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Bankaların Kred�    
Kred� Hacm� 4,9 L�ra Oldu
BDDK tarafından yayımlanan 
haftalık bültene göre, sektörün kred� 
hacm� 21 Ocak �t�barıyla 21 m�lyar 
921 m�lyon l�ra azaldı. Söz konusu 
dönemde toplam kred� hacm� 4 
tr�lyon 960 m�lyar 253 m�lyon 
l�radan 4 tr�lyon 938 m�lyar 332 
m�lyon l�raya ger�led�.

Tarım Bakanlığına Bazı  
Ürünler�n İhracatında  
Dönemsel Düzenleme Yetk�s�

Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) 
Başkanı M.R�fat H�sarcıklıoğlu, "Şahsıma 
Cumhurbaşkanlığı adaylığı tekl�fi yapıldığı 

�dd�ası kes�nl�kle yalandır" ded�.TOBB Başkanı 
H�sarcıklıoğlu, Tw�tter hesabından, muhalefet�n 
kend�s�ne cumhurbaşkanı adaylığı tekl�f ett�ğ� �dd�asıyla 
�lg�l� açıklama yaptı. H�sarcıklıoğlu, "Şahsıma 
Cumhurbaşkanlığı adaylığı tekl�fi yapıldığı �dd�ası 
kes�nl�kle yalandır. S�yaset�n alanıyla kend� görev 
alanımı b�rb�r�ne karıştırmamaya hep özen gösterd�m. 

Günlük s�yas� tartışmaların �ç�nde h�çb�r zaman yer 
almadım, almayacağım" �fadeler�n� kullandı.

Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer Çenes�z'de 
tw�tter hesabından yaptığı paylaşım �le �dd�alara tepk� 
gösterd�. Çenes�z yaptığı paylaşımda, “Sayın Başkanımız 
M.R�fat H�sarcıklıoğlu'nu ve tems�l ett�ğ� TOBB'u kend� 
kısır tartışmalarına çekmeye ve bu tartışmalar üzer�nden 
kend�ler�ne menfaat devş�rmeye çalışanlar asla başarılı 
olamazlar, olamadılar, olamayacaklar.”ded�.

S P K ' n ı n  S e r m a y e  P � y a s a s ı 
Araçlarının Tem�natlı İhracına İl�şk�n 
Usul ve Esaslar Hakkında Tebl�ğ'�, 
Resm� Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe g�rd�.Tebl�ğ �le sermaye 
p�yasası araçlarının tem�natlı �hracı, 
tem�nata konu varlıkların n�tel�kler�, 
tem�nat yönet�m sözleşmes�nde 
bulunması gereken asgar� hususlar, 
t em�na t  yöne t � c � s �n �n  hak  ve 
yükümlülükler�n�n yanı sıra temerrüt 

h a l � n d e  t e m � n a t ı n  p a r a y a 
çevr�lmes�ne �l�şk�n usul ve esaslar 
düzenlend�.

SPK'dan tebl�ğe � l �şk�n 
yapılan duyuruya göre, tebl�ğ �le 
sermaye p�yasası  araçlar ı ,  bu 
araçlardan doğan yükümlülükler�n 
vades�nde yer�ne get�r�lmes�n� 
tem�nen Kurulun uygun göreceğ� 
varlıklarla tem�nat altına alınab�lecek. 
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Sermaye Piyasası Araçlarının Teminatlı
İhracına İlişkin Tebliğ Yürürlüğe Girdi...    

TÜRKİYE’NİN ÇELİK ÜRETİMİ 2021'DE 40
MİLYON TONU AŞARAK REKOR KIRDI...

TÇÜD’den yapılan açıklamaya 
göre, dünya t�caret�nde korumacılık 
önlemler�, ham madde ve enerj� 
kıtlığı, karbon salınımı azaltma 
hedefi doğrultusundak� üret�m 
kısıtlamaları sebeb�yle p�yasada 
meydana gelen bel�rs�zl�klere 
rağmen çel�k sektörü başarılı b�r yılı 
ger�de bıraktı.

Haz�ran 2020'den �t�baren, 
Kov�d-19 salgını  dönem�nde 

yaşanan üret �m düşüşler �n�n 
ardından p�yasaların kısmen 
c a n l a n m a y a  b a ş l a m a s ı y l a 
Türk�ye'n�n ham çel�k üret�m� artış 
eğ�l�m�ne g�rd�.Geçen yılın n�san ve 
mayıs aylarında Türk�ye'n�n çel�k 
üret�m�ndek� yüksek oranlı artışlar, 
büyük ölçüde 2020 yılında, salgın 
d ö n e m � n d e  y a ş a n a n  ü r e t � m 
kayıplarının sebep olduğu baz 
etk�s�nden kaynaklandı. 
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TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Merkez Bankası 
İdare Merkez�'nde düzenlenen "Enflasyon Raporu 
2022-I B�lg�lend�rme Toplantısı"nda yaptığı 
konuşmada, orta vadel� tahm�nler üret�l�rken 
başlangıç noktası olarak �kt�sad� görünümü esas 
aldıklarını söyled�.

İthalat fiyatları, gıda fiyatları, küresel 
büyüme ve mal�ye pol�t�kası g�b� dışsal unsurlar �ç�n 
va r say ımla r ın ı  gözden  geç � rd �k l e r �n �  ve 
güncelled�kler�n� bel�rten Kavcıoğlu, "Uluslararası 
emt�a fiyatları geçt�ğ�m�z rapor dönem�ne göre 
yüksek sev�yeler�n� korumakla beraber, Om�cron 
varyantı kaynaklı bel�rs�zl�klerle oynak b�r sey�r 
�zled�. Ham petrol fiyatları, aralık ayında salgın 
hastalığa yönel�k end�şelerle düşüş göster�rken, ocak 
ayında Om�cron varyantının küresel enerj� taleb� 
üzer�ndek� etk�ler�n�n sınırlı kalacağı beklent�s�yle 

tekrar yükseld�." d�ye konuştu.
Kavcıoğlu, b�r öncek� rapor dönem�nde 

görülen artışların ardından ger�leyen doğal gaz 
fiyatlarının halen yüksek sev�yeler�n� koruduğuna 
d�kkat� çekerek, şu değerlend�rmede bulundu:

"Vadel� fiyat eğr�ler�, ham petrol fiyatlarının 
önümüzdek� dönemde 'Ek�m Enflasyon Raporu' 
varsayımlarının sınırlı b�r m�ktar üzer�nde kalacağına 
�şaret ed�yor. Bu doğrultuda, ham petrol fiyatlarına 
�l�şk�n varsayımlarımız 2022 yılında ortalama 80,4 
dolara, 2023 yılında �se ortalama 74,3 dolara 
güncellend�. Enerj� dışı emt�a fiyatları arz-talep 
uyumsuzluğu, taşımacılık mal�yetler�ndek� artışlar 
ve tarımsal kuraklığa bağlı olarak yüksel�ş�ne devam 
ett�. İthalat fiyatlarının genel sev�yes�ne �l�şk�n 
varsayımlarımız da yukarı yönlü güncellend�."

