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Bankacılık Sektörünün   
Mevduatı  Arttı...
TCMB tarafından haftalık para ve 
banka �stat�st�kler� yayımlandı. 
Buna göre, bankacılık sektöründek� 
toplam mevduat (bankalar arası 
dah�l) 14 Ocak �le b�ten haftada 55 
m�lyar 260 m�lyon 643 b�n l�ra 
artarak 5 tr�lyon 616 m�lyar 171 
m�lyon 129 b�n l�raya çıktı.

Türk�ye’n�n Uluslararası 
Yatırım Poz�syonu  
Ver�ler� Açıklandı...

Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) Başkanı M. 
R�fat H�sarcıklıoğlu, Türk yatırımcılar olarak 
Mısır'dak� yatırımlara h�ç ara vermed�kler�n� ve �k�l� 

�l�şk�ler�n kapsamını gen�şletmek �sted�kler�n� bel�rtt�. 
H�sarcıklıoğlu, Mısır T�caret Odaları Federasyonu 
(FEDCOC) Başkanı İbrah�m El Araby ve beraber�ndek� 
heyetle TOBB İk�z Kuleler'dek� toplantıda b�r araya geld�.

R�fat H�sarcıklıoğlu, buradak� konuşmasında, geçen 
yılın eylül ayında Kah�re'ye z�yaret gerçekleşt�rd�kler�n�, El 
Araby ve ek�b�n�n kend�ler�n� çok sıcak karşıladığını ve 
Mısır'dan da b�r �ş �nsanı heyet�n�n Türk�ye'y� z�yaret etmes�n� 
konuştuklarını anlattı.

Ülkeler arasında başlayan d�yaloğun her �k� ülke �ş 

dünyasını da mutlu ett�ğ�n� d�le get�ren H�sarcıklıoğlu, sürece 
katkı sağlamak �ç�n eller�nden gelen� yapmaya hazır 
olduklarını söyled�H�sarcıklıoğlu, her zaman s�yaset �le 
ekonom�y� ayrı tutmaya çalıştıklarının altını ç�zerek şu 
değerlend�rmede bulundu: "Türk yatırımcılar olarak 
Mısır'dak� yatırımlarımıza h�ç ara vermed�k. Türk 
firmalarının Mısır'da 2 m�lyar doların üzer�nde yatırımları var. 
Sadece 2021 yılı �ç�nde Türk firmaları Mısır'a �lave 250 
m�lyon dolar yatırım yaptı. Değerl� kardeş�m El Araby'n�n 
ş�rket� El Arab� Grup başta olmak üzere Türk firmalarıyla 
�lave yatırım �ç�n görüşmeler yapıldığını memnun�yetle tak�p 
ed�yorum."ded�.

TCMB, ülkeler arası �l�şk�ler�n gel�şt�r�lmes�, yerel 
para b�r�mler� �le t�caret�n desteklenmes� ve finansal �ş 
b�rl�kler�n�n güçlend�r�lmes� amacıyla yaptığı swap 
anlaşmalarına b�r yen�s�n� daha ekled�.Yapılan 
duyuruya göre, Türk�ye �le BAE merkez bankaları 
arasında 18 m�lyar d�rhem ve 64 m�lyar l�ralık (5 
m�lyar dolar) swap anlaşması �mzalandı.TCMB en 
son, 12 Ağustos 2021'de Kore Merkez Bankası �le 
swap anlaşması �mzalamıştı. Anlaşmayla, �k� merkez 
bankası arasında azam� 17,5 m�lyar l�rası veya 2,3 
tr�lyon Kore wonu (2 m�lyar dolar) değer�nde yerel 
para b�r�m� takasına �mkân sağlanırken, söz konusu 
tutar, henüz hesaplara geçmed�. 2

TCMB’nin Swap Anlaşmaları   
28 Milyar Dolara Ulaştı... 
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KFE Kasımda
Yüzde 9 Arttı

TCMB tarafından Kasım 
2021 dönem�ne �l�şk�n Konut 
F �ya t  Endeks �  ver � le r � 
açıklandı.  Türk�ye'dek� 
konutların kal�te etk�s�nden 
arındırılmış fiyat değ�ş�mler�n� 
�zlemek amacıyla hesaplanan 
(KFE) (2017=100), kasımda 
b�r öncek� aya göre yüzde 9,0 
artarak 229,1 olarak kayıtlara 
geçt�.

TCMB REZEVRLERİ 111,2 MİLYAR DOLARA
GERİLEDİ...

TCMB tarafından, Aralık 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 
aralıkta b�r öncek� aya kıyasla yüzde 
11,5 azalarak 111,2 m�lyar dolara 
ger� led� .  Aynı  dönemde döv�z 
varlıkları yüzde 17,4 azalışla 64,8 
m�lyar dolara, altın c�ns�nden rezerv 
varlıkları yüzde 2,1 düşüşle 38,5 

m�lyar dolara ger�led�.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  � ş lemler �nden doğan 
yükümlülükler) aralıkta b�r öncek� 
aya göre yüzde 6,4 azalarak 28,1 
m�lyar dolar sev�yes�nde gerçekleşt�. 
Bu tutarın 22,6 m�lyar doları anapara, 
5,5 m�lyar doları fa�zden oluştu.
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TCMB'den fa�z oranlarına �l�şk�n yapılan 
duyuruda, Merkez Bankası Başkanı 
Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan 

Para Pol�t�kası Kurulu'nun, pol�t�ka fa�z�n�n 
yüzde 14'te sab�t tutulmasına karar verd�ğ� 
b�ld�r�ld�.

Duyuruda, salgında yen� varyantlar ve 
artan jeopol�t�k r�skler�n, küresel �kt�sad� faal�yet 
üzer�ndek� aşağı yönlü r�skler� canlı tuttuğu ve 
bel�rs�zl�kler�n artmasına yol açtığı bel�rt�ld�.

