p ett�.

Aral ık 2021'de en çok 
�hracat yapılan fasıl �se 2 m�lyar 595 
m�lyon dolar la  "motorlu kara 
taşıtları" oldu. Bunu 1 m�lyar 919 
m�lyon dolarla "kazanlar, mak�neler", 
1 m�lyar 774 m�lyon dolarla "dem�r ve 
çel�k" �zled�.

Geçen ay en fazla �hracat 
yapılan ülke, 1 m�lyar 781 m�lyon 
dolarla Almanya oldu. Bu ülken�n 
ardından 1 m�lyar 518 m�lyon dolarla 
ABD ve 1 m�lyar 336 m�lyon dolarla 
İng�ltere geld�.
İthalat ver�ler�

Geçen ay en çok �thalat 22 
m�lyar 893 m�lyon dolarla "ham 
madde (ara mallar)" grubunda 
gerçekleşt�r�ld�. Bu grubu, 3 m�lyar 
824  m� lyon  do l a r l a  "ya t ı r ım 
(sermaye) malları", 2 m�lyar 157 
m�lyon dolarla "tüket�m malları" 
tak�p ett�.

Aralık 2021'de en çok �thalat 

yapılan fasıl, 6 m�lyar 978 m�lyon 
dolarla "m�neral yakıtlar, m�neral 
yağlar" olurken, bunu 3 m�lyar 221 
m�lyon dolarla "kazanlar, mak�neler", 
2 m�lyar 817 m�lyon dolarla "dem�r ve 
çel�k" �zled�.

Bu dönemde en fazla �thalat 
3 m�lyar 156 m�lyon dolarla Ç�n'den 
yapıldı. Bu ülkey� 3 m�lyar 91 m�lyon 
dolarla Rusya ve 2 m�lyar 18 m�lyon 
dolarla Almanya tak�p ett�.
Son 12 aylık �hracat 225 m�lyar 
doları geçt�

GTS kapsamında son 12 
aylık dönemde �hracat b�r öncek� 
döneme göre yüzde 32,85 artarak 225 
m�lyar 368 m�lyon dolar, �thalat 
yüzde 23,61 artışla 271 m�lyar 355 
m�lyon dolar sev�yes�nde gerçekleşt�.

Dış t�caret hacm� b�r öncek� 
döneme göre yüzde 27,64 yüksel�şle 
496 m�lyar 723 m�lyon dolar oldu. 
İhracatın �thalatı karşılama oranı �se 
yüzde 83,1 olarak kayıtlara geçt�.

Dış t�caret açığı yüzde 7,8 
azalışla 45 m�lyar 987 m�lyon dolara 
ger�led�.
Özel T�caret S�stem�'ne göre dış 
t�caret

Özel T�caret S�stem�'ne göre 
�hracat geçen ay yıllık bazda yüzde 
25,13 artarak 21 m�lyar 166 m�lyon 
dolara, �thalat yüzde 29,52 yüksel�şle 
27 m�lyar 251 m�lyon dolara çıktı.

Dış t�caret açığı yüzde 47,49 
artarak 6 m�lyar 85 m�lyon dolar oldu. 
Dış t�caret hacm� yüzde 27,56 artışla 
48 m�lyar 417 m�lyon dolara ulaştı. 
İhracatın �thalatı karşılama oranı 
yüzde 77,7 oldu.

Gümrük �dareler�nce Aralık 
2021'de tahs�l ed�len verg�ler, 52 
m�lyar 229 m�lyon l�ra olarak 
hesaplandı.
Ş�rket ver�ler�

Geçen ay �t�barıyla akt�f 
l�m�tet ş�rket sayısı 988 b�n 704, t�car� 
�şletme sayısı 655 b�n 553, şube sayısı 
229 b�n 496, anon�m ş�rket sayısı 163 
b�n 433, kooperat�f sayısı 29 b�n 940, 
kolekt�f ş�rket sayısı 10 b�n 732 ve 
komand�t ş�rket sayısı 1915 oldu.