Petrol İthalatı Kasımda %19,9 Arttı

EPDK kasım ayına �l�şk�n "Petrol P�yasası 
Sektör Raporu"na göre, Türk�ye'n�n toplam 
petrol �thalatı �ç�nde en büyük kalem� oluşturan 
ham petrolde �thalat yüzde 15,7 artarak 2 m�lyon 
980 b�n 127 tona çıktı. Bu dönemde motor�n 
türler� �thalatı yüzde 27,3 artışla 947 b�n 290 ton 
sev�yes�nde gerçekleşt�. İthalatın kalan 
bölümünü havacılık ve den�zc�l�k yakıtları, 
benz�n ve fuel-o�l türler� �le d�ğer ürünler 
oluşturdu.Böylece, toplam �thalat Kasım 
2021'de b�r öncek� yılın aynı ayına göre yüzde 
19,9 artarak 4 m�lyon 285 b�n 644 ton oldu.

Hisarcıklıoğlu: 
“Cumhurbaşkanlığı

Adaylığı Teklifi
Kesinlikle 
Yalandır.”
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Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı Gel�r İdares� 
Başkanlığının Gel�r Verg�s� Genel Tebl�ğ� 
Resm� Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 
g�rd�.
 Tebl�ğle, Gel�r Verg�s� Kanunu �le 
Bazı Kanunlarda Değ�ş�kl�k Yapılmasına 
Da�r Kanun �le get�r�len asgar� ücret�n verg� 
dışı tutulmasına �l�şk�n düzenlemen�n 
uygulama esasları bel�rlen�rken, 1 Ocak 
2022 tar�h�nden �t�baren yürürlüğe g�ren 
asgar� ücret �st�snası uygulamasına yönel�k 
örneklere de yer ver�ld�.

Asgari Ücrete Vergi
İstisnasının Detayları Belirlendi  

Elektrik
Üretimi
Kasımda
Arttı....

RKGE Endeksi Ocakta Arttı

TCMB tarafından ocak ayına �l�şk�n İkt�sad� 
Yönel�m İstat�st�kler� ve Reel Kes�m Güven 
Endeks� açıklandı. İkt�sad� Yönel�m Anket� 
sonuçları, �malat sanay�nde faal�yet gösteren 
1.736 �ş yer�n�n yanıtlarının ağırlıklandırılıp 
t o p l u l a ş t ı r ı l m a s ı y l a  e l d e  e d � l e r e k 
değerlend�r�ld�. Buna göre, RKGE ocakta b�r 
öncek� aya kıyasla 3,4 puan artarak 109,5 
sev�yes�nde gerçekleşt�. Aynı dönemde 
mevs�msell�kten arındırılmış reel kes�m güven 
endeks� (RKGE-MA) da 1,8 puan artarak 
111,9'a yükseld�.
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Yıl Sonu Enflasyon
Tahmini %23,2'ye Güncellendi
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T�caret Bakanlığı tarafından hazırlanan 
Bazı Tarım Ürünler�n�n İhracatına İl�şk�n 
Tebl�ğ, Resm� Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe g�rd�. Tebl�ğle Tarım ve Orman 
B a k a n l ı ğ ı ,  b e l � r l e n e n  ü r ü n l e r � n 
�hracatında gerekt�ğ�nde dönemsel 
düzenlemeler yapmaya yetk�l� kılındı.
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TEPAV İstihdam
İzleme Bülteninin

113. Sayısı
Yayınlandı.  



Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı 
Şahap Kavcıoğlu, Merkez Bankası İdare Merkez�'nde 
düzenlenen "Enflasyon Raporu 2022-I B�lg�lend�rme 

Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, orta vadel� tahm�nler 
üret�l�rken başlangıç noktası olarak �kt�sad� görünümü esas 
aldıklarını söyled�.

İthalat fiyatları, gıda fiyatları, küresel büyüme ve 
mal�ye pol�t�kası g�b� dışsal unsurlar �ç�n varsayımlarını 
gözden geç�rd�kler�n� ve güncelled�kler�n� bel�rten Kavcıoğlu, 
"Uluslararası emt�a fiyatları geçt�ğ�m�z rapor dönem�ne göre 
yüksek sev�yeler�n� korumakla beraber, Om�cron varyantı 
kaynaklı bel�rs�zl�klerle oynak b�r sey�r �zled�. Ham petrol 
fiyatları, aralık ayında salgın hastalığa yönel�k end�şelerle 
düşüş göster�rken, ocak ayında Om�cron varyantının küresel 
enerj� taleb� üzer�ndek� etk�ler�n�n sınırlı kalacağı 
beklent�s�yle tekrar yükseld�." d�ye konuştu.

Kavcıoğlu, b�r öncek� rapor dönem�nde görülen 
artışların ardından ger�leyen doğal gaz fiyatlarının halen 
yüksek sev�yeler�n� koruduğuna d�kkat� çekerek, şu 
değerlend�rmede bulundu:

"Vadel� fiyat eğr�ler�, ham petrol fiyatlarının 
önümüzdek �  dönemde  'Ek �m Enflasyon  Raporu ' 
varsayımlarının sınırlı b�r m�ktar üzer�nde kalacağına �şaret 
ed�yor. Bu doğrultuda, ham petrol fiyatlarına �l�şk�n 
varsayımlarımız 2022 yılında ortalama 80,4 dolara, 2023 
yılında �se ortalama 74,3 dolara güncellend�. Enerj� dışı emt�a 
fiyatları arz-talep uyumsuzluğu, taşımacılık mal�yetler�ndek� 
artışlar ve tarımsal kuraklığa bağlı olarak yüksel�ş�ne devam 
et t � .  İ thalat  fiyat lar ının genel  sev�yes�ne � l �şk�n 
varsayımlarımız da yukarı yönlü güncellend�."
"2022'de finansal koşulların daha sıkı olacağını 
varsaydık"

Gıda fiyatlarını, başta döv�z kuru gel�şmeler� olmak 
üzere uluslararası gıda fiyatlarında süregelen artışların 
b�r�k�ml� etk�ler�n� ve tarımsal kuraklık gel�şmeler�n� d�kkate 
alarak 2022 ve 2023 yılları �ç�n yukarı yönlü güncelled�kler�n� 
d�le get�ren Kavcıoğlu, küresel �kt�sad� faal�yet üzer�nde 
Om�cron varyantı kaynaklı bel�rs�zl�kler�n artmasına bağlı 
olarak dış talebe �l�şk�n varsayımları geçen rapor dönem�ne 
göre sınırlı b�r m�ktar aşağı rev�ze ett�kler�n� b�ld�rd�.

Kavcıoğlu, "Küresel enflasyondak� artışa bağlı 
olarak 2022 yılında finansal koşulların b�r öncek� rapor 
dönem�nde öngörülenden daha sıkı olacağını varsaydık. Orta 

vadel� tahm�nler üret�l�rken makroekonom�k pol�t�kaların orta 
vadel� b�r perspekt�fle enflasyonu düşürmeye odaklı, 
koord�nel� b�r şek�lde bel�rlend�ğ� b�r görünümü esas aldık." 
�fadeler�n� kullandı.
Enflasyon tahm�nler�

Enflasyon tahm�nler�n� paylaşan Kavcıoğlu, "Temel 
varsayımlarımız ve kısa vadel� öngörüler�m�z çerçeves�nde, 
para pol�t�kası duruşunun sürdürüleb�l�r fiyat �st�krarı hedefi 
doğrultusunda bel�rleneceğ� b�r görünüm altında, baz 
etk�ler�n�n de ortadan kalkmasıyla enflasyonun kademel� 
olarak hedeflere yakınsayacağını öngörüyoruz." ded�.

