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İşsizlik Rakamları 
Açıklandı
TÜİK, Aralık 2021'e �l�şk�n �ş gücü �stat�st�kler�n� 
açıkladı.Buna göre, Türk�ye genel�nde 15 ve daha yukarı 
yaştak� k�ş�lerde �şs�z sayısı 2021 yılı Aralık ayında b�r 
öncek� aya göre 2 b�n k�ş� artarak 3 m�lyon 794 b�n k�ş� oldu. 
İşs�zl�k oranı �se 0,1 puanlık azalış �le yüzde 11,2 sev�yes�nde 
gerçekleşt�.İst�hdam ed�lenler�n sayısı �se 2021 yılı Aralık 
ayında b�r öncek� aya göre 236 b�n k�ş� artarak 30 m�lyon 141 
b�n k�ş�, �st�hdam oranı �se 0,3 puanlık artış �le yüzde 47,0 

İhracat ve İthalat 
Birim Değer Endeksleri
Arttı...

TÜİK, Aralık 2021 dönem�ne �l�şk�n dış t�caret 
endeksler�n� açıkladı. Buna göre, �hracat b�r�m değer 
endeks� aralıkta öncek� yılın aynı ayına göre yüzde 
6,6 yükseld�. Endeks b�r öncek� yılın aynı ayına 
göre, gıda, �çecek ve tütünde yüzde 3,5, ham 
maddelerde (yakıt har�ç) yüzde 15,9, yakıtlarda 
yüzde 57,7 ve �malat sanay�nde (gıda, �çecek, tütün 
har�ç) yüzde 4,8 artış kaydett�.

İhracat b�r�m değer endeks� 2021 yılı 
dördüncü çeyrekte b�r öncek� yılın dördüncü 
çeyreğ�ne göre yüzde 9,4 yükseld�. Endeks, 2021 
yılında b�r öncek� yıla göre yüzde 9,5 artış 
gösterd�.İthalat  b�r�m değer endeks� Aralık 2021'de 
yıllık bazda yüzde 25,7 yükseld�. Endeks öncek� 
yılın aynı ayına göre, gıda, �çecek ve tütünde yüzde 
21,7, ham maddelerde (yakıt har�ç) yüzde 45,1, 
yakıtlarda yüzde 112,7 ve �malat sanay�nde (gıda, 
�çecek, tütün har�ç) yüzde 11,4 arttı.

Toplam Ciro Endeksi
Yıllık Bazda Arttı...
Türk�ye İstat�st�k 
Kurumu, 2021 Aralık 
ayına �l�şk�n c�ro 
endeksler�n� açıkladı. 
Buna göre, Sanay�, 
�nşaat, t�caret ve 
h�zmet sektörler� 
toplamında c�ro 
endeks�, 2021 yılı 
Aralık ayında yıllık 
yüzde 82,4 arttı.

3

Merkez Bankasının
Rezevrleri 114,7 Milyar
Dolar Oldu.
Türk�ye Cumhur�yet 
Merkez Bankası 
(TCMB) toplam 
rezervler� 4 Şubat 
haftasında 4 m�lyar 
442 m�lyon dolar 
artarak 114 m�lyar 
656 m�lyon dolara 
yükseld�.
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Cari Açık Rakamları
Açıklandı... 3

TCMB Şubat Ayı “Piyasa Katılım-
cıları Anketi” Yayınlandı...
Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası 
(TCMB) P�yasa Katılımcıları Anket�'ne 
göre, yıl sonu Tüket�c� F�yat Endeks� 
(TÜFE) beklent�s� yüzde 34,06 oldu.  

Merkez Bankası, reel ve finansal 
sektör tems�lc�ler� �le profesyonellerden 
oluşan 51 katılımcıyla gerçekleşt�rd�ğ� 
şubat ayına �l�şk�n "P�yasa Katılımcıları 
Anket�"n� yayımladı.

Geçen ay yüzde 3,04 olan şubat 
ayı TÜFE beklent�s�, bu anket dönem�nde 
yüzde 4,22'ye yükseld�.

Sanayi Üretim Endeksi
Aylık ve Yıllık Bazda Arttı...
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Türk�ye İstat�st�k Kurumu (TÜİK), geçen yılın 
aralık ayına �l�şk�n sanay� üret�m endeks� 
sonuçlarını açıkladı.Buna göre, geçen yıl aralıkta 
takv�m etk�s�nden arındırılmış sanay� üret�m� 
2020'n�n aynı ayına göre yüzde 14,4 yükseld�.