Türk�ye genel�nde geçen ay 
�t�barıyla akt�f firma sayısı 2 m�lyon 
79 b�n 773, esnaf ve sanatkar �ş yer� 
sayısı da 2 m�lyon 215 b�n 460 olarak 
kayıtlara geçt�.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 
410,8 m�lyar l�ra artarak 5 tr�lyon 405,3 m�lyar l�raya 
yükseld�.
Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası (TCMB) 

tarafından haftalık para ve banka �stat�st�kler� yayımlandı.
Buna göre, bankacılık sektöründek� toplam mevduat 

(bankalar arası dah�l) 31 Aralık �le b�ten haftada 410 m�lyar 
829 m�lyon 511 b�n l�ra artarak 5 tr�lyon 405 m�lyar 273 
m�lyon 788 b�n l�raya çıktı.

Aynı dönemde bankalardak� TL c�ns� mevduat yüzde 
2,03 artışla 1 tr�lyon 870 m�lyar 800 m�lyon 27 b�n l�ra, 
yabancı para (YP) c�ns�nden mevduat da yüzde 12,52 
yüksel�şle 3 tr�lyon 322 m�lyar 933 m�lyon 323 b�n l�ra oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen 
hafta 263 m�lyar 842 m�lyon dolar düzey�nde gerçekleş�rken, 
bu tutarın 237 m�lyar 70 m�lyon doları yurt �ç�nde yerleş�k 
k�ş�ler�n hesaplarında toplandı. Yurt �ç� yerleş�kler�n toplam 
YP mevduatındak� değ�ş�me bakıldığında, par�te etk�s�nden 

arındırılmış ver�lerle 31 Aralık �t�barıyla 2 m�lyar 574 m�lyon 
dolarlık azalış görüldü.
Taks�tl� t�car� kred� m�ktarı arttı

B�r haftalık dönemde mevduat bankalarındak� 
tüket�c� kred�ler� yüzde 0,26 artarak 736 m�lyar 809 m�lyon 
998 b�n l�ra oldu. Aynı dönemde taks�tl� t�car� kred�ler yüzde 
4,18 artışla 641 m�lyar 359 m�lyon 673 b�n l�raya, kred� 
kartları bak�yes� de yüzde 2,82 yüksel�şle 304 m�lyar 307 
m�lyon 464 b�n l�raya çıktı.

Mevduat bankalarındak� tüket�c� kred�ler�n�n 273 
m�lyar 169 m�lyon 427 b�n l�rası konut, 8 m�lyar 569 m�lyon 
354 b�n l�rası taşıt ve 455 m�lyar 71 m�lyon 217 b�n l�rası d�ğer 
kred�lerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dah�l toplam kred� 
hacm� de 31 Aralık �le b�ten haftada 235 m�lyar 697 m�lyon 
114 b�n l�ra artarak 4 tr�lyon 721 m�lyar 329 m�lyon 532 b�n 
l�raya yükseld�. Toplam kred� hacm�, geçen yılın aynı 
dönem�ne göre yüzde 36,06 artış kaydett�.

Haz�ne ve Mal�ye Bakanı Nuredd�n Nebat�, �ş 
dünyasıyla görüşmeler� kapsamındak� �k�nc� 
kabulünde, Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� 

(TOBB) yönet�m�yle b�r araya geld�. 
TOBB Başkanı M. R�fat H�sarcıklıoğlu ve TOBB 

Yönet�m Kurulu üyeler�n�n katıldığı görüşmede, "Türk�ye 
Ekonom� Model�"n�n �şley�ş� ve yansımaları ele alındı.

Görüşme sonrasında basın mensuplarına toplantıya 
�l�şk�n değerlend�rmelerde bulunan H�sarcıklıoğlu, Bakan 
Nebat�'ye TOBB Yönet�m Kurulu ve Türk özel sektörünün 

çatı kuruluşu olarak hayırlı olsun z�yaret�ne geld�kler�n� 
söyled�. H�sarcıklıoğlu, kend�s�n�n Nebat� �le daha önce 11 
Aralık'ta İstanbul'da b�r araya geld�ğ�n� anımsattı.