Tahm�n aralıklarına �l�şk�n b�lg� veren Kavcıoğlu, 
enflasyon yükseld�kçe enflasyon beklent�ler�ndek� dağılımın 
açıldığını dolayısıyla tahm�n ed�leb�lecek aralığın 
gen�şled�ğ�n� anlattı.

Kavcıoğlu, bu durumun tahm�n pat�kasına da 
yansıtıldığını bel�rterek, şöyle devam ett�:

"Bu çerçevede, enflasyon tahm�n aralığımızın orta 
noktaları 2022 yılı sonunda yüzde 23,2, 2023 yıl sonunda 
yüzde 8,2 ve 2024 yıl sonunda �se yüzde 5 sev�yeler�ne tekabül 
etmekted�r. Böylece, 2022 yıl sonu enflasyon tahm�n�n� 11,4 
puanlık güncellemeyle yüzde 11,8'den yüzde 23,2'ye 
yükseltt�k. B�r öncek� rapor dönem�ne göre Türk l�rası 
c�ns�nden �thalat fiyatlarına bağlı güncelleme enflasyon 
tahm�n�n� 4,2 puan artırırken gıda fiyatları varsayımındak� 
a r t ı ş t a n  2 , 5  p u a n  k a t k ı  g e l d � .  D � ğ e r  y a n d a n , 
yönet�len/yönlend�r�len fiyatlar, büyük ölçüde alkol-tütün 
fiyatları �le elektr�k ve doğal gaz fiyatlarındak� artış kaynaklı 
olarak yıl sonu enflasyon tahm�n�n� 3 puan yukarı çekt�."

B�r�m �ş gücü mal�yetler�n�n 2022 yılı �ç�n bel�rlenen 
asgar� ücret artışına bağlı olarak 2 puanlık yükselt�c� etk� 
yaptığını aktaran Kavcıoğlu, çıktı açığındak� güncellemen�n 
�se tahm�nler� 0,3 puan aşağı çekt�ğ�n� �fade ett�.
Kavcıoğlu, 2023 yıl sonu enflasyon tahm�n�n� de paylaşarak, 
şunları kaydett�:

“2023 yıl sonu enflasyon tahm�n�n� de yüzde 7'den 
yüzde 8,2'ye yükseltt�k. Başlangıç koşullarındak� 
güncellemen�n enflasyonun ana eğ�l�m�ne etk�ler�, 2023 yıl 
sonu enflasyon tahm�n�n� 0,8 puan artırdı. D�ğer yandan, gıda 
enflasyonu varsayımındak� güncelleme, tahm�n� 0,1 puan 
artırdı. Türk l�rası c�ns�nden �thalat fiyatları tahm�ne 0,5 puan 
yükselt�c� yönde katkıda bulunurken çıktı açığındak� 
güncellemeler 0,2 puan düşürücü yönde etk�led�."

BDDK tarafından yayımlanan 
haftalık bültene göre, sektörün kred� 
hacm� 21 Ocak �t�barıyla 21 m�lyar 
921 m�lyon l�ra azaldı. Söz konusu 
dönemde toplam kred� hacm� 4 
tr�lyon 960 m�lyar 253 m�lyon l�radan 
4 tr�lyon 938 m�lyar 332 m�lyon l�raya 
ger�led�.Bankacılık sektöründek� 
toplam mevduat da (bankalararası 
dah�l) geçen hafta 26 m�lyar 72 
m�lyon l�ra düştü. Söz konusu haftada 
yüzde 0,5 azalan bankacılık sektörü 
toplam mevduatı, 5 tr�lyon 414 m�lyar 
934 m�lyon l�ra oldu.
Tüket�c� kred�ler� tutarı 774,3 
m�lyar l�raya �nd�	

Ver� lere  göre ,  tüket �c � 
kred�ler� tutarı, 21 Ocak �t�barıyla 3 
m�lyar 508 m�lyon l�ra azalarak 774 
m�lyar 335 m�lyon l�raya ger�led�. Söz 
konusu kred�ler�n 300 m�lyar 63 
m�lyon l�rası konut, 12 m�lyar 774 
m�lyon l�rası taşıt ve 461 m�lyar 499 
m�lyon l�rası �ht�yaç kred�ler�nden 
oluştu.Söz konusu dönemde taks�tl� 

t�car� kred�ler�n tutarı 4 m�lyar 292 
m�lyon l�ra azalarak 699 m�lyar 317 
m�lyon l�raya düştü. Bankaların 
b�reysel kred� kartı alacakları �se 
yüzde 1,8 ger�leyerek 205 m�lyar 865 
m�lyon l�ra oldu. B�reysel kred� kartı 
alacaklarının 86 m�lyar 82 m�lyon 
l�rası taks�tl�, 119 m�lyar 784 m�lyon 
l�rası taks�ts�z oldu.
Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık ver�ler�ne 
göre, bankacılık sektöründe tak�ptek� 
alacaklar, 21 Ocak �t�barıyla b�r 
öncek� haftaya göre 59 m�lyon l�ra 
azalarak 160 m�lyar 485 m�lyon l�raya 
�nd�. Söz konusu tak�ptek� alacakların 
126 m�lyar 963 m�lyon l�rasına özel 
karşılık ayrıldı. Aynı dönemde 
bankacılık s�stem�n�n yasal öz 
kaynakları 17 m�lyar 107 m�lyon l�ra 
artarak 952 m�lyar 691 m�lyon l�ra 
oldu.

Aynı dönemde bankacılık 
s�stem�n�n yasal öz kaynakları 397 
m�lyon l�ra artarak 935 m�lyar 584 

SPK'nın Sermaye P�yasası Araçlarının Tem�natlı İhracına 
İl�şk�n Usul ve Esaslar Hakkında Tebl�ğ'�, Resm� Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe g�rd�.

Tebl�ğ �le sermaye p�yasası araçlarının tem�natlı 
�hracı, tem�nata konu varlıkların n�tel�kler�, tem�nat yönet�m 
sözleşmes�nde bulunması gereken asgar� hususlar, tem�nat 
yönet�c�s�n�n hak ve yükümlülükler�n�n yanı sıra temerrüt 
hal�nde tem�natın paraya çevr�lmes�ne �l�şk�n usul ve esaslar 
düzenlend�.

SPK'dan tebl�ğe �l�şk�n yapılan duyuruya göre, 
tebl�ğ �le sermaye p�yasası araçları, bu araçlardan doğan 
yükümlülükler�n vades�nde yer�ne get�r�lmes�n� tem�nen 
Kurulun uygun göreceğ� varlıklarla tem�nat altına 
alınab�lecek.

Bu kapsamda, tem�nata konu varlıkların mülk�yet�, 
tem�nat olarak genel saklama yetk�s�ne sah�p yatırım kuruluşu 
n�tel�ğ�n� ha�z tem�nat yönet�c�s�ne devred�leb�lecek veya bu 
varlıklar üzer�nde tem�nat yönet�c�s� leh�ne sınırlı ayn� hak 
tes�s ed�leb�lecek.

Temerrüt hal�nde ya da kanun veya sözleşme 
hükümler�nde öngörülen sebeplerle tem�nattan alacağın 
karşılanması söz konusu olduğunda, tem�nat yönet�c�s� 
herhang� b�r ön şartı yer�ne get�rmeden tem�nata konu 
varl ıkları  sat ıp bedeller�n�  yatır ımcılar  arasında 
paylaştırab�lecek. Bu hükümle, yurt dışında sermaye 
p�yasalarında gen�ş b�r uygulama alanı bulan tem�nat 
yönet�c�s� kurumunun, yurt �ç�nde de sermaye p�yasasına 
kazandırılması ve buna �l�şk�n genel esasların bel�rlenmes� 
amaçlanıyor.