Sanay�n�n alt sektörler� �ncelend�ğ�nde, 
Aralık 2021'de madenc�l�k ve taş ocakçılığı 
sektörü endeks� b�r öncek� yılın aynı ayına göre 
yüzde 1,5 azalırken, �malat sanay� sektörü endeks� 
yüzde  16 ,2  ve  e lek t r �k ,  gaz ,  buhar  ve 
�kl�mlend�rme üret�m� ve dağıtımı sektörü endeks� 
yüzde 6 arttı.
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Bankacılık  Sektörü 2021'de 
Aylık ve Yıllık Bazda En Yüksek
Karları Gördü...

Bankaların Kredi  
Hacmi 5 Trilyon Lira Oldu.
BDDK tarafından yayımlanan haftalık bültene 
göre, sektörün kred� hacm� 4 Şubat �t�barıyla 28 
m�lyar 424 m�lyon l�ra arttı. Söz konusu dönemde 
toplam kred� hacm� 4 tr�lyon 972 m�lyar 229 
m�lyon l�radan 5 tr�lyon 653 m�lyon l�raya 
yükseld�.Bankacılık sektöründek� toplam mevduat 
da (bankalararası dah�l), geçen hafta 17 m�lyar 572 
m�lyon l�ra azaldı. Söz konusu haftada yüzde 0,3 
ger�leyen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 5 
tr�lyon 411 m�lyar 633 m�lyon l�ra oldu.
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Perekande Satış Hacmi
Yıllık Bazda Arttı...
TÜİK, 2021 yılının aralık 
ayına �l�şk�n perakende 
satış endeksler�n� açıkladı. 
Buna göre, sab�t fiyatlarla 
perakende satış hacm�, 
Aralık 2021'de b�r öncek� 
aya göre yüzde 2,7 
azaldı.Bu dönemde gıda, 
�çecek ve tütün satışları 
yüzde 4,3, gıda dışı 
satışlar (otomot�v yakıtı 
har�ç) yüzde 2,3 artarken 
otomot�v yakıtı satışları 
yüzde 1,5 ger�led�. 32

İnşaat Maliyet
Endeksi Arttı...
T Ü İ K ,  A r a l ı k  2 0 2 1 
dönem�ne �l�şk�n �nşaat 
mal�yet endeks� ver�ler�n� 
açıkladı. Endeks geçen 
yılın aralık ayında b�r 
öncek� aya kıyasla yüzde 
15,7, yıllık yüzde 67,74 
yükseld�. Aylık bazda 
malzeme endeks� yüzde 
20,35, �şç�l�k endeks� 
yüzde 1,44 arttı. 
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Türkiye’nin En Hızlı 
Büyüyen 100 Şirketi
Belli Oldu.
TOBB öncülüğünde, Vodafone Bus�ness sponsorluğunda, 
TEPAV ve TOBB ETÜ �şb�rl�ğ� �le Türk�ye'n�n en hızlı 
büyüyen 100 ş�rket� bel�rlend�. C�rosunu 2 yılda yüzde 5.808 
oranında artıran İstanbul merkezl� Tr�pen�a B�l�ş�m Tur�zm 
A.Ş. firması �lk sırayı aldı. İlk 100'dek� ş�rketler, Türk�ye'den
13 kat daha hızlı büyüdü. 3

Türk bankacılık sektörü, 2021 yılında 92,1 m�lyar l�rayla yıllık bazda 
rekor kâra �mza atarken, aralıkta da 16,8 m�lyar l�ra �le tar�h�n en 
yüksek aylık kârına sah�p oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 
ver�ler�nden derlenen b�lg�lere göre, Türk bankacılık 
sektörü, geçen yıl 92 m�lyar 83 m�lyon TL net dönem 

karına ulaştı. Sektörün 2020 yılındak� kârı 58 m�lyar 503 
m�lyon l�ra sev�yes�ndeyd�.

2020 yılı �le karşılaştırıldığında kârdak� artış yüzde 
57,4'e �şaret ett�. Böylece tüm zamanların en yüksek yıllık 
kârını elde eden bankacılık sektörü, aylık bazda geçen yılın �lk 
�k� ayında yen� t�p koronav�rüs (Kov�d-19) salgının süre gelen 
etk�s�yle b�r öncek� yılın aynı dönem�ne göre kârında düşüş 
yaşandı. Devam eden aylarda �se kârlarını artırmayı başaran 
bankacılık sektörü özell�kle son çeyrekte c�dd� sıçrama yaptı.