Küresel taleptek� toparlanmanın, emt�a 
fiyatlarındak� yüksek seyr�n, bazı sektörlerdek� 
arz kısıtları ve taşımacılık mal�yetler�ndek� artışın 
uluslararası ölçekte üret�c� ve tüket�c� fiyatlarının 
yükselmes�ne yol açtığı vurgulanan duyuruda, 

"Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon 
beklent�ler� ve uluslararası finansal p�yasalar 
üzer�ndek� etk�ler� yakından �zlenmekle b�rl�kte 
gel�şm�ş ülke merkez bankaları artan enerj� 
fiyatları ve arz-talep uyumsuzluğuna bağlı olarak 
enflasyonda görülen yüksel�ş�n beklenenden 
uzun süreb�leceğ�n� değerlend�rmekted�r." 
den�ld�.

 Duyuruda,  bu çerçevede, 
�kt�sad� faal�yet, �ş gücü p�yasası ve enflasyon 
beklent�ler�nde ülkeler arasında farklılaşan 
görünüme bağlı olarak gel�şm�ş ülke merkez 
bankalarının para pol�t�kası �let�ş�mler�nde 
ayrışma gözlend�ğ�ne �şaret ed�ld�.

YD-ÜF Endeksi Aralıkta Arttı

TÜİK, Aralık 2021 dönem�ne �l�şk�n 
Yurt Dışı Üret�c� F�yat Endeks� (YD-
ÜFE) ver�ler�n� açıkladı. Buna göre, 
YD-ÜFE 2021 yılı Aralık ayında b�r 
öncek� aya göre yüzde 25,92, b�r öncek� 
yılın Aralık ayına göre yüzde 87,64, b�r 
öncek� yılın aynı ayına göre yüzde 
87,64 ve on �k� aylık ortalamalara göre 
yüzde 41,01 artış gösterd�.

TÜRK VE MISIR 
İŞ DÜNYASINDAN

KARŞILIKLI 
YATIRIMLARIN
ARTTIRILMASI 
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Bankacı l ık  Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu (BDDK) 
tarafından yayımlanan haftalık 

bültene göre, sektörün kred� hacm� 14 
Ocak �t�barıyla 2 m�lyar 551 m�lyon 
l�ra azaldı. Söz konusu dönemde 
toplam kred� hacm� 4 tr�lyon 962 
m�lyar 803 m�lyon l�radan 4 tr�lyon 960 
m�lyar 253 m�lyon l�raya ger�led�.

Bankacılık Sektörü
Kredi Hacmi Geçen Hafta  
4 Trilyon 860 Mliyar Lira Oldu...

Tarım-GFE
Kasımda 
Arttı...

Tüketici Güven Endeksi Ocakta Arttı

Türk�ye İstat�st�k Kurumu (TÜİK), ocak 
ayına �l�şk�n tüket�c� güven endeks� ver�ler�n� 
açıkladı.

Buna göre, TÜİK ve Türk�ye 
Cumhur�yet Merkez Bankası �şb�rl�ğ� �le 
y ü r ü t ü l e n  t ü k e t � c �  e ğ � l � m  a n k e t � 
s o n u ç l a r ı n d a n  h e s a p l a n a n  m e v s � m 
etk�ler�nden arındırılmış tüket�c� güven 
endeks�, Ocak ayında b�r öncek� aya göre 
yüzde 6,2 oranında arttı; Aralık ayında 68,9 
olan endeks, ocak ayında 73,2 oldu.
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Merkez Bankası
Politika Faizini Sabit Tuttu
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TCMB, Kasım 2021 dönem�ne �l�şk�n 
UYP ver�ler�n� açıkladı. Buna göre, 
kasım sonu �t�barıyla Türk�ye'n�n yurt 
dışı varlıkları 2020 yılsonuna kıyasla 
yüzde 20,3 artarak 307,4 m�lyar 
dolar, yükümlülükler� �se yüzde 17,6 
azalarak 527,8 m�lyar dolar oldu.
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Kısa Vadeli
Dış Borç Stoku

124,1 Milyar 
Dolar Oldu.  



Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) Başkanı M. R�fat 
H�sarcıklıoğlu, Türk yatırımcılar olarak Mısır'dak� yatırımlara 
h�ç ara vermed�kler�n� ve �k�l� �l�şk�ler�n kapsamını 
gen�şletmek �sted�kler�n� bel�rtt�. 
H�sarcıklıoğlu, Mısır T�caret Odaları Federasyonu 
(FEDCOC) Başkanı İbrah�m El Araby ve beraber�ndek� 
heyetle TOBB İk�z Kuleler'dek� toplantıda b�r araya geld�.

R�fat H�sarcıklıoğlu, buradak� konuşmasında, geçen 
yılın eylül ayında Kah�re'ye z�yaret gerçekleşt�rd�kler�n�, El 
Araby ve ek�b�n�n kend�ler�n� çok sıcak karşıladığını ve 
Mısır'dan da b�r �ş �nsanı heyet�n�n Türk�ye'y� z�yaret etmes�n� 
konuştuklarını anlattı.

Ülkeler arasında başlayan d�yaloğun her �k� ülke �ş 
dünyasını da mutlu ett�ğ�n� d�le get�ren H�sarcıklıoğlu, sürece 
katkı sağlamak �ç�n eller�nden gelen� yapmaya hazır 
olduklarını söyled�.

H�sarcıklıoğlu, her zaman s�yaset �le ekonom�y� ayrı 
tutmaya çalıştıklarının altını ç�zerek şu değerlend�rmede 
bulundu: "Türk yatırımcılar olarak Mısır'dak� yatırımlarımıza 
h�ç ara vermed�k. Türk firmalarının Mısır'da 2 m�lyar doların 
üzer�nde yatırımları var. Sadece 2021 yılı �ç�nde Türk firmaları 
Mısır'a �lave 250 m�lyon dolar yatırım yaptı. Değerl� kardeş�m 
El Araby'n�n ş�rket� El Arab� Grup başta olmak üzere Türk 
firmalarıyla �lave yatırım �ç�n görüşmeler yapıldığını 
memnun�yetle tak�p ed�yorum."
- "Mısırlı firmalarla üçüncü ülkelerde müteahh�tl�k 
fırsatlarımızın olduğuna �nanıyoruz"

H�sarcıklıoğlu, 40'ı büyük ölçekl� olmak üzere 200 
firmanın Mısır'da üret�m yaptığına d�kkat� çekerek, bunların 
�lave �st�hdam sağladığını ve �hracat gerçekleşt�rd�ğ�n� bel�rtt�.

