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Hisarcıklıoğlu:
“154 İlçede 
154 yeni okul
için harekete 
geçiyoruz.”

81 ile 81 okul kampanyasında son noktaya gelen 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), eğitimde 
yeni bir projeye imza attı. 
TOBB'un eğitim hamlesi, TOBB İkiz Kuleler 
Konferans Salonu'nda düzenlenen protokol töreni 
ile kamuoyuna duyuruldu. Projenin detaylarının 
da açıklandığı törene, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. 
Mahmut Özer, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Çenesiz ve 
toplam 365 Oda - Borsa Başkanı katıldı. 

Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� 
(TOBB) tarafından, M�ll� Eğ�t�m 
Bakanlığı �le �mzalanan Ulusal 

Eğ�t�me Katkı Protokolü sayes�nde, 154 
�lçeye 154 yen� okul kazandırılacak. 
TOBB Başkanı R�fat H�sarcıklıoğlu, “81 
İl 'de 81 okul projem�z�n sonuna 
gel�yoruz. Ama burada durmuyoruz, 
yen� ve daha büyük b�r �şe ş�md� 
g�r�ş�yoruz. 154 �lçede 154 yen� okul 
�ç�n harekete geç�yoruz” ded�.
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Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� 
(TOBB) Başkanı H�sarcıklıoğlu 
burada yaptığı konuşmasında, 
TOBB olarak Türk�ye'n�n öncel�kl� 
meseles�n�n eğ�t�m olduğuna 
�nandıklarını bel�rterek, “Bu 
v�zyonla hareket ett�k ve en öneml� 
yatırım alanı olarak, ülkem�ze yen� 
okullar kazandırmaya �ht�yaç 
duyulduğunu gördük. 
TOBB Yönet�m Kurulumuzun aldığı 
kararla, 81 İlde 81 okul yaparak, 
m�llet�m�ze ve şeh�rler�m�ze armağan 
ett�k” d�ye konuştu.

BDDK Sermaye Yeterliliğinin 
Ölçülmesineİlişkin Yönetmelikte 
Değişikliğe Gitti...
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Enflasyon 
Rakamları 
Açıklandı

Türk�ye İstat�st�k Kurumu (TÜİK) 
ocak ayına �l�şk�n Tüket�c� F�yat 
Endeks� (TÜFE) �le Yurt İç� Üret�c� 
F�yat Endeks� (Yİ-ÜFE) rakamlarını 
açıkladı.

Buna göre, TÜFE'de ocakta 
b�r öncek� aya göre yüzde 11,10, b�r 
öncek� yılın aralık ayına göre yüzde 
11,10, b�r öncek� yılın aynı ayına 
göre yüzde 48,69 ve on �k� aylık 
ortalamalara göre yüzde 22,58 artış 
gerçekleşt�.

İhracat 2021'de Bir 
Önceki Yıla Göre 
Yüzde 32,8 Arttı...

�caret Bakanlığı ve Türk�ye İstat�st�kTKurumu �ş b�rl�ğ�yle oluşturulan geçen
yılın aralık ayı ve 2021 yılına �l�şk�n geç�c� 

dış t�caret ver�ler� açıklandı.Buna göre, Genel 
T�caret S�stem� (GTS) kapsamında �hracat, geçen 
ay b�r öncek� yılın aynı ayına göre yüzde 24,9 
artarak 22 m�lyar 278 m�lyon dolar, �thalat da 
yüzde 29,9 yükselerek 29 m�lyar 70 m�lyon dolar 
oldu.

Dış t�caret açığı, Aralık 2021'de yıllık 
bazda yüzde 49,3 artışla 6 m�lyar 792 m�lyon 
dolara çıktı. İhracatın �thalatı karşılama oranı 
Aralık 2020'de yüzde 79,7 �ken geçen ay yüzde 
76,6 olarak kayıtlara geçt�.
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Turizm İstatistikleri
Açıklandı
TÜİK, 2021 yılının 4. 
çeyreğ�ne ve yılın 
genel�ne �l�şk�n tur�zm 
�stat�st�kler�n� açıkladı. 
Türk�ye'n�n tur�zm gel�r�, 
2021'de b�r öncek� yıla 
göre yüzde 103 artarak 
24 m�lyar 482 m�lyon 
332 b�n dolara 
yüksel�rken, ülkeden 
çıkış yapan z�yaretç� 
sayısı 29 m�lyon 357 b�n 
463 k�ş� oldu.
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Türkiye’nin Elektirik
Tüketimi Yüzde 7
Arttı...
Enerj� ve Tab�� 
Kaynaklar Bakanlığı 
ver�ler�ne göre, 
elektr�k tüket�m�, 
ocak ayında yıllık 
bazda yüzde 7,05 
artarak 28 m�lyar 
602 m�lyon 195 b�n 
k�lovatsaate 
yükseld�.
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Aralık’ta 2123 Yatırım
Teşvik Belgesi
Düzenlendi... 4

MB Rezevrleri 110,2 
Milyar Dolar Oldu
Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası 
(TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka 
İstat�st�kler� yayımlandı. Buna göre, 28 
Ocak'ta Merkez Bankası brüt döv�z rezervler�, 
840 m�lyon dolar artışla 71 m�lyar 636 m�lyon 
dolara yükseld�. Brüt döv�z rezervler�, 21 
Ocak' ta  70 m�lyar 796 m�lyon dolar 
sev�yes�ndeyd�.Söz konusu dönemde altın 
rezervler�, 441 m�lyon dolar azalarak 39 
m�lyar 18 m�lyon dolardan 38 m�lyar 577 
m�lyon dolara ger�led�. 

Kartlı Ödemeler Geçen Yıl
1,71 Trilyon Liraya Ulaştı...
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Bankalararası Kart Merkez� AŞ'n�n (BKM) 2021 
yılına �l�şk�n açıkladığı ver�lere göre, geçen yıl en 
fazla kartlı ödeme artışı hava yolları ve konaklama 
sektörler�nde görüldü.

Temassız ödeme tutarı 3 katına ulaşırken, 
�nternetten kartlı ödeme tutarı �se yüzde 75'l�k 
büyümeyle 455 m�lyar TL oldu. Geçen yıl her 4 
TL'l�k kartlı ödemen�n 1 TL's� �nternetten yapıldı.

Kartlı nak�t çek�m tutarı �se yüzde 17 
büyüyerek 1,12 tr�lyon l�raya ulaştı. 2021'de günde 
o r t a l a m a  4 , 7  m � l y a r  T L k a r t l ı  ö d e m e
gerçekleş�rken, 3,3 m�lyar TL nak�t çek�m �şlem�
yapıldı.
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Bankacılık 
Sektörünün
Aktifleri 9,2 Trilyon 
Liraya Ulaştı...

Sektörün aralık sonu �t�barıyla 
dönem net karı 92 m�lyar 83 

m�lyon l�ra, sermaye 
yeterl�l�ğ� standart oranı 

yüzde 18,34 sev�yes�nde 
gerçekleşt�.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumu (BDDK) ver�ler�ne göre, Türk 
bankacılık sektörünün toplam akt�f 
büyüklüğü aralık �t�barıyla 2020 sonuna 
kıyasla yüzde 50,9 artarak 9 tr�lyon 213,2 
m�lyar l�raya yükseld�.
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Bankaların Kredi ve 
Mevduat Hacmi Arttı...
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) 28 Ocak �le 
b�ten haftada 7 m�lyar 377 m�lyon 362 b�n l�ra 
artarak 5 tr�lyon 597 m�lyar 739 m�lyon 576 b�n 
l�raya yükseld�. Aynı dönemde bankalardak� TL
c�ns� mevduat yüzde 1,41 artışla 2 tr�lyon 30
m�lyar 68 m�lyon 217 b�n l�ra, yabancı para (YP)
c�ns�nden mevduat �se yüzde 0,63 azalışla 3
tr�lyon 354 m�lyar 411 m�lyon 499 b�n l�ra oldu.