Geçen yılın son çeyreğ�nde 35,1 m�lyar l�ra kâr elde 
eden bankacılık sektörü tüm zamanların en yüksek çeyrekl�k 
kârına ulaştı. Geçen yılın aralık ayındak� 16,8 m�lyar l�ralık 
kâr da tar�h�n en yüksek aylık kârı olarak kayıtlara geçt�.

BDDK ver�ler�ne göre 2020 yılında yüzde 11,4 olan 
sektörün ortalama öz kaynak kârlılığı, 2021 yılında yüzde 15,3 
sev�yes�ne yükseld�.



  Bülten Bülten 
HAFTALIKHAFTALIK

Bülten Bülten 
HAFTALIKHAFTALIK

TOBB Başkanı R�fat H�sarcıklıoğlu, "70 yıl sonra aynı ruh, aynı 
heyecanla güçlü Türk�ye ve güçlü ekonom� �ç�n çalışmaya devam 
ed�yoruz." ded�.

Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) Başkanı R�fat 
H�sarcıklıoğlu, B�rl�ğ�n 70 yıllık süreç �çer�s�nde yerel b�r kurumdan 
küresel b�r aktöre dönüştüğünü bel�rterek, "70 yıl sonra aynı ruh, aynı 
heyecanla güçlü Türk�ye ve güçlü ekonom� �ç�n çalışmaya devam 
ed�yoruz." �fades�n� kullandı.

H�sarcıklıoğlu, yazılı açıklamasında, 70 yılda büyük aşamalar 
kaydeden TOBB'un, örnek göster�len b�r noktaya ulaştığına �şaret ett�.

15 Mart 1950'de kuruluş kanunu yürürlüğe g�ren, 6 Şubat 
1952'de �lk genel kurulunu yapan TOBB'un, 7 Şubat 1952'de organ 
seç�mler�n� tamamlayarak fi�len hayata geçt�ğ�n� hatırlatan H�sarcıklıoğlu, 
"TOBB, 70 yılda yerel b�r kurumdan küresel b�r aktöre dönüştü. 365 oda 
ve borsası, 65 sektör mecl�s� �le ülkem�z �ş dünyasının tamamını hem 
coğrafi hem de sektörel anlamda b�r araya topladı. Atlant�k �le Pas�fik 
arasındak� tüm özel sektör kurumlarının yönet�m�ne seç�ld� ve Türk özel 
sektörünün hak ve hukukunu uluslararası düzeyde savunan b�r konuma 
gel�nd�." değerlend�rmes�nde bulundu.
"Dünyada örnek göster�len b�r sev�yeye ulaşıldı"

H�sarcıklıoğlu, TOBB olarak Türk�ye'n�n otomob�l üretme 

hayal�n� gerçekleşt�rmek �ç�n öncülük yaptıklarına d�kkat� çekerek, 
"TOGG yatırımcılarını b�r araya get�ren, yurt �ç�nde meslek� eğ�t�mden 
kara gümrük kapılarının modern�zasyonuna, Kred� Garant� Fonu'ndan 
Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezler�'ne, l�sanslı depolardan 
Türk�ye Ürün İht�sas Borsası'nın kurulmasına, yurt dışında Türk�ye 
T�caret Merkez� açılmasına kadar çok gen�ş b�r yelpazede özel sektöre 
h�zmetler sunan, �şler�n� kolaylaştıran, oda-borsa s�stem�n�n dünyada 
örnek göster�ld�ğ� b�r sev�yeye ulaşıldı." �fades�n� kullandı.

TOBB'un sonuç odaklı çalışmalarıyla sadece sorunları tesp�t 
ed�p d�le get�rmekle yet�nmed�ğ�n� vurgulayan H�sarcıklıoğlu, B�rl�ğ�n, 
bunlara kalıcı çözümler önerd�ğ�n� ve hayata geçmes�n� sağladığını da 
aktardı.