Poz�t�f havadan dolayı memnun olduklarını aktaran 
H�sarcıklıoğlu, "Gerek döv�z kurları gerek d�ğer noktalar b�r 
�st�krara kavuşmaya başladı. Bundan dolayı memnun�yet�m�z 
var. Üyeler�m�z�n talepler�n� de bugün sayın Bakanımıza 
�lett�k. 2 saatt�r bu konuları konuşuyoruz. Sayın Bakanın 
yaklaşımı poz�t�f. Bu �ş dünyası �ç�n de b�ze şevk ver�yor" 
d�ye konuştu.

T�caret Bakanlığı
Aralık 2021 Ver� Bülten�n� Yayınladı.    

TOBB taraf ından Aral ık 
2021'de onaylanan kapas�te 
raporu sayısı Aralık 2020'ye 

(4.058 adet) göre %36,3 (1.472 adet) 
artarak 5.530 adet oldu. 
2020'n�n �lk 12 ayında (43.520 adet) 
onaylanan kapas�te raporu sayısı 
2021'�n �lk 12 ayına (52.308) göre 
%20,2 (8.788 adet) arttı. 
Aralık ayında onaylanan 5.530 
kapas � te  raporunun;  1 .484 'ü 
İstanbul'da, 367's� Ankara'da, 352's� 
İzm�r'de, 345'� Bursa'da, 219'u 
Konya'da, 193'ü Gaz�antep'te, 187's� 
Kocael�'nde, 137's� Tek�rdağ'da, 
131'� Antalya'da, 126'sı Kayser�'de 
düzenlend�.
TOBB Sanay� Ver� Tabanındak� akt�f 
kapas�te raporlarının toplam sayısı 
Aralık 2020'de 79.062 �ken, Aralık 

2021'de %8,1 (6.398 adet) artışla 
85.460 adede ulaştı. 
Akt�f Kapas�te Raporlarına göre 
toplam çalışan sayısı �se Aralık 
2020'de 3.301.159 �ken %8 (263.913 
adet) artarak, Aralık 2021'de 
3.565.072 olarak bel�rlend�.
Kapas�te raporları; tezgâh, c�haz, 
mak�ne g�b� muharr�k kuvvet 
kullanarak hammadde, yarı ve tam 
mamuller�, özell�k, �çer�k, b�leş�m 
veya şekl�n� kısmen veya tamamen 
değ�şt�rmek amacıyla �şleyerek, ser� 
halde veya standart olarak yen� b�r 
ürün üreten �şyerler� �le yer altı 
kaynaklarının çıkarılıp �şlend�ğ� 
yer le r �  � ş le ten le r  ve  b � l � ş �m 
teknoloj�s� �le yazılım üretenler �ç�n 
Odalar tarafından düzenlen�yor ve 
TOBB tarafından onaylanıyor.

  Bülten Bülten 
HAFTALIKHAFTALIK   Bülten Bülten 

HAFTALIKHAFTALIK

Yapılan Yen� düzenlemeyle çalıntı ve sahte k�ml�k durumlarında, e-
Devlet Kapısı üzer�nden k�ml�k numaralarına kısıt koyarak, �rade 
dışında ş�rket ortağı/yetk�l�s� olması engelleneb�lecek.

Konuya �l�şk�n T�caret Bakanlığından b�r duyuru yayımlandı. 
Duyuruda:

“Bakanlığımızın d�j�tal dönüşüm çalışmaları kapsamında, 
www.turkiye.gov.tr üzer�nde “Ortak / Yetk�l� Olunmasına Yönel�k 
Kısıtlama İşlemler� (MERSİS)” e-devlet h�zmet� 30.12.2021 
tar�h�nde devreye alınmıştır.

Vatandaşlarımız söz konusu h�zmet� kullanarak, MERSİS'te 
başlatılan ş�rket veya �şletme kuruluş ya da değ�ş�kl�k başvurularında 
ortak veya yetk�l� olarak eklenmeler�n�n engellenmes�n� tem�nen, artık 
kend� e-devlet hesapları üzer�nden k�ml�k numaraları üzer�ne anlık 
olarak kısıt koyab�lecekler, y�ne bu h�zmet� kullanarak daha önce 
ekled�kler� kısıtı kaldırab�lecekler.