TOBB 2022 Yılı Ocak Ayı
Kapasite Raporu İstatistiklerini
Açıkladı...
Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) 
tarafından Ocak 2022'de onaylanan kapas�te 
raporu sayısı Ocak 2021'e (3.616 adet) göre 
%27,7 (1.004 adet) artarak 4.620 adet oldu. 
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Elektrik-Elektronik 
Sekötrünün İhracatı 
1 Milyar Dolara Yaklaştı

TİM ver�ler�nden 
derlenen b�lg�lere 
göre, geçen yılın ocak 
ayında 894,3 m�lyon 
dolar olan elektr�k-
elektron�k sektörünün 
�hracatı, 2022'n�n aynı 
dönem�nde yüzde 9,9 
artarak 982,9 m�lyon 
dolara yükseld�.
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Ocakta En Fazla 
İhracat Otomotiv
Sektöründe...
TİM ver�ler�ne göre, 
geçen ay 2 m�lyar 230,2 
m�lyon dolarlık �hracata 
�mza atan otomot�v 
sektörünü, 2 m�lyar 
135,7 m�lyon dolarla 
k�myev� maddeler ve 
mamuller�, 1 m�lyar 
630,5 m�lyon dolarla 
çel�k sektörü tak�p ett�.

3



  Bülten Bülten 
HAFTALIKHAFTALIK

Bülten Bülten 
HAFTALIKHAFTALIK

TOBB, 154 İlçeye 
Yeni Okul 
Kazandıracak

Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) tarafından, M�ll� Eğ�t�m 
Bakanlığı �le �mzalanan Ulusal Eğ�t�me Katkı Protokolü sayes�nde, 154 �lçeye 
154 yen� okul kazandırılacak. TOBB Başkanı R�fat H�sarcıklıoğlu, “81 İl'de 
81 okul projem�z�n sonuna gel�yoruz. Ama burada durmuyoruz, yen� ve daha 
büyük b�r �şe ş�md� g�r�ş�yoruz. 154 �lçede 154 yen� okul �ç�n harekete 
geç�yoruz” ded�. 
81 �le 81 okul kampanyasında son noktaya gelen Türk�ye Odalar ve Borsalar 
B�rl�ğ� (TOBB), eğ�t�mde yen� b�r projeye �mza attı.
TOBB'un eğ�t�m hamles�, TOBB İk�z Kuleler Konferans Salonu'nda 
düzenlenen protokol tören� �le kamuoyuna duyuruldu. Projen�n detaylarının 
da açıklandığı törene, M�ll� Eğ�t�m Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer, TOBB 
Başkanı R�fat H�sarcıklıoğlu, Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer Çenes�z ve 
toplam 365 Oda - Borsa Başkanı katıldı.
TOBB Başkanı H�sarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmasında, TOBB olarak 
Türk�ye'n�n öncel�kl� meseles�n�n eğ�t�m olduğuna �nandıklarını bel�rterek, 
“Bu v�zyonla hareket ett�k ve en öneml� yatırım alanı olarak, ülkem�ze yen� 
okullar kazandırmaya �ht�yaç duyulduğunu gördük. TOBB Yönet�m 
Kurulumuzun aldığı kararla, 81 İlde 81 okul yaparak, m�llet�m�ze ve 
şeh�rler�m�ze armağan ett�k” d�ye konuştu.
-“TOBB olarak, eğ�t�me yönel�k yapmış olduğumuz tüm yatımların ve 
destekler�n toplam hacm�, 3 m�lyar 587 m�lyon l�raya ulaştı”

H�sarcıklıoğlu, TOBB olarak eğ�t�me yönel�k yaptıkları toplam 
yatırım ve destekler�n toplam hacm�n�n 3 m�lyar 587 m�lyon l�raya ulaştığını 
�fade ederek, “Özel sektör olarak, n�tel�kl� çalışan bulamamaktan, meslek� 
eğ�t�m�n �ht�yaçları karşılamamasından ş�kayet ed�yorduk.

Meslek� eğ�t�mde kamu-özel sektör �ş b�rl�ğ�n� artırmak, özel 
sektörün rolünü güçlend�rmek �st�yorduk. Meslek� eğ�t�m, özel sektörün �nsan 
kaynağını karşılamada en öneml� vasıta olsun �st�yorduk. Bu b�z�m 20 sened�r 
gündem�m�zde olan b�r konuydu. Sağ olsun Bakanımız Mahmut Özer'den bu 
konuda hem büyük destek hem de öneml� �craatlar gördük” ded�.
-“154 �lçede 154 yen� okul �ç�n harekete geç�yoruz”

TOBB Başkanı H�sarcıklıoğlu, sektör ve Türk�ye açısından yen� ve 
çok öneml� b�r g�r�ş�m başlattıklarını ve bunun gururunu ve sev�nc�n� 
yaşadıklarına vurgu yaparak, şunları kaydett�:

“81 İl'de 81 okul projem�z�n sonuna gel�yoruz. Ama burada 
durmuyoruz, yen� ve daha büyük b�r �şe ş�md� g�r�ş�yoruz. 154 �lçede 154 yen� 
okul �ç�n harekete geç�yoruz. Odalarımızın ve Borsalarımızın faal�yet 
gösterd�ğ� 154 �lçem�ze daha, yen� okullar kazandırıyoruz. İlçeler�m�ze, 
hayırlı ve uğurlu olsun. Hamdolsun, b�r zamanlar uzak b�rer hedef olarak 
duran eğ�t�m ve sosyal sorumluluk projeler�n�, bugün gerçekleşt�rmen�n 
gururunu yaşıyoruz.”

TOBB Başkanı H�sarcıklıoğlu, bugün �mzaladıkları protokol �le 
TOBB tarafından Türk�ye'ye kazandırılan eğ�t�m tes�s� sayısının 307'ye 
ulaştığının b�lg�s�n� vererek, yapılmış 153 okul ve yapılacak 154 yen� eğ�t�m 
tes�s�ne �l�şk�n b�lg�ler� paylaştı.
-“Eğ�t�me yapılan yatırımdan asla zarar ed�lmeyeceğ�n�n b�l�nc�yle 
çalışıyoruz”

H�sarcıklıoğlu, eğ�t�me yapılan yatırımların asla zarar 

ed�lmeyeceğ�n�n b�l�nc�yle çalıştıklarına d�kkat� çekerek, “Gençler�m�z� 
geleceğe hazırlıyoruz.  Türk�ye'n�n g�r�ş�mc� gücü olarak, ülkem�z�n 
geleceğ�ne yatırım yapmaya devam edeceğ�z.

Ülkem�z� kurucusu ve önder�m�z Mustafa Kemal Atatürk'ün 
vurguladığı g�b�; 'Okul sayes�nde, okulun vereceğ� �l�m ve fen sayes�nded�r k�, 
Türk m�llet�n�n sanatı, �kt�sadı ve edeb�yatı gel�şecekt�r.' Okullarımız 
ülkem�z�n geleceğ�ne, gençler�ne ve yarının l�derler�ne armağan olsun” ded�.