Mevcut uygulamada sermaye p�yasası araçları 
�hracında ger� ödemen�n tem�natı olarak reh�n tes�s ed�lmes� 
mümkün kılınırken, temerrüt durumunda rehned�len 
varlıkların paraya çevr�lmes� ve hak sah�pler�ne ödenmes� 
uzun zaman alab�l�yor. Yapılan düzenleme �le mevcut 
uygulamadan farklı olarak yatırımcıların alacaklarının hızlı 
b�r şek�lde tahs�l�ne �mkân ver�lmes� öngörülüyor. Böylel�kle 
�hraççıların, daha kolay ve düşük mal�yetle borç tem�n 
edeb�lmes� beklen�yor.
Tem�natlı �hraç, �hraççının �steğ�ne bağlı olarak 
gerçekleşt�r�leb�lecek

Duyuruya göre, uygulamanın �lk aşamasında 

yalnızca borçlanma araçları ve Kurulca uygun görülecek 
d�ğer sermaye p�yasası araçları tem�natlı �hraç ed�leb�lecek. 
Tem�nat yönet�c�s�, sermaye p�yasası mevzuatı uyarınca 
genel saklama yetk�s�n� ha�z yatırım kuruluşlarından Kurulca 
onaylanarak �lan ed�lenler olacak.

Tebl�ğ�n tem�natlı �hraç ve başvuru sürec�ne �l�şk�n 
maddes� uyarınca, tem�natlı �hraç, �hraççının �steğ�ne bağlı 
olarak gerçekleşt�r�leb�lecek. Tem�nat tutarına �l�şk�n 
sınırlayıcı b�r bel�rleme yapılmazken Kurul, tem�nata konu 
varlıkların dev�r tar�h�ndek� değer�n�n, �hraç ed�lecek 
s e r m a y e  p � y a s a s ı  a r a ç l a r ı n d a n  d o ğ a n  ö d e m e 
yükümlülükler�n�n dev�r tar�h� �t�barıyla hesaplanan tutarına 
eş�t ya da bu tutardan yüksek olmasını �steyeb�lecek.

Tem�nata konu varlıkların neler olab�leceğ� ve 
n�tel�kler�n�n bel�rlend�ğ� tebl�ğde, bu varlıklar �ç�n 
değerleme zorunluluğu öngörülmed�. Bu noktada Kurul, 
�hraççılardan tem�nata konu varlıkların çeş�tlend�r�lmes�n� ve 
değ�şt�r�lmes�n� talep etmeye, söz konusu varlıkların hang� 
oranda tem�nat olarak kabul ed�leb�leceğ�n� bel�rlemeye, 
tem�nata konu varlıkların düzenl� veya arız� olarak yen�den 
değerlenmes�n� talep etmeye yetk�l� kılındı.
Tem�nat konusu varlıkların, ödeme yükümlülükler� 
kadarı paraya çevr�lecek

Tebl�ğ�n tem�nat yönet�m sözleşmes� ve asgar� 
unsurlarına �l�şk�n maddelerde, �hraççı �le tem�nat yönet�c�s� 
arasında yazılı şek�lde akded�lecek tem�nat yönet�m 
sözleşmes�n�n asgar� �çer�ğ� bel�rlend�.

Temerrüt ve temerrüdün sonuçları bölümünde söz 
konusu kavramın tanımına yer ver�l�rken, tem�nat yönet�m 
sözleşmes�nde �hraççının temerrüdü dışındak� hallerde de 
a lacağın  tem�nat tan  karş ı lanab� leceğ�  durumlar 
kararlaştırıldı. Ayrıca, temerrüt veya temerrütle aynı sonucu 
doğuran d�ğer haller�n meydana gelmes� durumunda 
varlıkların paraya çevr�lmes� sürec�ne �l�şk�n bel�rlemeler de 
yapıldı.

Buna göre; tem�nat konusu varlıkların, �hraççının 
ödeme yükümlülükler�n� karşılayacak tutardak� kısmı paraya 
çevr�lecek. Elde ed�len tutarın yatırımcıların tamamının 
alacaklarını karşılamaya yetmed�ğ� takd�rde, tem�nat 
yönet�c�s� tarafından yatırımcılara oransal olarak ödeme 
yapılacak.

Bankacılık Sektörü
Kred� Hacm� Geçen Hafta 
4 Tr�lyon 938 M�lyar L�ra Oldu    
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Yıllık Enflasyon Tahmini 
Yüzde 23,2'ye Güncellendi...

Tarım Bakanlığına Bazı Ürünlerin 
İhracatında Dönemsel Düzenleme Yetkisi

TEPAV Kartlı Harcamalar
Bülteni 30. Sayısı Yayımlandı...

Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı Gel�r İdares� Başkanlığının Gel�r 
Verg�s� Genel Tebl�ğ� Resm� Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe g�rd�.

Tebl�ğle, Gel�r Verg�s� Kanunu �le Bazı Kanunlarda 
Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Kanun �le get�r�len asgar� ücret�n 
verg� dışı tutulmasına �l�şk�n düzenlemen�n uygulama esasları 
bel�rlen�rken, 1 Ocak 2022 tar�h�nden �t�baren yürürlüğe g�ren 
asgar� ücret �st�snası uygulamasına yönel�k örneklere de yer 
ver�ld�.

Yapılan düzenlemeye göre, 2022 yılı �ç�n bel�rlenen 
asgar� ücret tutarı olan 5 b�n 4 l�radan sadece s�gorta kes�nt�ler� 
yapılacak, gel�r verg�s� ve damga verg�s� kes�lmeyecek. Asgar� 
ücretl�ye net 4 b�n 253,40 l�ra ödenecek.

Asgar� ücret�n üzer�nde ücret alanların �se asgar� 
ücrete �sabet eden ücretler�nden gel�r ve damga verg�s� 
alınmayacak.

Ücret gel�rler� asgar� ücret�n üzer�nde olan 
çalışanların ücretler�n�n, asgar� ücret matrahı kadarlık kısmı 
gel�r verg�s�nden �st�sna ed�lecek. Y�ne brüt asgar� ücret 
tutarına �sabet eden kısmı da damga verg�s�nden �st�sna 
tutulacak.

Örneğ�n brüt ücret� 8 b�n l�ra olan b�r çalışandan 
�st�sna neden�yle 638,01l�ra gel�r verg�s�, 37,98 l�ra damga 
verg�s� alınmayacak.

Ücret ve ücret sayılan ödemeler
Yönet�m ve denet�m kurulu üyeler�ne ödenen huzur 

hakkı, b�l�rk�ş�lere, resm� arabuluculara, eksperlere, spor 
hakemler�ne, sporculara yapılan ödemeler de �st�snadan 
faydalanab�lecek.