Türk firmalarının ayrıca 75 b�n c�varında Mısır 
vatandaşına �st�hdam sağladığını vurgulayan H�sarcıklıoğlu, 
Türk�ye �le Mısır arasında b�r Serbest T�caret Anlaşması 
olduğuna �şaret ett�.

H�sarcıklıoğlu, söz konusu anlaşmanın da katkısıyla 
Mısır'ın, Türk�ye'n�n Afr�ka'dak� en büyük t�caret ortağı 
olduğunu �fade ederek, 2021 yılında t�caret hacm�n�n 6 m�lyar 

doları geçt�ğ�n� ve 2020'ye göre yüzde 35 arttığını söyled�.
Daha fazla t�caret ve yatırım yapma �mkanlarının 

olduğuna �nandıklarını d�le get�ren H�sarcıklıoğlu, şunları 
kaydett�: "Müteahh�tler�m�z Mısır'da 900 m�lyon dolar 
tutarında havaalanı ve benzer� 26 proje tamamladı. Başta 
dem�r yolları olmak üzere ulaşım alanında altyapı projeler�nde 
yer almak �ster�z. Mısırlı firmalarla, Afr�ka ve Orta Doğu başta 
olmak üzere üçüncü ülkelerde müteahh�tl�k ve d�ğer alanlarda 
�ş b�rl�ğ� fırsatlarımızın olduğuna �nanıyoruz. İk�l� 
�l�şk�ler�m�z�n kapsamını gen�şletmek ve daha fazla 
der�nleşt�rmek �st�yoruz. 2012-2015 dönem�nde var olan 
Mers�n-İskender�ye ve İskenderun-D�myat Ro-Ro seferler�, 
�k�l� t�caret�m�z� ve üçüncü ülkelerde b�rl�kte �ş yapmamızı 
kolaylaştırıyordu. Bu anlaşmanın yen�lenmes�, Türk�ye ve 
Mısır �ç�n fayda sağlayacak. Mısır firmalarını da Türk�ye'ye 
yatırıma davet ed�yorum. B�z TOBB olarak, Türk İş dünyası 
olarak �l�şk�ler� gel�şt�rmek �ç�n desteğe hazırız."
- "Arap alem�ne de b�rl�kte açılab�l�r�z"

FEDCOC Başkanı İbrah�m El Araby de karşılıklı 
yatırım çağrısında bulunduğu konuşmasında, yen� yatırım 
fırsatlarının açılmasının kend�ler� açısından önem�ne d�kkat� 
çekt�.

Ya t ı r ımla r  a r t t ıkça  � ş  b � r l �ğ �  a lan la r ın ın 
çeş�tleneceğ�n� bel�rten El Araby, şunları kaydett�: "Bu şek�lde 
Arap alem�ne de b�rl�kte açılab�l�r�z. Aynı şek�lde AB 
ülkeler�ne �hracat çalışmalarımızı bu şek�lde yürüteb�l�r�z. İk� 
ülke arasındak� �ş b�rl�ğ� alanlarına yönelmem�z hal�nde sıfır 
gümrükle mal �hraç etme �mkanımız doğar. Türk firmalarının 
Mısır'da karşılaştığı sorunlar olab�l�r. B�z federasyon olarak 
yardımcı olmak �ç�n el�m�zden gelen� yapıyoruz. Çok yakın 
süre sonra yen� b�namıza kavuşacağız. Bu ves�leyle Sayın 
H�sarcıklıoğlu'nu açılış meras�m�nde görmek �ster�m. Çeş�tl� 
sektörler� tems�len Mısırlı �ş adamları orada olacak. Orada 
Türk yatır ımcılarla b�r l �kte büyük b�r  konferans 
düzenleyeb�l�r�z. Geleceğ�m�z�, bu çalışmaların geleceğ�n� 
burada masaya yatırab�l�r�z.”

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
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� 14 Ocak 
�t�barıyla 2 m�lyar 551 m�lyon l�ra 
azaldı. Söz konusu dönemde toplam 
kred� hacm� 4 tr�lyon 962 m�lyar 803 
m�lyon l�radan 4 tr�lyon 960 m�lyar 
253 m�lyon l�raya ger�led�.

Bankacılık sektöründek� 
toplam mevduat da (bankalararası 
dah�l), geçen hafta 19 m�lyar 157 
m�lyon l�ra yükseld�. Söz konusu 
haftada yüzde 0,4 artan bankacılık 
sektörü toplam mevduatı, 5 tr�lyon 
441 m�lyar 6 m�lyon l�ra oldu.
Tüket�c� kred�ler� tutarı 777,8 
m�lyar l�raya çıktı

Ver� lere  göre ,  tüket �c � 
kred�ler� tutarı, 14 Ocak �t�barıyla 1 
m�lyar 569 m�lyon l�ra artarak 777 
m�lyar 843 m�lyon l�raya yükseld�. 
Söz konusu kred�ler�n 300 m�lyar 306 

m�lyon l�rası konut, 12 m�lyar 911 
m�lyon l�rası taşıt ve 464 m�lyar 626 
m�lyon l�rası �ht�yaç kred�ler�nden 
oluştu.

Söz konusu dönemde taks�tl� 
t�car� kred�ler�n tutarı 3 m�lyar 353 
m�lyon l�ra azalarak 703 m�lyar 609 
m�lyon l�raya düştü. Bankaların 
b�reysel kred� kartı alacakları �se 
yüzde 1,7 artarak 209 m�lyar 711 
m�lyon l�ra oldu. B�reysel kred� kartı 
alacaklarının 85 m�lyar 931 m�lyon 
l�rası taks�tl�, 123 m�lyar 780 m�lyon 
l�rası taks�ts�z oldu.
Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık ver�ler�ne 
göre, bankacılık sektöründe tak�ptek� 
alacaklar, 14 Ocak �t�barıyla b�r 
öncek� haftaya göre 234 m�lyon l�ra 
artarak 160 m�lyar 544 m�lyon l�raya 
yükseld�. Söz konusu tak�ptek� 
alacakların 127 m�lyar 131 m�lyon 
l�rasına özel karşılık ayrıldı.