Bu �t�barla, çalıntı ya da sahte k�ml�kle �şlem yapılmaya 
çalışılması g�b� durumlarda, k�ml�ğ�n� çaldıran, kaybeden veya bu 
konuda end�şe duyan vatandaşlarımızın kend� �radeler� dışında t�caret 
s�c�l� �şlemler�nde ortak veya yetk�l� olarak eklenmeler�n�n engellenmes� 
amacıyla d�lekçe �le fiz�k� olarak t�caret s�c�l� müdürlükler�ne 
başvurmaları üzer�ne müdürlüklerce k�ml�k numaraları üzer�ne kısıt 
koyulması uygulamasına son ver�lm�şt�r. Benzer taleplerle t�caret s�c�l� 
müdürlükler�ne başvuran vatandaşlarımızın '  'www.turkiye.gov.trde
Bakanlığımız h�zmetler� arasında yer alan “Ortak / Yetk�l� Olunmasına 
Yönel�k Kısıtlama İşlemler� (MERSİS)” e-devlet h�zmet�ne 
yönlend�r�lmes� gerekmekted�r.

D�ğer taraftan, MERSİS'te “Kısıtlamalar-K�ş� Kısıtlama 
İşlemler�” alanındak� “Kısıtlama Ekle” butonuyla açılan ekranda yer 
alan kısıtlama türler� arasına “Ortak Olamaz (Yargı)” ve “Yetk�l� 
Olamaz (Yargı)” kısıtlama türler� eklenm�ş olup, bu kısıtlama türler� 
SADECE yargı organlarınca ver�len kararlar doğrultusunda k�ş�ler�n 
k�ml�k numaraları üzer�ne ortak veya yetk�l� olunmamasına yönel�k kısıt 
koyulması amacıyla kullanılmalıdır.”den�ld�. 

TOGG Uluslararası Arenada 

Görücüye Çıktı

Banakacılık 
Sektörünün 

Mevduatı 
Arttı...

Üzerinden Kısıt Koyulabilecek
Kimlik Numaralarına e-Devlet 

Genel T�caret S�stem�'ne göre �hracat Aralık 2021'de b�r öncek� yılın 

aynı ayına kıyasla yüzde 24,88 artarak 22 m�lyar 274 m�lyon dolara, 

�thalat da yüzde 29,15 artışla 28 m�lyar 912 m�lyon dolara ulaştı.

Aralık 2021'de Onaylanan
Sanayi Kapasite Raporu Sayısı
Aralık 2020'ye göre %36,3 Arttı.

Odamız ve Tokat KOSGEB H�zmet Merkez� Müdürlüğü 
�şb�rl�ğ�nde “KOSGEB - M�kro ve Küçük İşletmelere 
(MKİ) Hızlı Destek Programı”'yla İlg�l� b�lg�lend�rme 

toplantısı düzenlend�. 
Odamız konferans salonunda gerçekleşt�r�len 

sem�nere Turhal Gıda Maddeler� Satıcıları Esnaf Odası 
Başkanı Ahmet El�taş, Turhal Maden� Eşya, Elektr�k ve 
Elektron�k Tekn�syenler� Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı 
Murat Poyraz, Mal� Müşav�rler �le odamız üyeler� ve esnaf 
odaları üyeler� katıldı. 

Toplantı da KOSGEB KOBİ Uzmanları tarafından 
katılımcılara, KOSGEB –Dünya Bankası–JICA �şb�rl�ğ�nde 
hayata geç�r�len “M�kro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek 
Programı”nın amacının; �malat, b�lg�sayar programlama, 
b�l�msel Ar-Ge sektörler� ve Cov�d-19 salgınının n�speten 
daha fazla etk�led�ğ� bazı h�zmet ve t�caret sektörler�ndek� 
MKİ'ler ve yen�l�kç� genç �şletmelere fa�zs�z ve tem�natsız 
ger� ödemel� �şletme sermayes� desteğ� sağlamak olduğu 
vurgulandı.