İst�sna aynı ayda yapılan ücret ve ücret sayılan 
ödemeler�n toplamına b�r kez uygulanacak. Maaş ödemes�n�n 
yanı sıra aynı dönemde yapılan ve ücret olarak değerlend�r�len 
pr�m, �kram�ye, huzur hakkı, mesa� ücret�, döner sermaye 
ücret�, ek ders ücret� g�b� ödemeler de d�kkate alınarak �st�sna 
uygulanacak. Bu kapsamda, �lg�l� ayda yapılan ücret ve ücret 
sayı lan ödemeler �n  toplamına bu �s t �sna b�r  kez 
uygulanab�lecek.

B�rden fazla �şverende çalışanlarda �st�sna en yüksek 
ücrete uygulanacak. Yıllık beyanname ver�lmes� gerekt�ğ� 
durumda da �st�snadan faydalanılab�lecek.

Kısm� zamanlı çalışıp, tam zamanlı çalışmayan 
örneğ�n aylık 15 gün çalışan b�r çalışana 4 b�n 253,40 l�ralık 
�st�sna tam olarak uygulanacak.

Teşv�k uygulamalarında öncel�kle �st�sna uygulanacak
Serbest Bölgeler Kanunu, Teknoloj� Gel�şt�rme 

Bölgeler� Kanunu, Araştırma, Gel�şt�rme ve Tasarım 
Faal�yetler�n�n Desteklenmes� Hakkında Kanun kapsamında 

uygulanan teşv�klerde, çalışanların ücretler�ne öncel�kle 
�st�sna uygulanacak ve �st�sna sonrası kes�len verg� tutarı 
�şveren leh�ne muhtasar beyannamede tahakkuktan terk�n 
ed�lecek.

Bas�t usul mükellefler�n yanında çalışan ve d�ğer 
ücretl� olarak verg�lend�r�lenler de �st�snadan faydalanacak. 
Taks�c�, dolmuşçu, terz�, kuaför g�b� bas�t usule tab� 
mükellefler�n yanında çalışan ve d�ğer ücretl� olarak 
verg�lend�r�len çalışanlara uygulanan d�ğer ücret verg�leme 
usulü kaldırılırken, bu ücretl�ler de 1 Ocak 2022 tar�h�nden 
�t�baren genel hükümler� tab� olacak.

Bu kapsamda bulunan çalışanlar, artık verg� karnes� 
almayacak ve karneler�n� verg� da�res�ne �braz ederek 
verg�ler�n� tarh ve tahakkuk ett�rmeyecek.

Bunlardan asgar� ücretl� olarak çalışanlar �st�sna 
neden�yle verg� ödemeyecek. Daha yüksek ücret alanlar �se 
�st�snayı aşan ücretler�n� yıllık beyanname �le beyan edecekler.

Asgar� geç�m �nd�r�m� uygulanmayacak
Tebl�ğde, �st�snanın kapsamı ve uygulamasına �l�şk�n 

detaylı b�lg�lere yer ver�l�rken, buna göre, asgar� ücret�n aylık 
brüt tutarından �şç� sosyal güvenl�k kurumu pr�m� ve �şs�zl�k 
s�gorta pr�m� düşüldükten sonra kalan tutarına �sabet eden 
ücretler� gel�r verg�s�nden �st�sna ed�l�rken, �st�snayı aşan ücret 
gel�r�n�n verg�lend�r�lmes�nde, h�zmet erbabının �lg�l� aydak� 
gel�r�ne �l�şk�n verg�n�n hesaplanacağı gel�r d�l�m tutarları ve 
oranları, �st�sna kapsamındak� tutarlar da d�kkate alınarak 
bel�rlenecek.

İst�sna neden�yle alınmayacak verg�, �lg�l� ayda aylık 
asgar� ücret üzer�nden hesaplanması gereken verg�y� 
aşmayacak.

Yapılan düzenleme �le 1 Ocak 2022 tar�h�nden 
�t�baren yapılan ücret ödemeler�nde asgar� geç�m �nd�r�m� 
uygulanmayacak.

Asgar� ücretle çalışan ve �st�sna uygulaması 
neden�yle verg� ödemeyecek olan h�zmet erbabı da dah�l olmak 
üzere verg� �nd�r�m�nden faydalanmak üzere başvuruda 
bulunanların engell�l�k �nd�r�m�ne �l�şk�n �şlemler� önceden 
olduğu g�b� Gel�r İdares� Başkanlığınca değerlend�r�lerek 
sonuçlandırılacak. Asgar� ücretl� olarak çalışan ve bu nedenle 
�lg�l� ayda �st�sna neden�yle verg� ödemeyecek h�zmet erbabı, 
engell�l�k �nd�r�m�nden faydalanamayacak olmakla b�rl�kte 
onaylanan başvuruları üzer�ne şartları dah�l�nde emekl�l�k 
başvurularını yapab�lecek. Asgar� ücret�n üzer�nde ücret alan 
ve verg� �nd�r�m�ne hak kazanan h�zmet erbabının, gel�r verg�s� 
matrahının yeterl� olması hal�nde, hem engell�l�k �nd�r�m�nden 
hem de �st�snadan faydalanması mümkün olacak.

Sermaye Piyasası Araçlarının
Teminatlı İhracına İlişkin Tebliğ Yürürlüğe Girdi...

Asgari Ücrete Vergi İstisnasının 
Detayları Belirlendi... 

Bankacılık sektörünün kred� hacm�, geçen hafta 21 m�lyar 921 
m�lyon l�ra azalarak 4 tr�lyon 938 m�lyar 332 m�lyon l�raya düştü.

SPK'nın Sermaye P�yasası Araçlarının Tem�natlı İhracına İl�şk�n Usul ve Esaslar Hakkında Tebl�ğ'�, Resm� Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe g�rd�.

Tarım ve Orman Bakanlığı, bazı tarım ve hayvancılık ürünler�n�n �hracatında gerekt�ğ�nde 
dönemsel düzenlemeler yapab�lecek.

T�caret Bakanlığı tarafından hazırlanan Bazı Tarım 
Ürünler�n�n İhracatına İl�şk�n Tebl�ğ, Resm� Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe g�rd�.

Tebl�ğle Tarım ve Orman Bakanlığı, bel�rlenen 
ürünler�n �hracatında gerekt�ğ�nde dönemsel düzenlemeler 
yapmaya yetk�l� kılındı.

Söz konusu tarım ürünler� patates (taze veya 
soğutulmuş), domates (taze veya soğutulmuş), kuru soğan, 

kuru sarımsak, hıyarlar ve korn�şonlar (taze veya soğutulmuş), 
fasulye, patlıcan, s�vr� b�ber, zeyt�nler, ad� fasulye, kırmızı 
merc�mek, portakal, mandar�n, l�mon, karpuzlar, elma, 
zeyt�nyağı ve fraks�yonları, kümes hayvanlarının etler� ve 
yen�len sakatatı, tavuk yumurtaları ve tereyağı olarak 
bel�rlend�.

Tebl�ğ hükümler� yürürlük tar�h�nden �t�baren 31 
Aralık 2022'ye kadar uygulanacak.

Petrol İthalatı  
Kasımda  Arttı%19,9

Enerj� P�yasası Düzenleme Kurumunun kasım ayına �l�şk�n "Petrol 
P�yasası Sektör Raporu"na göre, Türk�ye'n�n toplam petrol �thalatı �ç�nde 
en büyük kalem� oluşturan ham petrolde �thalat yüzde 15,7 artarak 2 

m�lyon 980 b�n 127 tona çıktı. Bu dönemde motor�n türler� �thalatı yüzde 27,3 
artışla 947 b�n 290 ton sev�yes�nde gerçekleşt�. İthalatın kalan bölümünü 
havacılık ve den�zc�l�k yakıtları, benz�n ve fuel-o�l türler� �le d�ğer ürünler 
oluşturdu.