Söz konusu protokol �le TOBB, 26 �lk-orta okul, 67 l�se, 11 fakülte, 
21 öğrenc� yurdu, 13 kapalı spor salonu, 6 atölye ve laboratuvar benzer� tes�s, 
1 ün�vers�te, yurt dışında yapılan 8 okul olmak üzere 153 okul ve yen� 
yapılacak 154 okul �le toplamda 307 okulun hayata geç�r�lmes�ne öncülük ett�.
-M�ll� Eğ�t�m Bakanı Mahmut Özer

M�ll� Eğ�t�m Bakanı Mahmut Özer de en zararsız ve r�sk� olmayan 
yatırımın eğ�t�me yapılan yatırım olduğuna d�kkat� çekerek, “Ülkeler�n en 
kalıcı ve sürdürüleb�l�r sermayes� beşer� sermayed�r. Onun �ç�n tüm ülkeler 
g�b� Türk�ye'de M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı olarak, beşer� sermayem�z�n n�tel�ğ�n� 
artırmak �le �lg�l� gece gündüz demeden çalışmaya devam ed�yoruz” ded�.

Sadece kamu kaynakları �le yatırım değ�l, eğ�t�me gönüllü 
paydaşlarla b�rl�kte eğ�t�m yatırımlarını yönetmen�n de çok kıymetl� 
olduğunu bel�rten Özer, “Onun �ç�n M�ll� Eğ�t�m Bakanlığının en kad�m ve en 
güçlü paydaşı TOBB �le çocuklarının n�tel�kl� eğ�t�me er�ş�m�n�, kapas�tes�n� 
ve ver�ml�l�ğ�n� artırmadak� �ş b�rl�ğ�nden dolayı gerçekten mutluluk 
duyuyorum. Başkanımıza yıllardır sürdürdüğü bu başarılı çalışmalarından 
dolayı en �çten duygularımı sunuyorum” d�ye konuştu.

Bakan Özer, konuşmasına şöyle devam ett�: “Meslek� eğ�t�mde 
yıllardan ber� kron�k b�r problem olan 1999'dak� katsayı uygulamasını, 28 
Şubat Sürec�'n�n Türk�ye'ye b�r armağanı olarak enkaza çev�rd�ğ� meslek� 
eğ�t�m�, toparlamadak� en büyük katkıyı yapan da TOBB. TOBB, sürekl� 
meslek� eğ�t�m� nasıl güçlend�reb�l�r�z?, nasıl M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı �le �ş 
b�rl�ğ� yapab�l�r�z ve �ş gücü p�yasasındak� becer� uyumsuzluklarını nasıl 
g�reb�l�r�z?, b�r taraftan somut yatırımlar yaparken d�ğer taraftan da 'Know-
How' (b�r üründen, b�r yöntemden en ver�ml� şek�lde veya en kolay b�ç�mde 
yararlanmayı sağlayan b�lg�) oluşturmak �ç�n araştırma ve saha taramaları 
yaptı.”
-“'Aradığım elemanı bulamıyorum' söylem� tar�h olacak”

Bakan Özer, Meslek� Eğ�t�m Merkez� �le �lg�l� yaptıkları dönüşümün, 
yıllardan ber� �şveren tarafından d�le get�r�len, “Aradığım elemanı 
bulamıyorum, çırak gelm�yor, kalfa gelm�yor” sözler�n� tar�h�n çöplüğüne 
atacağını söyled�.

Bakan Özer ve H�sarcıklıoğlu'nun konuşmasının ardından söz 
konusu �ş b�rl�ğ� protokolü atılan �mzaların ardından hayata geç�r�ld�. Bakan 
Özer, protokole �mza atmasının ardından, “Bakanlık dönem�mde attığım şu 
ana kadark� en güzel �mza” d�yerek, protokolün önem�ne vurgu yaptı. 
Toplantının Meslek� Eğ�t�m İst�şare Toplantısı bölümü �se basına kapalı 
şek�lde devam ett�. Program sonrası Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer 
Çenes�z M�ll� Eğ�t�m Bakanı Hemşehr�m�z Sayın Prof.Dr. Mahmut Özer'le b�r 
süre sohbet ederek görüş alışver�ş�nde bulundu.

TOBB 2022 Yılı Ocak Ayı
Kapasite Raporu
İstatistiklerini Açıkladı...

Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) 
tarafından Ocak 2022'de onaylanan 
kapas�te raporu sayısı Ocak 2021'e (3.616 

adet) göre %27,7 (1.004 adet) artarak 4.620 adet 
oldu. 

Ocak ayında onaylanan 4.620 kapas�te 
raporunun; 1.363'ü İstanbul'da, 312's� Bursa'da, 
311'� Ankara'da, 284'ü İzm�r'de, 188'� Konya'da, 
140'ı Kocael�'nde, 139'u Gaz�antep'te, 100'ü 
Tek�rdağ'da, 99'u �se Adana ve Man�sa'da 
düzenlend�.

TOBB Sanay� Ver� Tabanındak� akt�f 
kapas�te raporlarının toplam sayısı Ocak 2021'de 
79.349 �ken, Ocak 2022'de %8,8 (6.956 adet) 
artışla 86.305 adede ulaştı.

Akt�f Kapas�te Raporlarına göre toplam 
çalışan sayısı �se Ocak 2021'de 3.308.024 �ken 
%9 (296.913 adet) artarak, Aralık 2021'de 
3.604.937 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� yerler� �şletenler ve b�l�ş�m teknoloj�s� 
�le yazılım üretenler �ç�n Odalar tarafından 
düzenlen�yor ve TOBB tarafından onaylanıyor.

Bankaların Mevduat ve 
Kredi Hacmi Arttı...

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) 28 Ocak �le b�ten haftada 7 
m�lyar 377 m�lyon 362 b�n l�ra artarak 5 tr�lyon 
597 m�lyar 739 m�lyon 576 b�n l�raya yükseld�. 
Aynı dönemde bankalardak� TL c�ns� mevduat 
yüzde 1,41 artışla 2 tr�lyon 30 m�lyar 68 m�lyon 
217 b�n l�ra, yabancı para (YP) c�ns�nden mevduat 
�se yüzde 0,63 azalışla 3 tr�lyon 354 m�lyar 411 
m�lyon 499 b�n l�ra oldu.

Banka la rda  bu lunan  top lam YP 
mevduatı, geçen hafta 255 m�lyar 384 m�lyon 
dolar düzey�nde gerçekleş�rken, bu tutarın 228 
m�lyar 162 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 28 Ocak �t�barıyla 2 m�lyar 186 m�lyon 
dolarlık azalış görüldü.
Taks�tl� t�car� kred� m�ktarı azaldı

Mevduat bankalarındak� tüket�c� 
kred�ler�, geçen hafta yüzde 0,29 artarak 736 
m�lyar 273 m�lyon 58 b�n l�ra oldu. Aynı dönemde 
taks�tl� t�car� kred�ler yüzde 0,03 azalışla 639 
m�lyar 721 m�lyon 969 b�n l�raya düşerken, kred� 
kartları bak�yes� yüzde 2,05 yüksel�şle 303 m�lyar 
426 m�lyon 561 b�n l�raya çıktı.

Mevduat bankalarındak� tüket�c� 
kred�ler�n�n 274 m�lyar 736 m�lyon 249 b�n l�rası 
konut, 8 m�lyar 285 m�lyon 577 b�n l�rası taşıt ve 
453 m�lyar 251 m�lyon 232 b�n l�rası d�ğer 
kred�lerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dah�l 
toplam kred� hacm� de 28 Ocak �le b�ten haftada 
32 m�lyar 935 m�lyon 147 b�n l�ra artarak 4 tr�lyon 
794 m�lyar 119 m�lyon 759 b�n l�raya çıktı. 
Toplam kred� hacm�, geçen yılın aynı dönem�ne 
göre yüzde 39,12 artış kaydett�.