Program �le tar�f ed�len türdek� �şletmelere proje 

kapsamında, İmalat, b�lg�sayar programlama, b�l�msel Ar-
Ge sektörler� �le Cov�d-19 salgınının n�speten daha fazla 
etk�led�ğ� bazı h�zmet ve t�caret sektörler�ndek� MKİ'lere: 

1981 ve sonrası doğumlu, son 3 yılda 180 günden 
fazla çalışmamış ün�vers�te veya meslek� ya da tekn�k l�se 
mezunu en az b�r yen� personel�n “12 ay boyunca �st�hdam 
ed�lmes� taahhüdü” ve “Başvuru dönem� �lanından öncek� 
12 aylık ortalama �st�hdamın korunması” şartı �le yen� 
�st�hdam ed�lecek personel başına 100 B�n TL ger� ödemel� 
destek ver�leceğ�, �şletme sah�b� kadın �se veya �şe alınan 
personel kadın �se, destek personel başına 10 B�n TL artırımlı 
olarak uygulanacağının altı ç�z�l�rken, �şletmeler�n, Başvuru 
Formunu doldururken varsa yasal sınırların üzer�nde vades� 
geçm�ş verg� – SGK borçlarını kapatacaklarını veya yasal 
s ınır lar ın  al t ına �nd�recekler �n�  veya tec� l  ya da 
taks�tlend�recekler�n� beyan ederek başvuru yapab�leceğ� 
anlatıldı. 

Başvuru �şlemler�n�n uygulamalı olarak da anlatıldığı 
toplantı soru-cevap bölümü �le sona erd�.   

Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) �le sah�b�nden.com �ş b�rl�ğ�nde 
emlak danışmaları ve motorlu kara taşıtı t�caret� yapan k�ş�lere yönel�k 
düzenlenen meslek� uzmanlık eğ�t�mler�n�n yen� dönem kayıtları başladı. 

TOBB Ekonom� ve Teknoloj� Ün�vers�tes� Sürekl� Eğ�t�m Merkez� 
tarafından hazırlanan meslek� uzmanlık eğ�t�mler�yle taşınmaz t�caret� ve 
motorlu kara taşıtı t�caret� sektörler�nde faal�yet gösteren profesyoneller�n 
meslek� yetk�nl�kler�n� artırmak amaçlanıyor. 

Bu �ş� yapan ve yapacak k�mselere yönel�k düzenlenen programla 
sektör profesyoneller� yetk� belges� sürec�nde desteklen�yor. Gayr�menkul ve 
araç t�caret�ne �lg� duyan ve bu sektörlerde �ş kurmak �steyen yen� 
g�r�ş�mc�ler�n de yönetmel�ğe uygun şek�lde sektöre adım atmaları 
hedeflen�yor. 

İş�n� daha profesyonel yapmak �steyen herkese açık olan eğ�t�m 
programına bugüne kadar 10 b�n k�ş� başvurdu. 8 tanes� taşınmaz t�caret�, 4 
tanes� �se motorlu kara taşıtı t�caret� alanında olmak üzere toplam 12 eğ�t�m 
programını başarıyla tamamlayanlar sert�fikalarını almaya hak kazandı. 

Yen� dönem meslek� uzmanlık eğ�t�mler� 10 Ocak'ta yen�den 
başlayacak. Ücrets�z eğ�t�m programlarına başvurmak �steyenler 
www.uzmanl�k.com üzer�nden kayıt yaptırab�lecek.
-Ün�vers�te onaylı çevr�m �ç� eğ�t�mler 4 başlıkta ele alınıyor
 	 Meslek� uzmanlık eğ�t�mler�, Sah�b�nden Akadem� çevr�m�ç� eğ�t�m 
platformu üzer�nden canlı olarak ver�l�yor. 4 farklı başlıkta ele alınan 
eğ�t�mler; "yasal mevzuat ve formlar, �ş yönet�m�, müşter� �l�şk�ler�, d�j�tal 
platformlarda pazarlama" konularını kapsıyor.
 	 Bu sert�fikayı alan emlak profesyoneller�, Taşınmaz T�caret� 
Hakkında Yönetmel�ğ� kapsamında yetk� belges� almak �ç�n �ht�yaç 
duydukları ün�vers�te onaylı 100 saatl�k eğ�t�m şartını sağlamış oluyor.
 	 Programdak� sektörel eğ�t�mlere ek olarak, katılımcılar Meslek� 
Yeterl�l�k Sınavı Hazırlık Eğ�t�m�'nden de faydalanab�l�yor. İş b�rl�ğ� 
kapsamında Meslek� Yeterl�l�k Belges�'ne �ht�yaç duyan tüm sah�b�nden.com 
kullanıcılarına, sınav ücretler�nde �nd�r�m sağlanıyor. Eğ�t�m programlarını 
başarıyla tamamlayarak sert�fikalarını almaya hak kazanan k�ş�ler�n AB h�be 
fonu çerçeves�nde finansman desteğ� alma �mkânı bulunuyor. 