TCMB'den fa�z oranlarına �l�şk�n yapılan duyuruda, 
Merkez Bankası  Başkanı  Şahap Kavcıoğlu 
başkanlığında toplanan Para Pol�t�kası Kurulu'nun, 

pol�t�ka fa�z�n�n yüzde 14'te sab�t tutulmasına karar verd�ğ� 
b�ld�r�ld�.

Duyuruda, salgında yen� varyantlar ve artan 
jeopol�t�k r�skler�n, küresel �kt�sad� faal�yet üzer�ndek� aşağı 
yönlü r�skler� canlı tuttuğu ve bel�rs�zl�kler�n artmasına yol 
açtığı bel�rt�ld�.

Küresel taleptek� toparlanmanın, emt�a fiyatlarındak� 
yüksek seyr�n, bazı sektörlerdek� arz kısıtları ve taşımacılık 
mal�yetler�ndek� artışın uluslararası ölçekte üret�c� ve tüket�c� 
fiyatlarının yükselmes�ne yol açtığı vurgulanan duyuruda, 
"Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklent�ler� ve 
uluslararası finansal p�yasalar üzer�ndek� etk�ler� yakından 
�zlenmekle b�rl�kte gel�şm�ş ülke merkez bankaları artan enerj� 
fiyatları ve arz-talep uyumsuzluğuna bağlı olarak enflasyonda 
görülen yüksel�ş�n beklenenden uzun süreb�leceğ�n� 
değerlend�rmekted�r." den�ld�.

Duyuruda, bu çerçevede, �kt�sad� faal�yet, �ş gücü 
p�yasası ve enflasyon beklent�ler�nde ülkeler arasında 
farklılaşan görünüme bağlı olarak gel�şm�ş ülke merkez 
bankalarının para pol�t�kası �let�ş�mler�nde ayrışma 
gözlend�ğ�ne �şaret ed�ld�.

Merkez bankalarının destekley�c� parasal duruşlarını 
sürdürdüğü, varlık alım programlarına devam ett�ğ� 
vurgulanan duyuruda, şunlar kayded�ld�:

"Kapas�te kullanım sev�yeler� ve d�ğer öncü 
göstergeler yurt �ç�nde �kt�sad� faal�yet�n, dış taleb�n de olumlu 
etk�s�yle güçlü seyrett�ğ�ne �şaret etmekted�r. Büyümen�n 
kompoz�syonunda sürdürüleb�l�r b�leşenler�n payı artarken, 
car� �şlemler denges�n�n 2022 yılında fazla vermes� 
öngörülmekted�r. Car� �şlemler denges�ndek� �y�leşme 
eğ�l�m�n�n güçlenerek devam etmes� fiyat �st�krarı hedefi �ç�n 
önem arz etmekte, bu bağlamda t�car� ve b�reysel kred�ler 

yakından tak�p ed�lmekted�r."
TL'y� öncel�kleyen gen�ş kapsamlı b�r pol�t�ka çerçeves�

TCMB duyurusunda, enflasyonda yakın dönemde 
gözlenen yüksel�şte; döv�z p�yasasında yaşanan sağlıksız fiyat 
oluşumlarına bağlı döv�z kurlarına endeksl� fiyatlama 
davranışlarının, küresel gıda ve tarımsal emt�a fiyatlarındak� 
artışlar �le tedar�k süreçler�ndek� aksaklıklar g�b� arz yönlü 
unsurların ve talep gel�şmeler�n�n etk�l� olduğu bel�rt�ld�.

"Kurul, sürdürüleb�l�r fiyat �st�krarı ve finansal 
�st�krarın tes�s� �ç�n atılan adımlar �le b�rl�kte enflasyonda baz 
etk�ler�n�n de ortadan kalkmasıyla dezenflasyon�st sürec�n 
başlayacağını öngörmekted�r" �fadeler�ne yer ver�len 
duyuruda, bu çerçevede Kurul'un, pol�t�ka fa�z�n�n sab�t 
tutulmasına karar verd�ğ� b�ld�r�ld�.
Duyuruda, şu değerlend�rmelere yer ver�ld�:

"Alınmış olan kararların b�r�k�ml� etk�ler� yakından 
tak�p ed�lmekte ve bu dönemde fiyat �st�krarının sürdürüleb�l�r 
b�r zem�nde yen�den şek�llenmes� amacıyla TCMB'n�n tüm 
pol�t�ka araçlarında Türk l�rasını öncel�kleyen gen�ş kapsamlı 
b�r pol�t�ka çerçeves� gözden geç�rme sürec� yürütülmekted�r. 
TCMB, fiyat �st�krarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda 
kalıcı düşüşe �şaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta 
vadel� yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar el�ndek� tüm araçları 
kararlılıkla kullanmaya devam edecekt�r. F�yatlar genel 
düzey�nde sağlanacak �st�krar, ülke r�sk pr�mler�ndek� düşüş, 
ters para �kames�n�n ve döv�z rezervler�ndek� artış eğ�l�m�n�n 
sürmes� ve finansman mal�yetler�n�n kalıcı olarak ger�lemes� 
yoluyla makroekonom�k �st�krarı ve finansal �st�krarı olumlu 
etk�leyecekt�r. Böylel�kle yatırım, üret�m ve �st�hdam artışının 
sağlıklı ve sürdürüleb�l�r b�r şek�lde devamı �ç�n uygun zem�n 
oluşacaktır."

Duyuruda, Kurul'un, kararlarını şeffaf, öngörüleb�l�r 
ve ver� odaklı b�r çerçevede almaya devam edeceğ�, Para 
Pol�t�kası Kurulu toplantı özet�n�n 5 �ş günü �ç�nde 
yayımlanacağı b�ld�r�ld�.