Böylece, toplam �thalat Kasım 2021'de b�r öncek� yılın aynı ayına göre 
yüzde 19,9 artarak 4 m�lyon 285 b�n 644 ton oldu.

En fazla ham petrol ve petrol ürünler� �thalatı 1 m�lyon 644 b�n tonla 
Irak'tan yapılırken, bu ülkey� 1 m�lyon 43 b�n tonla Rusya ve 424 b�n 797 tonla 
H�nd�stan �zled�.

Öte yandan, benz�n satışları geçen yıl kasımda b�r öncek� yılın aynı 
ayına göre yüzde 39,2 artarak 282 b�n 952 tona çıkarken, motor�n satışları yüzde 
3,1 azalışla 2 m�lyon 257 b�n 511 tona ger�led�. Toplam petrol ürünler� satışları �se 
yüzde 1,2 artışla 2 m�lyon 657 b�n 320 ton olarak kayıtlara geçt�.
Petrol ürünler� �hracatı yüzde 15,4 arttı

Türk�ye'n�n havacılık yakıtları �hracatı kasımda yüzde 21,2 artarak 175 
b�n 322 ton oldu.

Söz konusu dönemde, den�zc�l�k yakıtları �hracatı da yüzde 89,2 artışla 
75 b�n 954 ton olarak gerçekleşt�. Benz�n türler� �hracatı yüzde 12,5 azalışla 174 
b�n 318 tona ger�lerken, motor�n türler� �hracatı yüzde 24,5 azalışla 128 b�n 44 
ton oldu.

Petrol p�yasasında d�ğer ürünlerle b�rl�kte toplam �hracat yüzde 15,4 
artarak 799 b�n 432 tona çıktı.

Petrol ürünler� üret�m�nde yüzde 17,3 artış
Motor�n türler� üret�m�, kasımda b�r öncek� yılın aynı ayına göre yüzde 

7,4 artışla 1 m�lyon 599 b�n 942 ton, benz�n türler� üret�m� yüzde 31,4 artışla 489 
b�n 751 ton, havacılık yakıtları üret�m� yüzde 87,6 artışla 278 b�n 795 ton oldu.

Den�zc�l�k yakıtları üret�m� de yüzde 58 artışla 75 b�n 58 ton olarak 
hesaplandı.

D�ğer yakıt türler�yle toplam rafiner� petrol ürünler� üret�m� yüzde 17,3 
artışla 3 m�lyon 343 b�n 522 tona çıktı.

Asgar� ücret�n verg� dışı bırakılmasına �l�şk�n esaslar bel�rlen�rken, yönet�m ve denet�m kurulu üyeler�ne ödenen huzur 
hakkı, b�l�rk�ş�lere, resm� arabuluculara, eksperlere, spor hakemler�ne, sporculara yapılan ödemeler de �st�snadan 
yararlanacak.

EPAV Kartlı Harcamalar Bülten� 30. sayısı yayımlandı. Bültende TAralık ayında artan fiyatlarında etk�s�yle b�r öncek� yıla göre yüksek 
oranda arttığına d�kkat çek�ld�.

Bültende:
“Aralık ayında kartlı harcamalar geçen aya göre tutar olarak yüzde 7, 
�şlem aded� olarak �se yüzde 4 artmıştır. 

26  ha rcama  g rubunun  24 'ünde  a r t ı ş  ge rçek leşm�ş t � r. 
Eğ�t�m/kırtas�ye/ofis malzemeler� en fazla artan harcama grubu olurken, 
s�gorta, seyahat acenteler�/taşımacılık, araç k�ralama-satış/serv�s/yedek parça, 
sağlık/sağlık ürünler�/kozmet�k, doğrudan pazarlama ve kulüp/dernek/sosyal 
h�zmetler harcamaları da yüksek oranlı yüksel�şler kaydetm�şt�r. D�ğer 
taraftan, kamu/verg� ödemeler� �le elektr�k-elektron�k eşya ve b�lg�sayar 
harcamaları düşüş gösteren kalemler olmuştur.
Kartlı harcamalar Aralık ayında yıllık bazda yüzde 93 artış kaydetm�şt�r. 

Harcama gruplarına göre bakıldığında, Aralık ayında kalemler�n 
tamamında yıllık olarak artış gözlenm�şt�r. En yüksek artışlar kumarhane/�çk�l� 
yer ler,  yemek,  konaklama,  havayol lar ı ,  kuyumcular,  seyahat 
acenteler�/taşımacılık, araba k�ralama, g�y�m ve aksesuar, benz�n ve yakıt 
�stasyonları ve eğ�t�m/kırtas�ye/ofis malzemeler� h�zmetler�nde görülmüştür. 
Söz konusu artışlarda yılbaşı önces� olmasının ve tüket�c� fiyat endeks�ndek� 
artışın etk�l� olduğu düşünülmekted�r.
Aralık ayında �nternet üzer�nden ve mektupla/telefonla yapılan 
alışver�şler�n payı yüzde 33'tür. 

Salgınla b�rl�kte önem kazanan onl�ne alışver�şler Aralık ayında da 
yüksek oranda artmıştır;  �nternet üzer�nden yapılan alışver�şler�n yıllık artışı 
yüzde 89'a, mektupla/telefonla yapılan �şlemler�nk� �se yüzde 73'e 
ulaşmıştır.”�fadeler�ne yer ver�ld�.

Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ocak ayına �l�şk�n 
İkt�sad� Yönel�m İstat�st�kler� ve Reel Kes�m Güven Endeks� açıklandı. 
İkt�sad� Yönel�m Anket� sonuçları, �malat sanay�nde faal�yet gösteren 1.736 �ş 
yer�n�n yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde ed�lerek 
değerlend�r�ld�.

Buna göre, RKGE ocakta b�r öncek� aya kıyasla 3,4 puan artarak 
109,5 sev�yes�nde gerçekleşt�. Aynı dönemde mevs�msell�kten arındırılmış 
reel kes�m güven endeks� (RKGE-MA) da 1,8 puan artarak 111,9'a yükseld�.

Endeks� oluşturan anket sorularına a�t yayılma endeksler� 
�ncelend�ğ�nde, son üç aydak� toplam s�par�ş m�ktarı, gelecek üç aydak� üret�m 
hacm�, gelecek üç aydak� toplam �st�hdam, sab�t sermaye yatırım harcaması, 
gelecek üç aydak� �hracat s�par�ş m�ktarı ve mevcut mamul mal stokuna �l�şk�n 
değerlend�rmeler endeks� artış yönünde etk�led�.

Son üç aya yönel�k değerlend�rmelerde, üret�m hacm�, �ç p�yasa 
s�par�ş m�ktarı ve �hracat s�par�ş m�ktarında artış b�ld�renler leh�ne olan sey�r 
b�r öncek� aya göre güçlend�.