Sektörün mevduatı 5 tr�lyon 405,3 m�lyar l�ra, kred� hacm� �se 4 tr�lyon 
721,3 m�lyar l�ra oldu.

Hisarcıklıoğlu ve TOBB Yönetim Kurulu

Bakan Nebati İle Görüştü...

Odamız ve Tokat KOSGEB Hizmet Merkezi 
Müdürlüğü İş Birliğinde MKİ Bilgilendirme 
Toplantısı Gerçekleştirildi.

TOBB ve Sah�b�nden.com’un
Meslek� Eğ�t�m Kayıtlarında
Yen� Dönem Başladı... 

Enflasyon Rakamları Açıklandı

TÜİK'�n açıkladığı rakama göre enflasyon, Aralık 2021'de yüzde 13,58 artarken, 
yıllık bazda yüzde 36,08 oldu.

Tüket�c� F�yat Endeks� (TÜFE), Aralık 2021'de aylık bazda yüzde 13,58, 
Yurt İç� Üret�c� F�yat Endeks� (Yİ-ÜFE) yüzde 19,08 artış gösterd�. Yıllık 
enflasyon tüket�c� fiyatlarında yüzde 36,08, yurt �ç� üret�c� fiyatlarında yüzde 
79,89 olarak gerçekleşt�.

Türk�ye İstat�st�k Kurumu (TÜİK) ver�ler�ne göre, Aralık 2021 �t�barıyla 
12 aylık ortalamalar d�kkate alındığında, tüket�c� fiyatları yüzde 19,6, yurt �ç� 
üret�c� fiyatları yüzde 43,86 arttı.
Aylık bazda TÜFE yüzde 13,58, Yİ-ÜFE yüzde 19,08 yükseld�.

TÜFE, Aralık 2021'de b�r öncek� yılın aynı ayına göre yüzde 36,08, Yİ-
ÜFE �se yüzde 79,89 artış gösterd�.

http://www.turkiye.gov.tr
http://www.turkiye.gov.trde
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www.turhaltso.org.tr

Otomot�v D�str�bütörler� Derneğ� (ODD), 2021 yılı ve 
aralık ayına �l�şk�n "Otomob�l ve Hafif T�car� Araç Pazar 
Değerlend�rme Raporu"nu yayımladı.

Rapora göre, geçen yıl satışlar, 2020 yılına göre 
yüzde 4,6 azalışla 737 b�n 350 oldu. Otomob�l satışları 
söz konusu dönemde yüzde 7,9 azalarak 561 b�n 853 
olurken, hafif t�car� araç satışları �se yüzde 7,9 artarak 175 
b�n 497'ye ulaştı.
Aralık ayı satışları

2021 yılının aralık ayına bakıldığında, otomob�l 
ve hafif t�car� araç satışları 2020 yılının aralık ayına göre 
yüzde 40,3 azalarak 62 b�n 243 oldu.

Aralık ayında otomob�l satışları b�r öncek� yılın 
aynı ayına göre yüzde 46 azalarak 43 b�n 559 olurken, 
hafif t�car� araç satışları da yüzde 20,7 azalışla 18 b�n 684 
sev�yes�nde kayded�ld�.

Otomob�l ve hafif t�car� araç satışları, 10 yıllık 
aralık ayı ortalama satışlara göre yüzde 49,3, otomob�l 
pazarı, 10 yıllık aralık ayı ortalama satışlara göre yüzde 
52,4 ve hafif t�car� araç satışları da 10 yıllık aralık ayı 
ortalama satışlara göre yüzde 40 ger�led�.
Pazarın yüzde 86,6'sını verg�s� düşük araçlar 
oluşturdu

2021 yılı ocak-aralık dönem�nde, otomob�l 
pazarına segmentlere göre bakıldığında, pazarın yüzde 
86,6'sını verg� oranları düşük olan A, B ve C 
segmentler�ndek� araçlar oluşturdu. C segment� 

otomob�ller 303 b�n 143 adetle yüzde 54, B segment� 
otomob�ller de 179 b�n 698 adetle yüzde 32 pay aldı.