Bankacılık sektörünün mevduatı 5 tr�lyon 

597,7 m�lyar l�ra, kred� hacm� �se 4 tr�lyon 

794,1 m�lyar l�ra oldu.

İhracat 2021'de Bir Önceki 
Yıla Göre ArttıYüzde 32,8 
T�caret Bakanlığı ve Türk�ye İstat�st�k 

Kurumu �ş b�rl�ğ�yle oluşturulan 
geçen yılın aralık ayı ve 2021 yılına 

�l�şk�n geç�c� dış t�caret ver�ler� açıklandı.
Buna göre, Genel T�caret S�stem� 

(GTS) kapsamında �hracat, geçen ay b�r 
öncek� yılın aynı ayına göre yüzde 24,9 
artarak 22 m�lyar 278 m�lyon dolar, �thalat da 
yüzde 29,9 yükselerek 29 m�lyar 70 m�lyon 
dolar oldu.

Dış t�caret açığı, Aralık 2021'de 
yıllık bazda yüzde 49,3 artışla 6 m�lyar 792 
m�lyon dolara çıktı. İhracatın �thalatı 
karşılama oranı Aralık 2020'de yüzde 79,7 
�ken geçen ay yüzde 76,6 olarak kayıtlara 
geçt�.

İ h r a c a t ,  O c a k - A r a l ı k  2 0 2 1 
dönem�nde b�r öncek� yılın aynı dönem�ne 
göre yüzde 32,8 artarak 225 m�lyar 291 
m�lyon dolara, �thalat da yüzde 23,6 artışla 
271 m�lyar 424 m�lyon dolara ulaştı.

Dış t�caret açığı geçen yıl yüzde 7,5 
azalarak 46 m�lyar 133 m�lyon dolara 
ger�led�. İhracatın �thalatı karşılama oranı 
2020'de yüzde 77,3 �ken geçen yıl yüzde 83'e 
çıktı.
Enerj� ve altın har�ç dış t�caret

Geçen ay enerj� ürünler� ve parasal 
olmayan altın har�ç �hracat yüzde 22,2 artarak 
20 m�lyar 925 m�lyon dolara, �thalat da yüzde 
23,2 artışla 21 m�lyar 596 m�lyon dolara 
yükseld�.

Bankacılık Sektörünün
Aktifleri Liraya Ulaştı 9,2 Trilyon 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumu (BDDK) ver�ler�ne göre, 
Türk bankacılık sektörünün toplam 

akt�f büyüklüğü aralık �t�barıyla 2020 sonuna 
kıyasla yüzde 50,9 artarak 9 tr�lyon 213,2 
m�lyar l�raya yükseld�.

BDDK tarafından, Aralık 2021 
dönem�ne  � l � şk �n  "Türk  Bankac ı l ık 
Sektörünün Konsol�de Olmayan Ana 
Göstergeler�" raporu yayımlandı.

Rapora göre, aralıkta bankacılık 
sektörünün akt�f büyüklüğü 9 tr�lyon 213 
m�lyar 196 m�lyon l�ra düzey�nde gerçekleşt�. 
Sektörün akt�f toplamı 2020 sonuna göre 3 
tr�lyon 106 m�lyar 754 m�lyon l�ra artış 
kaydederken, bunun oransal karşılığı yüzde 
50,9 oldu.

Aralıkta 2020 sonuna kıyasla, 

sektörün en büyük akt�f kalem� olan kred�ler 
yüzde 37 artarak 4 tr�lyon 900 m�lyar 955 
m�lyon l�raya, menkul değerler toplamı yüzde 
44,4 yükselerek 1 tr�lyon 476 m�lyar 598 
m�lyon l�raya çıktı. Bu dönemde, kred�ler�n 
tak�be dönüşüm oranı da yüzde 3,15 
sev�yes�nde gerçekleşt�.

Bankaların kaynakları �ç�nde en 
büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, 
aralıkta 2020 sonuna göre yüzde 53,5 artarak 5 
tr�lyon 303 m�lyar 348 m�lyon l�raya yükseld�.

Aynı dönemde öz kaynak toplamı 
yüzde 18,6 artışla 710 m�lyar 965 m�lyon 
l�raya ulaştı. Sektörün aralık sonu �t�barıyla
dönem net karı 92 m�lyar 83 m�lyon l�ra,
sermaye yeterl�l�ğ� standart oranı yüzde 18,34
sev�yes�nde gerçekleşt�.

Türkiye’nin Elektrik  
Tüketimi Arttı Yüzde 7 
Isınma �ht�yacının ve evlerde geç�r�len 

vakt�n artması elektr�k ve doğal gaz 
tüket�m�ne yansıyor. 2021'e göre daha 

sert geçen kış aylarının etk�s�yle elektr�k 
tüket�m�nde artış görülüyor.
Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakanlığı 
ver�ler�ne göre, elektr�k tüket�m�, ocak 
ayında yıllık bazda yüzde 7,05 artarak 28 
m�lyar 602 m�lyon 195 b�n k�lovatsaate 
yükseld�.

Günlük bazda en yüksek elektr�k 
tüket�m� 1 m�lyar 11 m�lyon 172 b�n 
k�lovatsaatle 18 Ocak'ta, en düşük tüket�m 
�se 755 m�lyon 89 b�n k�lovatsaatle 1 Ocak'ta 
gerçekleşt�.
Elektr�k üret�m�n�n yüzde 26,6'sı doğal 
gaz kaynaklı

Elektr�k üret�m� �se yüzde 6,48 
artarak 28 m�lyar 556 m�lyon 75 b�n 
k�lovatsaat oldu. Üret�m�n�n yüzde 16,4'ü 

h�droelektr�k santraller�nden, yüzde 26,6'sı 
doğal gaz santraller�nden, yüzde 16,2's� �se 
yerl� kömür santraller�nden sağlandı.

Üret�mde rüzgar enerj�s�n�n payı 
yüzde 10,8, �thal kömür santraller�n�n payı 
�se yüzde 21 olarak kayıtlara geçt�. Ger� 
kalan üret�m �se jeotermal, güneş, fuel-o�l ve 
b�yokütle kaynaklarından elde ed�ld�.
Elektr�k �hracatı yüzde 159 arttı

Türk�ye'n�n elektr�k �thalatı, bu 
dönemde geçen yılın aynı ayına kıyasla 6 
kattan fazla artarak 65 m�lyon 624 b�n 
k� lovatsaat ten 471 m�lyon 688 b�n 
k�lovatsaate yükseld�.

Söz konusu ayda, elektr�k �hracatı 
�se yüzde 159 artarak 425 m�lyon 317 b�n 
k�lovatsaat oldu. Geçen yılın ocak ayında 
164 m�lyon 259 b�n k�lovatsaat elektr�k 
�hracatı yapılmıştı.

Ocakta En Fazla İhracat  
Otomotiv Sektöründe Gerçekleşti

ürk�ye İhracatçılar Mecl�s� (TİM)Tver�ler�ne göre, geçen ay 2 m�lyar
230,2 m�lyon dolarlık �hracata �mza 

atan otomot�v sektörünü, 2 m�lyar 135,7 
m�lyon dolarla k�myev� maddeler ve 
mamuller�, 1 m�lyar 630,5 m�lyon dolarla çel�k 
sektörü tak�p ett�.