Mevcut toplam s�par�şler�n mevs�m normaller�n�n altında olduğu 
yönündek� değerlend�rmeler güçlenerek devam ederken, mevcut mamul mal 
stokları sev�yes�n�n mevs�m normaller�n�n üstünde olduğu yönündek� 
değerlend�rmeler �se zayıfladı.
ÜFE beklent�s� yüzde 43,5'e yükseld�

Gelecek üç aya yönel�k değerlend�rmelerde, üret�m hacm�, �ç p�yasa 
s�par�ş m�ktarı ve �hracat s�par�ş m�ktarında b�r öncek� ayda artış bekleyenler�n 
leh�ne olan sey�r güçlend�. Gelecek üç aydak� �st�hdam ve gelecek on �k� 
aydak� sab�t sermaye yatırım harcamasına �l�şk�n artış yönlü beklent�ler de 
güçlend�.

Ortalama b�r�m mal�yetlerde, son üç ayda artış olduğunu b�ld�renler 
ve gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler leh�ne olan seyr�n zayıfladı. 
Gelecek on �k� aylık dönem sonu �t�barıyla yıllık ÜFE beklent�s� b�r öncek� aya 
göre 8,2 puan artarak yüzde 43,5 sev�yes�nde gerçekleşt�.

Ankete katılan �ş yerler�n�n yüzde 52,6'sı üret�mler�n� kısıtlayan 
faktör bulunmadığını bel�rt�rken, yüzde 12,7's� ham madde-ek�pman 
yeters�zl�ğ�n�n üret�mler�n� kısıtlayan en öneml� faktör olduğunu bel�rtt�. 
Talep yeters�zl�ğ�, mal� �mkansızlıklar, �ş gücü yeters�zl�ğ� ve d�ğer faktörler 
�se ham madde-ek�pman yeters�zl�ğ�n� tak�p ett�.

İç�nde bulunduğu sanay� dalındak� genel g�d�şat konusunda, b�r 
öncek� aya kıyasla daha �y�mser olduğunu bel�rtenler�n oranı yüzde 10,3'e, 
aynı kaldığını bel�rtenler�n oranı yüzde 68,2'ye yüksel�rken, daha kötümser 
olduğunu bel�rtenler�n oranı �se yüzde 21,5'e ger�led�.

RKGE Ocakta 3,4 Puan Artarak 

10,5'e Çıktı...
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TEPAV İst�hdam İzleme Bülten�'n�n 113. sayısı 
yayımlandı. Bültende Ek�m ayında ç�ftç� sayısının 
500 b�n sev�yes�ne ger�led�ğ�, kadın çalışan sayısının 

en yüksek düzey� olan 5,1 m�lyona ulaştığı bel�rt�ld�. 
Bültende:

“SGK Ek�m ayı ver�ler�ne göre, s�gortalı çalışan sayısı 
yıllık olarak yüzde 4,9 oranında artarak 22,4 m�lyon 
olarak gerçekleşm�şt�r. 

Toplam s�gortalı çalışanların yüzde 72,6'sını 
oluşturan s�gortalı ücretl� çalışan grubu yıllık olarak yüzde 
5,9 (899 b�n) artmış ve genel eğ�l�m� bel�rley�c� olmuştur. 
Esnaf-ç�ftç� grubundak� değ�ş�m yüzde 4,2 artış yönünde 
olmakla beraber alt sınıflarda eğ�l�mler farklılaşmaktadır; 
bu dönemde esnaf sayısında yüzde 6,9 (159 b�n) artış, ç�ftç� 
sayısında �se yüzde 11,9 (67 b�n) düşüş görülmüştür. D�ğer 
b�r �fadeyle, 2013 yılında 1 m�lyonun üzer�nde olan s�gortalı 
ç�ftç� sayısı, uzun dönemd�r ger�leme eğ�l�m�nded�r ve 
Ek�m 2021 �t�barıyla 500 b�n sev�yes�ne düşmüştür. Bu 
dönemde, kamu sektöründe s�gortalı çalışan sayısındak� 
artış �se yüzde 0,7 �le sınırlıdır.
S�gortalı ücretl� çalışanların yüzde 52,7's�n� oluşturan 3 
ana sektörde son altı ayın en düşük �st�hdam artışları 
gerçekleşm�şt�r.

Toplam s�gortalı ücretl� çalışanların yüzde 27's� 
�malat, yüzde 15,3'ü toptan ve perakende t�caret ve yüzde 
10,4'ü �nşaat sektörler�nde �st�hdam ed�lmekted�r. Yıllık 
değ�ş�mlere bakıldığında, �nşaat ve �malatta yüzde 8'�n 
üzer�nde artışlar görülmekte beraber söz konusu oranlar yıl 
�ç�ndek� düşük sev�yelere �şaret etmekted�r. Benzer 

değerlend�rme toptan ve perakende t�caret sektörü (yıllık 
artış yüzde 4,6) �ç�n de geçerl�d�r. D�ğer taraftan, s�gortalı 
ücretl� çalışanların yüzde 8,5'�n� oluşturan dördüncü ana 
sektör olan �dar� ve destek faal�yet�ndek� �st�hdam son b�r 
yılda yüzde 9,1 oranında ger�lem�şt�r.
89 alt sektörün 15'�nde s�gortalı ücretl� çalışan sayısında 
azalış görülmüştür. 

En çok daralan sektör 116 b�nl�k �st�hdam kaybı �le 
b�na ve çevre düzenleme faal�yetler� sektörü olmuştur. 
Güvenl�k ve soruşturma faal�yetler� (23 b�n) �le büro 
yönet�m�, büro desteğ� faal�yetler� (18 b�n) de �st�hdamı 
çalışan sayısı olarak en çok daralan d�ğer sektörlerd�r. 
Oransal olarak bakıldığında �se �st�hdam en hızlı b�lg� 
h�zmet faal�yetler� sektöründe (yüzde 38,1) ger�lem�şt�r. Bu 
sektörü yüzde 24,7'l�k azalışla hanehalkları tarafından 
kend� �thalat faal�yetler� sektörü �le yüzde 19,2'l�k ger�leyen 
b�na ve çevre düzenleme faal�yetler� sektörler� tak�p 
etm�şt�r.
Kadın çalışan sayısı geçen yıla ve Eylül ayına göre 
yükselm�şt�r. 

Ek�m 2021'de s�gortalı kadın çalışan sayısı b�r yıl 
önces�ne göre 379 b�n, Eylül ayına göre �se 35 b�n artmış ve 
en yüksek düzey� olan 5,1 m�lyona ulaşmış; toplam 
�st�hdam �ç�ndek� payı da yüzde 31,3'e yükselm�şt�r. 
S�gortalı ücretl� kadın çalışan sayısında yıl başından 
�t�baren gözlenen genel artış eğ�l�m�n�n sonucunda kadın 
çalışanların toplam �st�hdamdak� payı COVID-19 salgını 
önces� sev�yes� olan yüzde 31,3'e Ek�m ayı �t�barıyla 
ulaşmıştır.”�fadeler�ne yer ver�ld�.

T ü r k � y e  Ç e l � k  Ü r e t � c � l e r � 
Derneğ�nden (TÇÜD) yapılan 
a ç ı k l a m a y a  g ö r e ,  d ü n y a 

t�caret�nde korumacılık önlemler�, ham 
madde ve enerj� kıtlığı, karbon salınımı 
azaltma hedefi doğrultusundak� üret�m 
kısıtlamaları sebeb�yle p�yasada meydana 
gelen bel�rs�zl�klere rağmen çel�k sektörü 
başarılı b�r yılı ger�de bıraktı.

Haz�ran 2020'den �t�baren, 
Kov�d-19 salgını dönem�nde yaşanan 
üret�m düşüşler�n�n ardından p�yasaların 
kısmen canlanmaya başlamasıyla 
Türk�ye'n�n ham çel�k üret�m� artış 
eğ�l�m�ne g�rd�.