Bankacılık Sektörü
Kred� Hacm� Geçen Hafta 
4 Tr�lyon 960 M�lyar L�ra Oldu    

Türk�ye İstat�st�k Kurumu 
(TÜİK), ocak ayına �l�şk�n 
tüket�c� güven endeks� 

ver�ler�n� açıkladı.
Buna göre, TÜİK ve 

Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası 
�şb�rl�ğ� �le yürütülen tüket�c� eğ�l�m 
anket� sonuçlarından hesaplanan 
mevs�m etk�ler�nden arındırılmış 
tüket�c� güven endeks�, Ocak ayında 
b�r öncek� aya göre yüzde 6,2 
oranında arttı; Aralık ayında 68,9 
olan endeks, ocak ayında 73,2 oldu.

Geçen 12 aylık döneme göre 
mevcut dönemde hanen�n madd� 
durumu endeks� 2021 Aralık'ta 54,1 
�ken 2022 Ocak'ta yüzde 3,6 artışla 

56,1'e çıktı.Gelecek 12 aylık döneme 
�l�şk�n hanen�n madd� durumu 
beklent�s� endeks� 65,2'den 71,3'e 
yükseld�. Söz konusu dönemler 
�t�barıyla bu endekstek� artış oranı 
yüzde 9,3 oldu.

Aralıkta 66,7 olan gelecek 
12 aylık döneme �l�şk�n genel 
ekonom�k durum beklent�s� endeks�, 
ocakta yüzde 11,8 artışla 74,5 olarak 
gerçekleşt�.

Geçen 12 aylık döneme göre 
gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı 
tüket�m mallarına harcama yapma 
düşünces� endeks� aralıkta 89,6 �ken 
bu ay yüzde 1,4 artışla 90,9 değer�n� 
aldı.
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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) 14 Ocak �le b�ten haftada 55 m�lyar 260 m�lyon 643 b�n l�ra artarak 5 
tr�lyon 616 m�lyar 171 m�lyon 129 b�n l�raya çıktı.

Aynı dönemde bankalardak� TL c�ns� mevduat yüzde 3,77 artışla 1 
tr�lyon 971 m�lyar 25 m�lyon 968 b�n l�ra, yabancı para (YP) c�ns�nden 
mevduat da yüzde 0,69 azalışla 3 tr�lyon 428 m�lyar 543 m�lyon 327 b�n l�ra 
oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 261 m�lyar 380 
m�lyon dolar düzey�nde gerçekleş�rken, bu tutarın 234 m�lyar 212 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 14 Ocak �t�barıyla 1 m�lyar 396 m�lyon dolarlık azalış 
görüldü.
Taks�tl� t�car� kred� m�ktarı azaldı

Mevduat bankalarındak� tüket�c� kred�ler�, geçen hafta yüzde 0,20 
artarak 737 m�lyar 623 m�lyon 403 b�n l�ra oldu. Aynı dönemde taks�tl� t�car� 
kred�ler yüzde 0,37 azalışla 643 m�lyar 812 m�lyon 904 b�n l�raya ger�lerken, 
kred� kartları bak�yes� yüzde 1,02 yüksel�şle 301 m�lyar 11 m�lyon 657 b�n 
l�raya yükseld�.

Mevduat bankalarındak� tüket�c� kred�ler�n�n 274 m�lyar 340 m�lyon 
131 b�n l�rası konut, 8 m�lyar 427 m�lyon 767 b�n l�rası taşıt ve 454 m�lyar 855 
m�lyon 505 b�n l�rası d�ğer kred�lerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dah�l toplam kred� hacm� de 14 Ocak 
�le b�ten haftada 530 m�lyon 351 b�n l�ra artarak 4 tr�lyon 779 m�lyar 615 
m�lyon 543 b�n l�raya yükseld�. Toplam kred� hacm�, geçen yılın aynı 
dönem�ne göre yüzde 38,76 artış kaydett�.

Türkiye ve Mısır İş Dünyasından
Karşılıklı Yatırımların Arttırılması Çağrısı 

TCMB’nin Swap Anlaşmaları 

28 Milyar Dolara Ulaştı

Bankacılık 
Sektörünün Mevduatı Arttı 

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ

OCAKTA YÜZDE 6,2 ARTTI

Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası (TCMB), Kasım 
2021 dönem�ne �l�şk�n Uluslararası Yatırım Poz�syonu 
(UYP) ver�ler�n� açıkladı.

Buna göre, kasım sonu �t�barıyla Türk�ye'n�n yurt dışı 
varlıkları 2020 yıl sonuna kıyasla yüzde 20,3 artarak 307,4 
m�lyar dolar, yükümlülükler� �se yüzde 17,6 azalarak 527,8 
m�lyar dolar oldu. Böylece, Türk�ye'n�n yurt dışı varlıkları �le 
yükümlülükler�n�n farkı şekl�nde tanımlanan net UYP, kasım 
ayında eks� 220,4 m�lyar dolar düzey�nde gerçekleşt�. Net 
UYP, 2020 sonunda eks� 384,9 m�lyar dolar düzey�nde 
bulunuyordu.

Rezerv varlıklar kalem� kasımda 2020 yıl sonuna 
kıyasla yüzde 34,6 artarak 125,6 m�lyar dolara, d�ğer yatırımlar 
kalem� yüzde 12,7 yükselerek 122,1 m�lyar dolara çıktı. Bu 
dönemde d�ğer yatırımlar alt kalemler�nden bankaların 
yabancı para ve Türk l�rası c�ns�nden efekt�f ve mevduatları 
yüzde 14,4 artışla 47,9 m�lyar dolara yükseld�.

Doğrudan yatırımlar (sermaye ve d�ğer sermaye), 
p�yasa değer� �le döv�z kurlarındak� değ�ş�mler�n de etk�s�yle 

kasımda 2020 yıl sonuna göre yüzde 47,5 azalışla 120,6 m�lyar 
dolara ger�led�.
Portföy yatırımları 99 m�lyar dolar

Portföy yatırımları, geçen yıl kasımda 2020 yıl 
sonuna göre yüzde 12,4 azalışla 99 m�lyar dolara ger�led�. Aynı 
dönemde yurt dışı yerleş�kler�n h�sse sened� stoku yüzde 32,8 
azalışla 19,6 m�lyar dolar,  yurt dışı yerleş�kler�n 
mülk�yet�ndek� DİBS stoku da yüzde 39,2 azalışla 4 m�lyar 
dolar ve Haz�ne'n�n tahv�l stoku (yurt �ç� yerleş�klerce alınan 
tahv�l stoku düşüldükten sonra) da yüzde 0,5 azalışla 45,9 
m�lyar dolar sev�yes�nde gerçekleşt�.