Ocakta en fazla �hracat artışı yüzde 
1 3 5 , 5  � l e  z e y t � n  v e  z e y t � n y a ğ ı n d a 
gerçekleş�rken, çel�k sektörünün �hracatı 
yüzde 54,9'luk artışla 1,05 m�lyar dolardan 
1,63 m�lyar dolara çıktı.

Türk�ye'n�n toplam �hracatının geçen 
ay yüzde 74,6'sını oluşturan sanay� grubunda 
ocakta yüzde 18,4'lük artışla 13 m�lyar 123 
m�lyon dolarlık �hracat yapıldı.

Söz konusu dönemde toplam 
�hracatın yüzde 14,6'sını oluşturan tarım 
grubunda �hracat yüzde 25,1'l�k artışla 2 
m�lyar 575 m�lyon dolarlık, toplam �hracattan 
yüzde 2,8 pay alan madenc�l�kte �se yüzde 41,3 
artışla 498,2 m�lyon dolarlık �hracata �mza 
atıldı.
En fazla �hracat Almanya'ya gerçekleşt�

En çok �hracat gerçekleşt�r�len �lk 3 
ülke, 1,6 m�lyar dolarla Almanya, 1,2 m�lyar 
dolarla ABD, 1 m�lyar dolarla İtalya oldu. 

Ülke gruplarına göre �hracata bakıldığında 
Avrupa B�rl�ğ�'ne yapılan �hracat yüzde 14 
artışla 7,3 m�lyar dolarlık hacme ulaştı ve payı 
41,6 oldu.

AB har�c�ndek� d�ğer Avrupa ülkeler� 
de dah�l ed�ld�ğ�nde Avrupa kıtasının ocak 
�hracatındak� payı yüzde 54,3 olarak 
gerçekleşt�. D�ğer ülke gruplarında Yakın ve 
Orta Doğu ülkeler�ne 3 m�lyar dolar, Afr�ka 
kıtasına 1,9 m�lyar dolar, Kuzey Amer�ka'ya 
1,4 m�lyar dolar ve Uzak Doğu ülkeler�ne 1,2 
m�lyar dolarlık �hracat yapıldı.

Ocakta 62 �l �hracatını artırırken, en 
çok �hracat yapan �lk 3 �l, 7 m�lyar dolarla 
İstanbul, 1,5 m�lyar dolarla Kocael� ve 1,2 
m�lyar dolarla Bursa olarak sıralandı.

Türk l�rası �le açılan beyannamelere 
göre ocakta 180 ülkeye toplam 7,5 m�lyar TL 
tutarında Türk l�rası �le �hracat gerçekleşt�r�ld�. 
Ocakta TL �le �hracat yüzde 59 arttı.

Geçen ay 1.516 firma �lk kez �hracat 
yaptı. Bu firmaların 333'ü mob�lya, 331'� 
k�myev� maddeler, 280'� �se dem�r ve dem�rdışı 
metaller sektöründen l�steye g�rd�. Yen� 
firmaların ocaktak� �hracatı 85,4 m�lyon dolar 
olarak gerçekleşt�. Geçen ay �hracat yapan 
toplam firma sayısı �se 42 b�n 494 oldu.

BDDK, Sermaye Yeterliliğinin 
Ölçülmesine İlişkin Yönetmelikte
Değişikliğe Gitti... 

Yapılan değ�ş�kl�kle, �çsel derecelend�rmeye dayalı 
yaklaşımları kullanmak �ç�n �z�n alan bankaların, 3 
yıllık geç�ş sürec�nde hesapladıkları sermaye 
yeterl�l�ğ� standart oranına eklenmes� gereken 
ayarlama tutarı hüküm altına alındı.

Bu kapsamda daha önce yönetmel�kte "�çsel 
derecelend�rmeye dayalı yaklaşımlar �ç�n geç�ş sürec�" 
olarak yer alan bölüm başlığı, "�çsel derecelend�rmeye 
dayalı yaklaşımlar �ç�n sermaye tabanı uygulaması" 
şekl�nde değ�şt�r�ld�.

Geç � ş  sü rec �n �n  ka ld ı r ı l a rak  Base l 
standartlarına uygun şek�lde sermaye tabanı 
uygulamasına geç�lmes� �le �çsel derecelend�rmeye 
dayalı yaklaşımı kullanma �zn� alan bankalar �ç�n kred� 
r�sk�ne esas tutarın hesaplanmasında 3 yıl kuralı da 
kaldırılmış oldu. Söz konusu değ�ş�kl�k sonucu �çsel 
derecelend�rmeye dayalı yaklaşım �ç�n kullanılan 
ayarlama tutarının formülünde de tekn�k düzenleme 
yapıldı.

Formülde bankaların �çsel derecelend�rmeye 
dayalı yaklaşıma geç�ş� �ç�n daha önce �lk yıl �ç�n 
yüzde 100, �k�nc� yıl �ç�n yüzde 90 ve üçüncü yıl �ç�n 
yüzde 80 olarak bel�rlenen çarpan, süren�n 
kaldırılması �le yüzde 80'e sab�tlend�. Bu şek�lde, �çsel 
derecelend�rmeye dayalı yaklaşımı kullanmaya 
başlayan bankaların hesapladıkları sermaye yeterl�l�ğ� 
standart oranlarındak� muhtemel kesk�n artışların 
kademel� şek�lde yıllara yayılarak model r�sk� 
azaltıldı.

Söz konusu değ�ş�kl�kler, 31 Aralık 2021'den 
geçerl� olmak üzere yürürlüğe g�rd�.

Öte yandan yönetmel�ğ�n karşı taraf kred� 
r�sk� �le merkez� karşı taraflardan kaynaklanan r�skler 
�ç�n sermaye yükümlülüğünün hesaplanmasına da�r 
detayların bel�rlend�ğ� ekler�nde de düzenlemeler 
yapıldı. Bu düzenlemeler, 1 Temmuz 2022'den 

�t�baren geçerl� olacak.
L�k�d�te karşılama oranına �l�şk�n 

yönetmel�kte düzenleme

Yapılan değ�ş�kl�klere göre, yönetmel�kte 
yüksek kal�tel� l�k�t varlıkların sınıflandırıldığı 
maddeden "�potek tem�natlı menkul kıymetler" �fades� 
çıkarılırken, yer�ne "tem�natlı menkul kıymetler" 
eklend�.

Bu değ�ş�kl�kle bankanın kend�s�, bağlı 
ortaklıkları veya �şt�rakler� tarafından �hraç ed�len 
tem�natlı menkul kıymetler�n, yüksek kal�tel� l�k�t 
varlıklar olarak değerlend�r�lemeyeceğ� hükme 
bağlandı.

Yönetmel�k değ�ş�kl�ğ� �le 2A kal�te l�k�t 
varlıklar da yen�den tanımlandı.

Böylece yetk�l� b�r kred� derecelend�rme 
kuruluşu tarafından ver�len uzun vadel� kred� 
derecelend�rme notu "AA-", uzun vadel� kred� 
derecelend�rme notunun bulunmaması hal�nde kısa 
vadel� kred� derecelend�rme notu "AA-"ye eşdeğer ya 
da böyle b�r derecelend�rme notu bulunmaması 
hal�nde bankanın �çsel derecelend�rme s�stem� 
uyarınca hesaplanmış temerrüt olasılığı "AA-" veya 
daha yüksek olan tem�natlı menkul kıymetler �le d�ğer 
borçlanma araçları, 2A kal�te l�k�t varlıklar olarak 
değerlend�r�lecek.