Geçen yılın n�san ve mayıs 
aylarında Türk�ye'n�n çel�k üret�m�ndek� 
yüksek oranlı artışlar, büyük ölçüde 2020 

yılında, salgın dönem�nde yaşanan üret�m 
kayıplarının sebep olduğu baz etk�s�nden 
kaynaklandı. Yılın �k�nc� yarısından 
�t�baren �se üret�m, tüket�m ve dış t�caret 
kademel� b�r şek�lde dengelend�. 2021'�n 
tamamında ham çel�k üret�m�, b�r öncek� 
yıla kıyasla yüzde 12,7 artışla 40,4 m�lyon 
tonla tüm zamanların en yüksek üret�m 
m�ktarına ulaştı.

Açıklamada, "Doğal gaz ve 
elektr�k kes�nt�ler�nden kaynaklanan 
üret�m kayıplarına son ver�leb�lmes� 
hal�nde, yatırımları devam eden yen� 
kapas�teler�n devreye g�rmes� � le 
sektördek� canlılığın, önümüzdek� yıl da 
devam edeceğ �n �  öngörüyoruz . " 
�fadeler�ne yer ver�ld�.

Türkiye’nin Ham Çelik Üretimi 

Elektrik Üretimi Kasımda

Yıllık Bazda %3,7 Arttı...

Enerj� P�yasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) 
kasım ayına �l�şk�n "Elektr�k P�yasası Sektör 
Raporu"na göre, l�sanslı elektr�k üret�m�n�n 

yüzde 33,7's� doğal gaz santraller�, yüzde 21,1'� �thal 
kömür santraller�, yüzde 15,1'� l�ny�t santraller�, yüzde 
12's� h�droelektr�k santraller� ve yüzde 10'u rüzgar 
santraller�nden sağlandı.

Bu kaynakları sırasıyla jeotermal, b�yokütle, taş 
kömürü, asfalt�t, güneş ve fuel-o�l �zled�.

Faturalanan elektr�k tüket�m m�ktarı �se aynı 
dönemde yüzde 9,4 artarak 21 m�lyon 216 b�n 376 
megavatsaat oldu.

Tüket�m�n yüzde 46,1'� sanay�, yüzde 23,6'sı 
t�carethane ve yüzde 22,3'ü mesken aboneler� tarafından 
gerçekleşt�r�ld�. Tarımsal sulamanın payı yüzde 5,6, 
aydınlatmanın payı �se yüzde 2,4 olarak kayıtlara geçt�.

Abone sayısı ve kurulu güç arttı
Elektr�kte abone sayısı Kasım 2021'de b�r 

öncek� yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artarak 47 m�lyon 
189 b�n 111'e ulaştı.

Bu dönemde, sanay� tüket�c�ler�n�n sayısında 
yüzde 7,1, tarımsal sulama tüket�c�ler�n�n sayısında 
yüzde 3,6, t�carethane tüket�c�ler�n�n sayısında yüzde 
2,9, mesken tüket�c�ler�n�n sayısında yüzde 2,6 ve 
aydınlatma tüket�c�ler�n�n sayısında yüzde 0,5 artış 
görüldü.

Türk�ye'n�n l�sanslı elektr�k kurulu gücü �se bu 
dönemde yüzde 4,3 artarak 91 b�n 898 megavat oldu.

Kurulu gücün yüzde 27,7's� doğal gaz çevr�m 
santraller�, yüzde 25,3'ü barajlı h�drolelektr�k 
santraller�, yüzde 11,3'ü rüzgar santraller�, yüzde 11'� 
l�ny�t santraller�nden, kalan bölüm �se d�ğer enerj� 

Türk�ye Odalar ve Borsalar 
B�rl�ğ�, 2021 yılı Sanay� 
K a p a s � t e  R a p o r u 

�stat�st�kler�n� yayımladı.
2020 yılında 79.221 olan 

Kapas�te Rapor sayısı, 2021 yılında 
%9,5 artışla 85.790 oldu. Bu 
raporlar ın  a � t  o lduğu üret �m 
t e s � s l e r �n �n  %43 ,4 'ünde  1 -9 
a r a s ı n d a ,  % 3 9 , 8 ' � n d e  1 0 - 4 9 
arasında, %8,1'�nde 50-99 arasında, 
%6,1 ' �nde 100-249 arasında, 
%2,7's�nde �se 250'den fazla çalışan 
bulunuyor. 

2 0 2 1  y ı l ı n d a  S a n a y � 
Kapas�te raporuna sah�p tes�slerde 
toplam çalışan sayısı öncek� yıla 
göre % 8,1 artışla 3.575.655 oldu.

Toplam çalışanların %5,2's� 
1-9 çalışan bulunan tes�slerde 
�st�hdam ed�l�rken, %22,2's� 10-49, 
%13,6'sı 50-99, %22,4'ü 100-249, 
%36,6'sı �se 250 ve daha fazla 
çalışanı bulunan tes�slerde �st�hdam 
ed�l�yor. 

Geçerl� Raporlara göre 
�st�hdamın en fazla olduğu �lk beş �l 
sırası �le İstanbul (756.527), Bursa 
(298.916), İzm�r (238.572), Kocael� 
(216.350) ve Ankara (197.003) oldu.

En az çalışan bulunan son 

beş �l sırası �le Bayburt (396), 
Ardahan (432), Tuncel� (559), 
Hakkâr� (654), Iğdır (850)'d�r.

2020-2021  dönem�nde 
K O B İ  ö l ç e ğ � n d e k �  s a n a y � 
firmalarının �st�hdamdak� payı 
%63,5'ten %63,4'e düşerken, Büyük 
firmaların payı % 36,5'ten %36,6'ya 
yükseld�. 

2020 �le karşılaştırıldığında 
2021'de sanay�de en çok �st�hdam 
artışı  sağlayan şeh�rler;  Ağrı 
(%83,4) ,  K� l �s  (%41,8) ,  Van 
(%36,4), B�tl�s (%36,3), Hakkar� 
(%32,9).

2020 �le karşılaştırıldığında 
2021'de sanay�de �st�hdam azalışının 
en çok olduğu şeh�rler; Ardahan (-
%9,1), Çankırı (- %6), S�nop (-
%4,7), Artv�n (-%4,6), Tuncel� (-
%3,5).

Bölgeler bazında sanay� 
�st�hdamında artış; Kuzeydoğu 
Anadolu (%17,2), Güneydoğu 
Anadolu (%15,8) Orta Anadolu 
(%12,8) şekl�nde gerçekleşt�.

Sanay� �st�hdam artışının en 
düşük olduğu bölgeler; Doğu 
Karaden�z (%4,9) , Doğu Marmara 
( % 6 , 1 ) ,  E g e  ( % 6 , 5 )  o l a r a k 
bel�rlend�.

TOBB 2021 Yılı Sanayi
Kapasite Raporu İstatistikleri Yayımladı

TEPAV İstihdam İzleme Bülteni’nin

 2020 yılında 79 b�n 221 olan "kapas�te rapor" sayısı, 2021 yılında yüzde 

9,5 artışla 85 b�n 790'a çıktı.

113 Sayısı Yayımlandı...
2021'de 40 Milyon Tonu Aşarak
Rekor Kırdı... 