D�ğer yatırımlar, 2020 yıl sonuna göre yüzde 3,5 
artışla 308,3 m�lyar dolar oldu. Aynı dönemde, yurt dışı 
yerleş�kler�n yurt �ç� yerleş�k bankalardak� yabancı para 
mevduatı yüzde 3,7 yüksel�şle 34,6 m�lyar dolar, TL mevduatı 
�se yüzde 32,4 düşüşle 10,6 m�lyar dolar olarak kayıtlara geçt�.

Bankaların toplam kred� stoku yüzde 5,3 azalarak 
67,8 m�lyar dolara, d�ğer sektörler�n toplam kred� stoku yüzde 
0,2 azalarak 96,4 m�lyar dolara ger�led�.

Türk�ye İstat�st�k Kurumu, Aralık 2021 dönem�ne �l�şk�n Yurt Dışı Üret�c� 
F�yat Endeks� (YD-ÜFE) ver�ler�n� açıkladı.

Buna göre, YD-ÜFE 2021 yılı Aralık ayında b�r öncek� aya göre 
yüzde 25,92, b�r öncek� yılın Aralık ayına göre yüzde 87,64, b�r öncek� yılın 
aynı ayına göre yüzde 87,64 ve on �k� aylık ortalamalara göre yüzde 41,01 artış 
gösterd�.
Sanay�n�n �k� ana sektöründen �malat yıllık yüzde 87,69 arttı

Sanay�n�n �k� sektörünün yıllık değ�ş�mler�; madenc�l�k ve 
taşocakçılığında yüzde 84,76, �malatta yüzde 87,69 artış olarak gerçekleşt�. 
Sanay�n�n �k� sektörünün aylık değ�ş�mler�; madenc�l�k ve taşocakçılığında 
yüzde 27,73, �malatta yüzde 25,88 artış olarak gerçekleşt�.

YD-ÜFE sektörler�nden g�y�m eşyası yüzde 56,68, basım ve kayıt 
h�zmetler� yüzde 58,39, temel eczacılık ürünler� ve müstahzarları yüzde 60,45 
�le endeksler�n en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol 
ürünler� yüzde 176,93, ana metaller yüzde 129,12, k�myasallar ve k�myasal 
ürünler yüzde 117,84 �le endeksler�n en fazla arttığı alt sektörler oldu

YD-ÜFE sektörler�nden kok ve rafine petrol ürünler� yüzde 19,10, 
basım ve kayıt h�zmetler� yüzde 19,46, g�y�m eşyası yüzde 22,66 �le 
endeksler�n en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık k�myasallar ve 
k�myasal ürünler yüzde 29,88, metal cevherler� yüzde 29,69, mak�ne ve 
ek�pmanlar (b.y.s.) yüzde 28,72 �le endeks�n en çok arttığı alt sektörler oldu.

Merkez Bankası 
Politika Faizini Sabit Tuttu

Türkiye’nin Uluslararası Yatırım 
Pozisyonu Verileri Açıklandı 

YD-ÜFE FİYAT 
Endeks� Aralıkta Arttı

KFE Endeks� Kasımda %9 Arttı

Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Kasım 2021 
dönem�ne �l�şk�n Konut F�yat Endeks� ver�ler� açıklandı. Türk�ye'dek� 
konutların kal�te etk�s�nden arındırılmış fiyat değ�ş�mler�n� �zlemek amacıyla 
hesaplanan (KFE) (2017=100), kasımda b�r öncek� aya göre yüzde 9,0 artarak 
229,1 olarak kayıtlara geçt�.

Konut F�yat Endeks�, kasımda 2020'n�n aynı ayına göre yüzde 50,5 
artarken, bu dönemde reel yüksel�ş yüzde 19,7 oldu.

Üç büyük �l �ç�n konut fiyat endeks� değ�ş�m�ne bakıldığında kasımda 
b�r öncek� aya göre İstanbul, Ankara ve İzm�r'de sırasıyla yüzde 10,4, 9,1 ve 
8,3'lük artış görüldü.

Endeks değerler� geçen yılın aynı ayına göre �se İstanbul'da yüzde 
50,9, Ankara'da yüzde 46,3, İzm�r'de yüzde 49,5 yükseld�.

Bankacılık sektörünün kred� hacm�, geçen hafta 2 m�lyar 551 m�lyon 

l�ra azalarak 4 tr�lyon 960 m�lyar 253 m�lyon l�raya düştü.

Tüket�c� güven endeks�, ocakta aylık bazda yüzde 6,2 artarak 
73,2'ye yükseld�.

Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası (TCMB) Para Pol�t�kası Kurulu (PPK), pol�t�ka fa�z� olan b�r 
hafta vadel� repo �hale fa�z oranını yüzde 14'te sab�t bıraktı.

Türk�ye �le B�rleş�k Arap Em�rl�kler� (BAE) merkez bankaları arasında �mzalanan 5 m�lyar 
dolarlık �k�l� para takası (swap) anlaşması �le Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankasının 
(TCMB) toplam swap anlaşmalarının büyüklüğü 28 m�lyar dolara ulaştı.

TCMB, ülkeler arası �l�şk�ler�n gel�şt�r�lmes�, yerel para 
b�r�mler� �le t�caret�n desteklenmes� ve finansal �ş b�rl�kler�n�n 
güçlend�r�lmes� amacıyla yaptığı swap anlaşmalarına b�r 
yen�s�n� daha ekled�.

Yapılan duyuruya göre, Türk�ye �le BAE merkez 
bankaları arasında 18 m�lyar d�rhem ve 64 m�lyar l�ralık (5 
m�lyar dolar) swap anlaşması �mzalandı.