Öte yandan yapılandırı lmış finansal 
araçlardan borçlar hakkında hükümler�n bel�rlend�ğ� 
madde de rev�ze ed�ld�.

Söz konusu değ�ş�kl�kler, uluslararası 
standartlardak� uygulamaları mevzuata uyarlamak ve 
son dönemde bankaların �potek tem�natlı menkul 
kıymetler �le varlık tem�natlı menkul kıymet türündek� 
�hraçlarının artış eğ�l�m�nde olması neden�yle yapıldı.

Turizm İstatistikleri Açıklandı
Türk�ye İstat�st�k Kurumu (TÜİK), 2021 yılının 

4. çeyreğ�ne ve yılın genel�ne �l�şk�n tur�zm 
�stat�st�kler�n� açıkladı.Buna göre, tur�zm 

gel�r�, geçen yıl b�r öncek� yıla göre yüzde 103 artarak 
24 m�lyar 482 m�lyon 332 b�n dolara çıktı. Geçen 
yılk� gel�r�n 19 m�lyar 679 m�lyon 915 b�n doları 
k�ş�sel harcamalar, 4 m�lyar 802 m�lyon 417 b�n 
doları da paket tur harcamaları oluşturdu.

Bu dönemde k�ş� başına ortalama gecel�k 
harcama 66 dolar, yabancıların ortalama gecel�k 
harcaması 73 dolar, yurt dışında �kamet eden 
vatandaşların ortalama gecel�k harcaması 50 dolar 
oldu.

Türk�ye'den çıkış yapan z�yaretç� sayısı, 
2021'de b�r öncek� yıla göre yüzde 85,5 artarak 29 
m�lyon 357 b�n 463 k�ş�ye yükseld�. Bunların yüzde 
81,5'�n� (23 m�lyon 940 b�n 21 k�ş�) yabancılar, yüzde 
18,5'�n� �se (5 m�lyon 417 b�n 442 k�ş�) yurt dışında 
�kamet eden vatandaşlar oluşturdu.
Tur�zm g�der� yüzde arttı

Geçen yıl tur�zm g�der�, b�r öncek� yıla göre 
yüzde 67,7 artarak 1 m�lyar 851 m�lyon 922 b�n 
dolara çıktı. Bunun 1 m�lyar 819 m�lyon 811 b�n 
dolarını k�ş�sel, 32 m�lyon 111 b�n dolarını �se paket 
tur harcamaları oluşturdu.

Söz konusu yılda yurt dışını z�yaret eden 
vatandaş sayısı b�r öncek� yıla göre yüzde 22,1 
artarak 2 m�lyon 738 b�n 340 k�ş� oldu. Bunların k�ş� 
başı ortalama harcaması 676 dolar olarak gerçekleşt�.
Tur�zm gel�r� geçen yılın 4'üncü çeyreğ�nde yüzde 
95 arttı

Tur�zm gel�r�, geçen yılın 4'üncü çeyreğ�nde 
b�r öncek� yılın aynı dönem�ne kıyasla yüzde 95 
artarak 7 m�lyar 631 m�lyon 374 b�n dolar oldu. 
Tur�zm gel�r�n�n (cep telefonu dolaşım ve mar�na 
h�zmet harcamaları har�ç) yüzde 80,1'� yabancı 
z�yaretç�lerden, yüzde 19,9'u �se yurt dışında �kamet 
eden vatandaş z�yaretç�lerden elde ed�ld�.

Seyahatler�n� k�ş�sel veya paket tur �le 

organ�ze eden z�yaretç�ler�n bu çeyrekte yaptığı 
harcamaların 5 m�lyar 883 m�lyon 106 b�n dolarını 
k�ş�sel harcamalar, 1 m�lyar 748 m�lyon 268 b�n 
dolarını �se paket tur harcamaları oluşturdu.

Geçen yılın 4'üncü çeyreğ�nde tüm harcama 
türler� b�r öncek� yılın aynı çeyreğ�ne göre arttı. Paket 
tur harcamalarında Türk�ye'ye kalan pay yüzde 
202,5, tur h�zmetler� harcaması yüzde 162,4, spor, 
eğ�t�m, kültür harcaması yüzde 143,5 yükseld�. Yıllık 
olarak değerlend�r�ld�ğ�nde �se en çok artış tur 
h�zmetler� harcamalarında oldu.

Söz konusu çeyrekte yabancıların ortalama 
gecel�k harcaması 72 dolar, yurt dışında �kamet eden 
vatandaşların ortalama gecel�k harcaması �se 43 dolar 
olarak kayıtlara geçt�.

Türk�ye'den çıkış yapan z�yaretç� sayısı, 
geçen yılın son çeyreğ�nde b�r öncek� yılın aynı 
dönem�ne göre yüzde 97,5 artarak 9 m�lyon 50 b�n 
112 k�ş� oldu. Bunların yüzde 83'ünü (7 m�lyon 511 
b�n 28 k�ş�) yabancılar, yüzde 17's�n� �se (1 m�lyon 
539 b�n 84 k�ş�) yurt dışında �kamet eden vatandaşlar 
oluşturdu.

Bu çeyrekte gelen yabancı z�yaretç�ler�n 
yüzde 68,6'sı "gez�, eğlence, sport�f ve kültürel 
faal�yetler" amacıyla ülkey� z�yaret ett�. İk�nc� sırada 
yüzde 16,9 �le "akraba ve arkadaş z�yaret�", üçüncü 
sırada �se yüzde 5,2 �le "alışver�ş" yer aldı.
K�ş� başı ortalama harcama �se 586 dolar oldu

Yurt dışı �kametl� vatandaşlar �se Türk�ye'ye 
yüzde 66,4 �le en çok "akraba ve arkadaş z�yaret�" 
amacıyla geld�.Söz konusu çeyrekte, yurt dışını 
z�yaret eden vatandaş sayısı b�r öncek� yılın aynı 
çeyreğ�ne göre yüzde 301,6 artarak 1 m�lyon 188 b�n 
803 k�ş� oldu. Bu k�ş�ler�n tur�zm g�der�, geçen yılın 
aynı çeyreğ�ne kıyasla yüzde 276,4 artarak 696 
m�lyon 183 b�n dolara çıktı. Bunun 677 m�lyon 89 b�n 
dolarını k�ş�sel, 19 m�lyon 94 b�n dolarını �se paket tur 
harcamaları oluşturdu.K�ş� başı ortalama harcama �se 
586 dolar olarak gerçekleşt�.
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Türk�ye İstat�st�k Kurumu (TÜİK) ocak ayına �l�şk�n 
Tüket�c� F�yat Endeks� (TÜFE) �le Yurt İç� Üret�c� 
F�yat Endeks� (Yİ-ÜFE) rakamlarını açıkladı.