Otomob�l pazarı gövde t�pler�ne göre 
değerlend�r�ld�ğ�nde �se en çok terc�h ed�len gövde t�p� 
yüzde 39,6 payla y�ne sedan otomob�ller oldu. Sedan 
otomob�ller�, yüzde 34,6 payla SUV ve yüzde 23,8 payla 
da hatcback otomob�ller tak�p ett�
Benz�nl�n�n payı �lk sırada

Türk�ye otomob�l pazarı motor t�p�nde benz�nl� 
otomob�ller�n ağırlığı devam ett�.

Geçen yıl benz�nl� otomob�l satışları 373 b�n 600 
adetle pazardan yüzde 66,5 pay alırken, d�zel otomob�l 
satışları 110 b�n 523'le yüzde 19,7 pay, h�br�t otomob�l 
satışları 49 b�n 493'le yüzde 8,8 ve otogazlı otomob�l 
satışları da 25 b�n 391 adetle yüzde 4,5 pay aldı.
Ayrıca bu dönemde 2 b�n 846 elektr�kl� otomob�l satışı 
gerçekleşt�.

Geçen yıl sonu �t�barıyla otomat�k şanzımanlı 
otomob�ller, 428 b�n 252 adetle yüzde 76,2 pay alırken, 
manuel şanzımanlı otomob�ller�n payı 133 b�n 601 adetle 
yüzde 23,8 oldu.

Hafif t�car� araç pazarı gövde t�p�ne göre 
bakıldığında �se van gövde t�p� yüzde 78,6 pay ve 138 b�n 
20 adetle en çok terc�h ed�len gövde t�p� olurken, 
kamyonet gövde t�p� yüzde 10,3 pay ve 18 b�n 67 adetle 
�k�nc� sırada yer aldı. P�ckup �se yüzde 6,3 pay, 11 b�n 63 
satışla üçüncü sırada konumlandı.

Bankacılık Düzenleme ve 
D e n e t l e m e  K u r u m u 
( B D D K )  t a r a f ı n d a n 

yayımlanan haftalık bültene göre, 
sektörün kred� hacm� 31 Aralık 
�t�barıyla 263 m�lyar 965 m�lyon 
l�ra arttı.

Bankacılık sektöründek� 
toplam mevduat (bankalararası 
dah�l), geçen hafta 435 m�lyar 120 
m�lyon l�ra arttı. Söz konusu 
haftada yüzde 8,9 yükselen 
b a n k a c ı l ı k  s e k t ö r ü  t o p l a m 
mevduatı, 5 tr�lyon 303 m�lyar 495 
m�lyon l�ra oldu.
Tüket�c� kred�ler� tutarı 776,9 
m�lyar l�raya ulaştı

Ver�lere göre, tüket�c� 
kred�ler� tutarı, 31 Aralık �t�barıyla 
2 m�lyar 142 m�lyon l�ra artarak 
776 m�lyar 883 m�lyon l�raya 
yükseld�. Söz konusu kred�ler�n 
299 m�lyar 29 m�lyon l�rası konut, 
13 m�lyar 111 m�lyon l�rası taşıt ve 
464 m�lyar 743 m�lyon l�rası 
�ht�yaç kred�ler�nden oluştu.

Söz konusu dönemde taks�tl� t�car� 
kred�ler�n tutarı 31 m�lyar 25 
m�lyon l�ra artarak 701 m�lyar 341 
m�lyon l�raya çıktı. Bankaların 
b�reysel kred� kartı alacakları da 
yüzde 3,1 yükselerek 209 m�lyar 
948 m�lyon l�ra oldu. 