TCMB en son, 12 Ağustos 2021'de Kore Merkez 
Bankası �le swap anlaşması �mzalamıştı. Anlaşmayla, �k� 
merkez bankası arasında azam� 17,5 m�lyar l�rası veya 2,3 
tr�lyon Kore wonu (2 m�lyar dolar) değer�nde yerel para b�r�m� 
takasına �mkân sağlanırken, söz konusu tutar, henüz hesaplara 
geçmed�.

Geçen yıl ayrıca, Ç�n Halk Cumhur�yet� Merkez 

Bankası �le swap anlaşması büyüklüğü de gen�şlet�lerek 
toplam 46 m�lyar l�ra ve 35 m�lyar Ç�n yuanına (6 m�lyar dolar) 
çıkarıldı.

TCMB, �lk swap anlaşmasını �se 17 Ağustos 2018'de 
Katar Merkez Bankası �le �mzaladı. Söz konusu anlaşmanın 
büyüklüğü 26 Kasım 2019 ve 20 Mayıs 2020'de olmak üzere 
�k� kez tad�l ed�lerek 15 m�lyar dolar karşılığı Türk l�rası ve 
Katar r�yal�ne yükselt�ld�.

Bu arada Türk�ye �le BAE merkez bankaları arasında 
yapılan swap anlaşması, geçen yılın kasım ayında merkez 
bankacılığı konularında �ş b�rl�ğ�n�n gel�şt�r�lmes�ne zem�n 
oluşturmak üzere �mzalanan Mutabakat Zaptı'nın ardından 
geld�. TCMB, geçen yıl BAE'n�n yanı sıra Özbek�stan ve 
Türkmen�stan'ın, 2020'de �se Azerbaycan ve L�bya'nın merkez 

Kamu İhalelerinde 
Limitler Arttırıldı
Kamu İhale Kurumu (KİK) tarafından hazırlanan Kamu 

İhale Tebl�ğ�, Resm� Gazete'de yayımlandı.

Kamu İhale Kanunu'nda bel�rt�len eş�k değerler ve parasal 
l�m�tler, Türk�ye İstat�st�k Kurumu tarafından açıklanan Aralık 
2021 dönem� Yurt İç� Üret�c� F�yat Endeks� (Yİ-ÜFE) yıllık 
değ�ş�m oranında (yüzde 79,89) artırılarak güncellend�.

Tebl�ğ, 1 Şubat 2022'den �t�baren yürürlüğe g�recek.

Türk�ye'n�n geçen yıl kasım sonu �t�barıyla yurt dışı varlıkları 307,4 m�lyar dolar, yurt dışı 
yükümlülükler� �se 527,8 m�lyar dolar olarak gerçekleşt�.

Konut F�yat Endeks� (KFE), kasımda yüzde 9 artarak 229,1 
sev�yes�nde gerçekleşt�.
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Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası  (TCMB) 
tarafından Kasım 2021 dönem�ne �l�şk�n kısa vadel� 
dış borç �stat�st�kler� açıklandı.

Buna göre, kısa vadel� dış borç stoku, kasımda 
2020 sonuna kıyasla yüzde 8,6 artarak 124,1 m�lyar dolar 
düzey�nde gerçekleşt�. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa 
vadel� dış borç stoku yüzde 6,7 azalışla 53,5 m�lyar dolar, 
d�ğer sektörler�n kısa vadel� dış borç stoku yüzde 25,4 
yüksel�şle 44,5 m�lyar dolar oldu.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadel� 
kred�ler, geçen yılın kasım ayından 2020 yıl sonuna göre 
yüzde 7,5 azalışla 12,6 m�lyar dolara ger�led�.

Banka har�ç yurt dışı yerleş�kler�n döv�z tevd�at 
hesabı yüzde 0,2 artarak 15,2 m�lyar dolar, yurt dışı yerleş�k 
bankaların mevduatı da yüzde 16,2 yükselerek 15,4 m�lyar 
dolar düzey�nde gerçekleşt�.

Aynı dönemde, yurt dışı yerleş�kler�n TL c�ns�nden 
mevduatları yüzde 32,5 azalışla 10,4 m�lyar dolara ger�led�.

D�ğer sektörler altında yer alan �thalat borçları, 
2020 yılsonuna göre yüzde 32,4 artarak 39,4 m�lyar dolara 
yükseld�.

Özel sektörün kısa vadel� dış borcu 75 m�lyar dolar
Borçlu bazında �ncelend�ğ�nde, tamamı kamu 

bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadel� borcu 
2020 yılsonuna göre yüzde 7,5 azalarak 23 m�lyar dolar 

olurken, özel sektörün kısa vadel� dış borcu yüzde 10,4 
artarak 75 m�lyar dolara yükseld�.

Bu dönemde, özel alacaklılar başlığı altındak� 
parasal kuruluşlara olan kısa vadel� borçlar yıl sonuna göre 
yüzde 0,2 artışla 65,4 m�lyar dolar, parasal olmayan 
kuruluşlara olan borçlar yüzde 20,1 yüksel�şle 58,2 m�lyar 
dolar düzey�nde gerçekleşt�.

2020 yılının sonunda 464 m�lyon dolar olan kısa 
vadel� tahv�l �hraçları, 2021 Kasım sonu �t�barıyla 459 
m�lyon dolar oldu. Aynı dönemde resm� alacaklılara olan 
kısa vadel� borçlar 88 m�lyon dolar olarak kayıtlara geçt�.

Kısa vadel� dış borç stoku 2021 Kasım sonu 
�t�barıyla yüzde 45,7's� dolar, yüzde 25,4'ü avro, yüzde 
9,6'sı TL ve yüzde 19,3'ü d�ğer döv�z c�nsler�nden oluştu.

2021 Kasım sonu �t�barıyla or�j�nal vades�ne 
bakılmaksızın vades�ne 1 yıl veya daha az kalmış dış borç 
ver�s� kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadel� 
dış borç stoku 167,5 m�lyar dolar düzey�nde gerçekleşt�. 
Söz konusu stokun 15,2 m�lyar dolarlık kısmı, Türk�ye'de 
yerleş�k bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeler� �le 
�şt�raklere olan borçlarından oluştu.