Buna göre, TÜFE'de ocakta b�r öncek� aya göre 
yüzde 11,10, b�r öncek� yılın aralık ayına göre yüzde 11,10, 
b�r öncek� yılın aynı ayına göre yüzde 48,69 ve on �k� aylık 
ortalamalara göre yüzde 22,58 artış gerçekleşt�.
Yİ-ÜFE aylık yüzde 10,45 yıllık yüzde 93,53 arttı

Yurt İç� Üret�c� F�yat Endeks� �se ocakta b�r öncek� 
aya göre yüzde 10,45 b�r öncek� yılın Aralık ayına göre 
yüzde 10,45, b�r öncek� yılın aynı ayına göre yüzde 93,53 ve 
on �k� aylık ortalamalara göre yüzde 49,93 artış gösterd�.
TÜFE'de en düşük artış haberleşmede

TÜFE'de yıllık en düşük artış yüzde 10,76 �le 
haberleşme ana grubunda gerçekleşt�. B�r öncek� yılın aynı 
ayına göre artışın düşük olduğu d�ğer ana gruplar sırasıyla 
yüzde 18,67 �le eğ�t�m, yüzde 25,32 �le g�y�m ve ayakkabı 
ve yüzde 28,63 �le sağlık oldu. Buna karşılık, b�r öncek� 
yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar �se 
sırasıyla, yüzde 68,89 �le ulaştırma, yüzde 55,61 �le gıda ve 
alkolsüz �çecekler, yüzde 54,53 �le ev eşyası oldu.

Aylık düşüş gösteren ana grup �se yüzde 0,24 �le 
g�y�m ve ayakkabı oldu. En az artış gösteren ana gruplar �se 
yüzde 1,19 �le eğ�t�m, yüzde 2,16 �le haberleşme ve yüzde 
8,09 �le çeş�tl� mal ve h�zmetler oldu. Buna karşılık, 2022 
yılı Ocak ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar �se 
sırasıyla, yüzde 21,90 �le alkollü �çecekler ve tütün, yüzde 
18,91 �le konut, yüzde 12,82 �le ev eşyası oldu.
354 madden�n ortalama fiyatı arttı

Ocak 2022'de, endekste kapsanan 409 maddeden, 
38 madden�n ortalama fiyatında düşüş gerçekleş�rken, 17 

madden�n ortalama fiyatında değ�ş�m olmadı. 354 
madden�n ortalama fiyatında �se artış gerçekleşt�.
Yurt İç� Üret�c� F�yat Endeks�

Sanay�n�n dört sektörünün yıllık değ�ş�mler�; 
madenc�l�k ve taş ocakçılığında yüzde 86,51, �malatta 
yüzde 90,29, elektr�k, gaz üret�m� ve dağıtımında yüzde 
138,48, su tem�n�nde yüzde 25,88 artış olarak gerçekleşt�.

Ana sanay� gruplarının yıllık değ�ş�mler�; ara 
malında yüzde 106,40, dayanıklı tüket�m malında yüzde 
58,49, dayanıksız tüket�m malında yüzde 65,25, enerj�de 
yüzde 142,06, sermaye malında yüzde 63,25 artış olarak 
gerçekleşt�.

Sanay�n�n dört sektörünün aylık değ�ş�mler�; 
madenc�l�k ve taş ocakçılığında yüzde 17,36, �malatta 
yüzde 10,16, elektr�k, gaz üret�m� ve dağıtımında yüzde 
10,62, su tem�n�nde yüzde 8,61 artış olarak gerçekleşt�.

Yıllık en düşük artış; yüzde 25,88 �le su ve suyun 
arıtılması ve dağıtılması, yüzde 28,08 �le temel eczacılık 
ürünler� ve müstahzarları, yüzde 29,95 �le g�y�m eşyası alt 
sektörler�nde gerçekleşt�. Buna karşılık kok ve rafine petrol 
ürünler� yüzde 180,75, ham petrol ve doğal gaz yüzde 
162,84, elektr�k, gaz, buhar ve �kl�mlend�rme üret�m� ve 
dağıtımı yüzde 138,48 �le endeksler�n en fazla arttığı alt 
sektörler oldu.

Aylık en düşük artış; yüzde 2,40 �le metal 
cevherler�, yüzde 2,86 �le temel eczacılık ürünler� ve 
müstahzarları, yüzde 5,39 �le ana metaller alt sektörler�nde 
gerçekleşt�. Buna karşılık kömür ve l�ny�t yüzde 32,33, 
d�ğer madenc�l�k ve taş ocakçılığı ürünler� yüzde 24,48, 
ham petrol ve doğal gaz yüzde 21,17 �le endeksler�n en fazla 
arttığı alt sektörler oldu.

Türk�ye İhracatçılar Mecl�s� (TİM) 
ver�ler�nden derlenen b�lg�lere 
göre, geçen yılın ocak ayında 

894,3 m�lyon dolar olan elektr�k-
elektron�k sektörünün �hracatı, 2022'n�n 
aynı dönem�nde yüzde 9,9 artarak 982,9 
m�lyon dolara yükseld�.

Sektörün ülkeler bazında �hracat 
dağılımına bakıldığında, ocakta en fazla 
�hracat 115,4 m�lyon dolarla B�rleş�k 
Krallık'a yapıldı. B�rleş�k Krallık'ı, 92,8 
m�lyon dolarla Almanya, 64,2 m�lyon 
dolarla Fransa tak�p ett�.

L�bya'ya yapılan elektr�k-
elektron�k �hracatının ocakta geçen yılın 
aynı dönem�ne kıyasla yüzde 311,8 
artarak 18 m�lyon dolara yükselmes� 
d�kkat� çekt�. Benzer şek�lde, Katar'a 
yapılan elektr�k-elektron�k �hracatı da 
ocak ayında yüzde 215 artışla 13 m�lyon 
doları geçt�.

Orta Doğu ülkeler�ne elektr�k-
elektron�k �hracatı 111 m�lyon dolara 
yükseld�

Elektr�k-elektron�k sektörünün, 
ülke grupları baz alındığında en fazla 
�hracat yaptığı bölge Avrupa B�rl�ğ� (AB) 
ülkeler� oldu. 2021'�n ocak ayında AB 
ülkeler�ne 425,6 m�lyon dolarlık �hracat 

yapan sektör, bu yılın aynı dönem�nde 
yüzde 6,9 artışla bölgeye 454,7 m�lyon 
dolarlık �hracat gerçekleşt�rd�.

AB'y�, 149 m�lyon dolarlık 
�hracatla d�ğer Avrupa ülkeler� tak�p ett�.

Orta Doğu ülkeler�ne yapılan 
elektr�k-elektron�k �hracatının yüzde 26,5 
artışla 111,9 m�lyon dolara yükselmes� 
d�kkat� çekt�. Benzer şek�lde sektör, ocak 
ayında Afr�ka ülkeler�ne yüzde 30,5 
artışla yaklaşık 98 m�lyon dolarlık �hracat 
gerçekleşt�rd�.

İstanbul 526 m�lyon dolar �hracatla 
z�rvede

Sektörün �hracat rakamlarına 
�ller bazında bakıldığında �se İstanbul, 
526,3 m�lyon dolarla ocak ayında en fazla 
�hracat gerçekleşt�ren �l oldu. Söz konusu 
dönemde İstanbul'un elektr�k-elektron�k 
sektöründek� �hracatı geçen yılın aynı 
dönem�ne kıyasla yüzde 8,7 arttı.

İhracatta İstanbul'u, yüzde 11,4 
artış ve 127,7 m�lyon dolarla Man�sa, 
yüzde 17,5 artış ve 61,4 m�lyon dolarla 
Kocael� tak�p ett�.

Elektr�k-elektron�k �hracatında 
öne çıkan �llerden Den�zl�'n�n �hracatı �se 
yüzde 20,4 artışla 59,9 m�lyon dolara 

Elektrik-Elektronik İhracatı

Kartlı Ödemeler Geçen Yıl
1,71 Trilyon Liraya Ulaştı...

ankalararası Kart Merkez� AŞ'n�n (BKM) 2021Byılına �l�şk�n açıkladığı ver�lere göre, geçen yıl en
fazla kartlı ödeme artışı hava yolları ve konaklama 

sektörler�nde görüldü.
Temassız ödeme tutarı 3 katına ulaşırken, 

�nternetten kartlı ödeme tutarı �se yüzde 75'l�k büyümeyle 
455 m�lyar TL oldu. Geçen yıl her 4 TL'l�k kartlı ödemen�n 
1 TL's� �nternetten yapıldı.