B � r e y s e l  k r e d �  k a r t ı 
alacaklarının 86 m�lyar 478 m�lyon 
l�rası taks�tl�, 123 m�lyar 469 
m�lyon l�rası taks�ts�z oldu.
Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık ver�ler�ne 
göre, bankacılık sektöründe 
tak�ptek� alacaklar, 31 Aralık 
�t�barıyla b�r öncek� haftaya göre 2 
m�lyar 371 m�lyon l�ra artarak 159 
m�lyar 800 m�lyon l�raya yükseld�. 
Söz konusu tak�ptek� alacakların 
123 m�lyar 506 m�lyon l�rasına 
özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık 
s�stem�n�n yasal öz kaynakları 3 
m�lyar 92 m�lyon l�ra artarak 934 
m�lyar 271 m�lyon l�ra oldu.

Bankacılık Sektörünün 
Kredi Hacmi Geçen Hafta
4 Trilyon 900 Milyar Lira 
Oldu.

Türk�ye ekonom�s�n�n lokomot�f sektörü olan ve �hracatta 2021 yılını 
da l�der olarak kapatarak üst üste 16'ncı şamp�yonluğunu �lan eden 
otomot�v endüstr�s�, geçen yıl 29,3 m�lyar dolar dış satım 
gerçekleşt�rd�.

Odamızdan Yeni Bir 

Hizmet Daha

Odamız üyeler�m�z�n �ş ve �şlemler�n� 
hızlandırmak ve zaman kaybı 
yaşamamaları adına başlatmış 

olduğu d� j � ta l  dönüşüm çal ışmalar ı 
kapsamında,
https://uye.tobb.org.tr/organ�zasyon/firma-
�ndex. jsp üzer�nden ücrets �z  olarak 
kayıtlarını yaptırarak kamu kurum ve 
kuruluşları �le bankalar ve özel sektör 

kuruluşları tarafından talep ed�len belgeler� 
artık �nternet üzer�nden elektron�k ortamda 
alab�lecekler. 

Bu doğrultuda odamız mecl�s�nce 
alınan karar doğrultusunda üyeler�m�z�n 
elektron�k ortamda alacakları belgelerden 
herhang� b�r h�çb�r ücret alınmayacak ve talep 
ed�lmeyecek. 

Bakanlığın, Kasım 2021 
dönem�ne a�t yatırım 
teşv�k belges� l�stes� 

Resm� Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, söz konusu 
ayda 1196 yatırım teşv�k belges� 
ver�ld�. Belge alan projeler�n 
yatırım tutarı 27 m�lyar 763 
m�lyon 746 b�n 292 l�ra olarak 
hesaplandı. Bu yatırımların 
gerçekleşt�r�lmes�yle 39 b�n 170 
k�ş�n�n �st �hdam ed�lmes� 
planlanıyor.

Öte yandan sab�t yatırım tutarı 
856 m�lyon 241 b�n 916 l�ra olan 
ve 1382 k�ş�n�n �s t �hdam 
ed�lmes� öngörülen 47 yatırım 
teşv�k belges� �ptal ed�ld�.

Bu dönemde 272 yatırım 
teşv�k belges�ne tamamlama 
v�zes� ver�l�rken bu projeler�n 
sab�t yatırım tutarı 3 m�lyar 74 
m�lyon 808 b�n 317 l � ra , 
�st�hdam ed�lenler�n sayısı 12 
b�n 526 oldu.

Kasım 2021'de 
1196 Yatırım Teşvik
Belgesi Verildi... 

Otomotiv Sektörünün 2021 İhracatı

29,3 Milyar Dolara Çıktı.  

Üyeler�m�z�n �ş ve �şlemler�n� hızlandırmak ve zaman kaybı 
yaşamamaları adına başlatmış olduğu d�j�tal dönüşüm 
çalışmaları kapsamında, oda mecl�s�m�zce alınan karar 
doğrul tusunda üyeler �m�ze  e lektron�k  ortamda 
düzenlenecek olan tüm belgelerden ücret alınmaması 
kakarı aldı.

Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı, geçen yılın kasım ayında 1196 yatırım teşv�k 
belges� düzenled�.

https://uye.tobb.org.tr/organizasyon/firma-index.jsp
https://uye.tobb.org.tr/organizasyon/firma-index.jsp