H�sarcıklıoğlu, TOBB'un tar�h� boyunca cam�aya öneml� 
katkılarda bulunanlara da teşekkürler�n� �leterek, şunları kaydett�:

"Kurucularımızı ve emeğ� geçenler� saygıyla ve m�nnetle 
anıyorum. Geçm�şten bugüne, �lk başkanımız rahmetl� Üzey�r Avunduk 
başta olmak üzere, emek vererek TOBB'un bugünkü konumuna 
gelmes�nde katkısı olan herkes� yürekten kutluyor, ah�rete �rt�hal etm�ş 
olanları rahmetle yad ed�yorum. 70 yıl sonra aynı ruh, aynı heyecanla 
güçlü Türk�ye ve güçlü ekonom� �ç�n çalışmaya devam ed�yoruz."

TOBB 2022 Yılı Ocak Ayı
Yerli Malı Belgesi
İstatistiklerini Açıkladı...

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 63'üncü 
maddes�  uyarınca Sanay�  ve Teknoloj � 
Bakanlığı'nca hazırlanan ve 13 Eylül 2014 tar�hl� 
ve 29118 sayılı Resm� Gazete 'de yayımlanarak 
yürürlüğe g�ren Yerl� Malı Tebl�ğ� (SGM 
2014/35)'ne göre TOBB tarafından Ocak 2022'de 
1.163 adet Yerl� Malı Belges� onaylandı. 

Ocak 2022'de onaylanan Yerl� Malı 
Belgeler�nden 1.136 adet� s�stemde akt�f halde 
bulunuyor. Akt�f durumdak� 1.136 belgen�n 898'� 
yüksek ve orta-yüksek teknoloj� düzey�nde, 238'� 
orta-düşük ve düşük teknoloj� düzey�nde.

Ocak ayında onaylanan yerl� malı 
belgeler�n�n; 272's� İstanbul'da, 239'u Ankara'da, 
127's� İzm�r'de, 121'� Tek�rdağ'da, 66'sı 
K o n y a ' d a ,  4 4 ' ü  A d a n a ' d a ,  2 8 ' � 
Kahramanmaraş'ta, 25'� Kocael� ve Bursa'da, 18'� 
Sakarya'da düzenlend�.

Ocak 2022'de Ocak 2021'e (1.464) göre 
%25,9 oranında b�r düşüş �le 1.163 Yerl� Malı 
Belges� onaylandı.

TOBB Yer l �  Mal ı  Be lges �  Ver � 
Tabanındak� Akt�f Yerl� Malı Belgeler�n�n toplam 
sayısı 15.625 olarak bel�rlend�.

Bankaların Kredi
Hacmi 5 Trilyon Lira
 Oldu...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan 
haftalık bültene göre, sektörün kred� 

hacm� 4 Şubat �t�barıyla 28 m�lyar 424 m�lyon l�ra 
arttı. Söz konusu dönemde toplam kred� hacm� 4 
tr�lyon 972 m�lyar 229 m�lyon l�radan 5 tr�lyon 
653 m�lyon l�raya yükseld�.

Bankacı l ık  sektöründek�  toplam 
mevduat da (bankalararası dah�l), geçen hafta 17 
m�lyar 572 m�lyon l�ra azaldı. Söz konusu haftada 
yüzde 0,3 ger�leyen bankacılık sektörü toplam 
mevduatı, 5 tr�lyon 411 m�lyar 633 m�lyon l�ra 
oldu.
Tüket�c� kred�ler� tutarı 776,6 m�lyar l�raya 
düştü

Ver�lere göre, tüket�c� kred�ler� tutarı, 4 
Şubat �t�barıyla 85 m�lyon l�ra azalarak 776 
m�lyar 567 m�lyon l�raya düştü. Söz konusu 
kred�ler�n 301 m�lyar 415 m�lyon l�rası konut, 12 
m�lyar 626 m�lyon l�rası taşıt ve 462 m�lyar 526 
m�lyon l�rası �ht�yaç kred�ler�nden oluştu.

Söz konusu dönemde taks�tl� t�car� 
kred�ler�n tutarı 3 m�lyar 800 m�lyon l�ra 
yükselerek 703 m�lyar 874 m�lyon l�raya çıktı. 
Bankaların b�reysel kred� kartı alacakları da 
yüzde 0,9 artarak 212 m�lyar 520 m�lyon l�ra oldu. 
B�reysel kred� kartı alacaklarının 87 m�lyar 629 
m�lyon l�rası taks�tl�, 124 m�lyar 891 m�lyon l�rası 
taks�ts�z oldu.
Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haf ta l ık  ver � ler �ne  göre , 
bankacılık sektöründe tak�ptek� alacaklar, 4 Şubat 
�t�barıyla b�r öncek� haftaya göre 361 m�lyon l�ra 
artarak 161 m�lyar 311 m�lyon l�raya yükseld�. 
Söz konusu tak�ptek� alacakların 127 m�lyar 689 
m�lyon l�rasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık s�stem�n�n 
yasal öz kaynakları 3 m�lyar 859 m�lyon l�ra 
artarak 969 m�lyar 650 m�lyon l�ra oldu.