Kartlı nak�t çek�m tutarı �se yüzde 17 büyüyerek 
1,12 tr�lyon l�raya ulaştı. 2021'de günde ortalama 4,7 
m�lyar TL kartlı ödeme gerçekleş�rken, 3,3 m�lyar TL nak�t 
çek�m �şlem� yapıldı.

Kred� kartı sayısı yüzde 11 artışla 83,8 m�lyon 
olurken, banka kartı sayısı yüzde 4 yüksel�şle 150,1 
m�lyon, ön ödemel� kart sayısı �se yüzde 32 artışla 57,1 
m�lyon adede ulaştı. Böylece toplam kart sayısı yüzde 10 
artarak yaklaşık 291 m�lyon adet olarak gerçekleşt�. 
Avrupa'da bu alanda en yüksek kart sayısına sah�p ülke 
Türk�ye oldu.
Kred� kartlı ödeme tutarı 1,4 tr�lyon l�ra oldu

Geçen yıl kred� kartlarıyla yapılan ödeme tutarı 
yüzde 47 artışla 1 tr�lyon 406 m�lyar TL'ye, banka 
kartlarıyla yapılan ödemeler yüzde 55 artışla 279,8 m�lyar 
TL'ye, ön ödemel� kartlarla yapılan ödeme tutarı �se yüzde 
211 artışla 26,5 m�lyar TL'ye ulaştı.

Geçen yıl ortalama olarak günde 24,2 m�lyon adet 
ödeme �şlem�, 4,7 m�lyar TL ödeme tutarı gerçekleşt�. 
İşlem başına ortalama ödeme tutarı �se 2021'de yüzde 15 
artışla 194 TL'ye ulaştı.

Kred� kartlarıyla yapılan nak�t çek�m tutarı yıllık 
yüzde 56 artışla 151,3 m�lyar TL'ye, banka kartlarıyla nak�t 
çek�m tutarı yüzde 13 artışla 1 tr�lyon 25 m�lyar TL'ye, ön 
ödemel� kartlarla nak�t çek�m tutarı �se yüzde 55 artışla 
18,6 m�lyar TL'ye ulaştı. Toplam kartlı nak�t çek�m tutarı 

yüzde 17 büyüyerek 1 tr�lyon 195 m�lyar TL olarak 
gerçekleşt�. İşlem başına ortalama nak�t çek�m tutarı yüzde 
12 artarak 867 TL'ye ulaştı.
En fazla kartlı ödeme artışı hava yolları ve konaklama 
sektöründe

Geçen yıl en fazla kartlı ödeme artışı salgın 
neden�yle 2020'de daralan hava yollarında görüldü. Hava 
yolları sektöründe kartlı ödemeler yüzde 135 artarak 41,3 
m�lyar TL'ye ulaşırken, onu yüzde 127 �le konaklama, 
yüzde 120 �le kuyumculuk, yüzde 98 �le seyahat acenteler�, 
yüzde 86 �le kamu/verg� ödemeler� �zled�.

Kartlı ödeme tutarı büyüklüğüne göre sektörel 
sıralamada �se z�rvey� 490,5 m�lyar TL'l�k büyüklükle 
market-gıda ödemeler� aldı. Bu sektörü 138,9 m�lyar TL �le 
g�y�m, 133,4 m�lyar TL �le elektron�k eşya, 118,3 m�lyar TL 
�le akaryakıt tak�p ett�.

Temassız ödeme aded� öncek� yıla göre 2 kat, 
ödeme tutarı �se 3 kat artarken mağaza �ç� her 2 ödemeden 
1'� temassız gerçekleşt�. Kartlarla yapılan temassız ödeme 
aded� yüzde 116 artarak 3,73 m�lyara, temassız ödeme 
tutarı �se yüzde 176 yüksel�şle 289,6 m�lyar TL'ye ulaştı.
En fazla kartlı ödeme 31 Aralık'ta

Geçen yıl en fazla kartlı ödeme tutarı 8,8 m�lyar 
TL �le 31 Aralık'ta gerçekleş�rken, en fazla kartlı nak�t 
çek�m tutarı 10 m�lyar TL �le 19 Temmuz'da (Kurban 
Bayramı Ar�fe günü) yaşandı.

İnternetten en fazla kartlı ödeme 3,1 m�lyar TL �le 
Muhteşem Cuma olan 26 Kasım'da gerçekleşt�. 31 Aralık'ta 
yılbaşı alışver�şler� �ç�n 10 m�lyon kartla yapılan 18 m�lyon 
�şlemle temassız ödeme rekoru kırıldı.

Yıl �ç�nde en fazla kartlı ödeme tutarı gerçekleşen 
gün pazartes�, saat aralığı �se 15.00-16.00 aralığı oldu.erj� 
kaynaklarından elektr�k üreten tes�slerden oluştu.

Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığının, 
Aralık 2021 dönem�ne a�t yatırım 
teşv�k belges�  l �s tes�  Resm� 

Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, söz konusu ayda 2 b�n 

123 yatırım teşv�k belges� ver�ld�. Belge 
alan projeler�n yatırım tutarı 52 m�lyar 
951 m�lyon 245 b�n 80 l�ra olarak 
h e s a p l a n d ı .  B u  y a t ı r ı m l a r ı n 
gerçekleşt�r�lmes�yle 83 b�n 172 k�ş�n�n 

�st�hdam ed�lmes� planlanıyor.
36 yatırım teşv�k belges� �ptal ed�ld�

Öte yandan sab�t yatırım tutarı 
975 m�lyon 423 b�n 810 l�ra olan ve 1007 
k�ş�n�n �st�hdamı öngörülen 36 yatırım 
teşv�k belges� �ptal ed�ld�.

Bu dönemde 313 yatırım teşv�k 
belges�ne tamamlama v�zes� ver�l�rken bu 
projeler�n sab�t yatırım tutarı 9 m�lyar 916 
m�lyon 129 b�n 58 l�ra,  �st�hdam 

Enflasyon Rakamları Açıklandı
1 Milyar Dolara Yaklaştı...

Aralık’ta 2123 Yatırım Teşvik Belgesi
Düzenlendi...

MB Razevrleri 110,2 Milyar Dolar Oldu

Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası 
(TCMB) tarafından Haftalık Para ve 
Banka İstat�st�kler� yayımlandı.

Buna göre, 28 Ocak'ta Merkez 
Bankası brüt döv�z rezervler�, 840 m�lyon 
dolar artışla 71 m�lyar 636 m�lyon dolara 
yükseld�. Brüt döv�z rezervler�, 21 Ocak'ta 
7 0  m � l y a r  7 9 6  m � l y o n  d o l a r 
sev�yes�ndeyd�.Söz konusu dönemde altın 

rezervler�, 441 m�lyon dolar azalarak 39 
m�lyar 18 m�lyon dolardan 38 m�lyar 577 
m�lyon dolara ger�led�.

Böylece Merkez Bankası'nın 
toplam rezervler�, 28 Ocak haftasında b�r 
öncek� haftaya kıyasla 400 m�lyon dolar 
artarak 109 m�lyar 814 m�lyon dolardan 
110 m�lyar 214 m�lyon dolara yükseld�.