Borçlu bazında değerlend�r�ld�ğ�nde, toplam stok 
�ç�nde kamu sektörünün yüzde 19,9, Merkez Bankası'nın 
yüzde 15,5 ve özel sektörün yüzde 64,6 paya sah�p olduğu 
görüldü.

Türk�ye İstat�st�k Kurumu, 
kasım ayına �l�şk�n Tarım-GFE 
ver�ler�n� açıkladı.

Buna göre, Tarım-GFE'de, 2021 yılı 
Kasım ayında b�r öncek� aya göre 
yüzde 8,52, b�r öncek� yılın Aralık 
ayına göre yüzde 32,60, b�r öncek� 
yılın aynı ayına göre yüzde 36,20 ve 
on �k� aylık ortalamalara göre yüzde 
25,40 artış gerçekleşt�.

Ana gruplarda b�r öncek� aya göre 
tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal 
ve h�zmet endeks�nde yüzde 4,24, 
tarımda kullanılan mal ve h�zmet 
e n d e k s � n d e  y ü z d e  9 , 1 8  a r t ı ş 
gerçekleşt�. B�r öncek� yılın aynı 
ayına göre göre tarımsal yatırıma 

katkı  sağlayan mal ve h�zmet 
endeks�nde yüzde 25,68, tarımda 
kullanılan mal ve h�zmet endeks�nde 
yüzde 37,93 artış gerçekleşt�.

Yıllık Tarım-GFE'ye göre 8 alt grup 
daha düşük, 3 alt grup daha yüksek 
değ�ş�m gösterd�

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar 
sırasıyla, yüzde 15,54 �le malzemeler 
ve  yüzde  15 ,88  � l e  ve te r �ne r 
harcamaları oldu. Buna karşılık, yıllık 
artışın yüksek olduğu alt gruplar �se 
sırasıyla, yüzde 120,54 �le gübre ve 
toprak gel�şt�r�c�ler ve yüzde 50,51 �le 
ç�ftl�k b�naları (�kamet amaçlı 
olmayanlar) oldu.

Tarım-GFE Kasım 2021'de

Yüzde 8,52 Arttı...  

TCMB’nin Resmi Rezevr
Varlıkları Aralıkta 112,4
Milyar Dolara Geriledi

TCMB tarafından, Aralık 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 aralıkta b�r 
öncek� aya kıyasla yüzde 11,5 azalarak 111,2 m�lyar dolara 
ger�led�. Aynı dönemde döv�z varlıkları yüzde 17,4 azalışla 
64,8 m�lyar dolara, altın c�ns�nden rezerv varlıkları yüzde 
2,1 düşüşle 38,5 m�lyar dolara ger�led�.

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) aralıkta b�r öncek� 
aya göre yüzde 6,4 azalarak 28,1 m�lyar dolar sev�yes�nde 

gerçekleşt�. Bu tutarın 22,6 m�lyar doları anapara, 5,5 
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 
64,7 m�lyar dolar düzey�nde gerçekleş�rken, bu tutarın 29,8 
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 karşılıklar bloke hesabı 
ve akred�t�fler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler aralıkta 
b�r öncek� aya göre yüzde 1,9 azalarak 55,1 m�lyar dolar 
oldu.             .

Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� 
(TOBB), Aralık 2021 ve geçen yıla 
�l�şk�n kurulan-kapanan ş�rket 
�stat�st�kler�n� açıkladı.

Buna göre,2021 yılında, 
geçen yıla göre kurulan ş�rket 
sayısı %8,3 artmış olup, kurulan 
kooperat�f sayısı %3,1 kurulan 
gerçek k�ş� t�car� �şletme sayısı 
%11,2 oranında azaldı. 

2021 yılında, geçen yıla 
göre kapanan ş�rket sayısı %5,6, 
kapanan kooperat�f sayısı %65 
oranında artmış olup, kapanan 
gerçek k�ş� t�car� �şletme sayısında 
%12,3 oranında azalış oldu.
 -Aral ık  2021'de  kurulan 
ş�rketler�n sayısında b�r öncek� 
aya göre %4,1 azalış oldu

B � r  ö n c e k �  a y a  g ö r e 
kuru lan  ş � rke t  say ıs ı  %4,1 
oranında azalmış olup, kurulan 
gerçek k�ş� t�car� �şletme sayısı 
%37,5 kurulan kooperat�f sayısı 

%19,1 oranında arttı. 
B � r  ö n c e k �  a y a  g ö r e 

kapanan ş�rket sayısında %145,8, 
kapanan kooperat�f sayısında 
%122,8, kapanan gerçek k�ş� t�car� 
�şletme sayısında %63,3 oranında 
artış oldu.
-Kurulan ş�rket sayısında geçen 
yılın aynı ayına göre %15,3 artış 
oldu

Aralık 2021'de, Aralık 
2020'ye göre kurulan ş�rket 
s a y ı s ı n d a  % 1 5 , 3 ,  k u r u l a n 
kooperat�f sayısı %57,8 artış olup, 
kurulan gerçek k�ş� t�car� �şletme 
sayısı %1,7 oranında azaldı.

Aralık 2021'de, kapanan 
ş�rket sayısı 2020 yılının aynı 
ayına göre %20,4,  kapanan 
kooperat � f  sayıs ı  %1.236,8 
oranında artmış olup, kapanan 
gerçek k�ş� t�car� �şletme sayısı 
%36,7 oranında azaldı.

Kurulan ve Kapanan
Şirket Sayısı Arttı 

KISA VADELİ DIŞ BORÇ STOKU

Kurulan ş�rket sayısı 2021'de b�r öncek� yıla göre yüzde 8,3 artarak 109 b�n 
695'e, kapanan ş�rket sayısı �se aynı dönemde yüzde 5,6 artarak 16 b�n 
222'ye çıktı.

124,1 Milyar Dolar Oldu

Kısa vadel� dış borç stoku, geçen yılın kasım ayından 2020 yıl sonuna göre 
yüzde 8,6 artarak 124,1 m�lyar dolara çıktı.