Bankacılık sektörünün kred� hacm�, geçen 

hafta 28 m�lyar 424 m�lyon l�ra artarak 5 

tr�lyon 653 m�lyon l�raya yükseld�.

Perakende Satış Hacmi 
Aralık 2021'de Yıllık Bazda Arttı.
Türk�ye İstat�st�k Kurumu, 2021 yılının 

aralık ayına �l�şk�n perakende satış 
endeksler�n� açıkladı.

Buna göre, sab�t fiyatlarla perakende 
satış hacm�, Aralık 2021'de b�r öncek� aya 
göre yüzde 2,7 azaldı.Bu dönemde gıda, 
�çecek ve tütün satışları yüzde 4,3, gıda dışı 
satışlar (otomot�v yakıtı har�ç) yüzde 2,3 
artarken otomot�v yakıtı satışları yüzde 1,5 
ger�led�.

Sab�t fiyatlarla perakende satış 
hacm� Aralık 2021'de yıllık bazda yüzde 15,5 
arttı. Söz konusu ayda gıda, �çecek ve tütün 
satışları yüzde 1,7, gıda dışı satışlar (otomot�v 
yakıtı har�ç) yüzde 28,2, otomot�v yakıtı 
satışları yüzde 2,8 yükseld�.
Perakende c�ro arttı

Car� fiyatlarla perakende c�ro Aralık 
2021'de b�r öncek� yılın aynı ayına göre yüzde 
64,7 artış kaydett�. Aynı ayda gıda, �çecek ve 
tütün satışları yüzde 41,5, gıda dışı satışlar 
(otomot�v yakıtı har�ç) yüzde 76,8, otomot�v 
yakıtı satışları yüzde 74 arttı.

Perakende c�ro Aralık 2021'de b�r 
öncek� aya göre yüzde 5,8 yükseld�. Söz 
konusu ayda gıda, �çecek ve tütün satışlarında 
yüzde 3,7, gıda dışı satışlarında (otomot�v 
yakıtı har�ç) yüzde 4,3, otomot�v yakıtı 
satışlarında yüzde 14,2 artış kayded�ld�.hacm� 
yüzde 22,7 artarak 42 m�lyar 521 m�lyon 
dolara ulaştı. Söz konusu ayda enerj� ve altın 
har�ç �hracatın �thalatı karşılama oranı yüzde 
96,9 oldu.

Cari Açık Rakamları Açıklandı 

Türk�ye Cumhur�yet  Merkez 
Bankası (TCMB) tarafından 
açıklanan ödemeler denges� 

ver�ler�ne göre, car� �şlemler açığı geçen 
yılın aralık ayında 2020'n�n aynı ayına 
kıyasla 401 m�lyon dolar artarak 3 m�lyar 
841 m�lyon dolar düzey�nde gerçekleşt�. 
Bunun sonucunda 12 aylık car� �şlemler 
açığı 14 m�lyar 882 m�lyon dolara 
yükseld�.

Aynı dönemde, ödemeler denges� 
tanımlı dış t�caret açığı 1 m�lyar 625 
m�lyon dolar artarak 4 m�lyar 989 m�lyon 
dolara çıktı.

2020'n�n aralık ayında 700 

m�lyon dolar olan altın ve enerj� har�ç car� 
�şlemler fazlası, geçen yılın aynı ayında 2 
m�lyar 279 m�lyon dolar düzey�nde 
gerçekleşt�. Bu dönemde, h�zmetler 
denges� kaynaklı net g�r�şler 1 m�lyar 122 
m�lyon dolar artarak 1 m�lyar 710 m�lyon 
dolara yükseld�.

H�zmetler denges� altında seyahat 
kalem�nden kaynaklanan net gel�rler, 
geçen yılın aralık ayında 2020'n�n aynı 
ayına göre 689 m�lyon dolar artışla 1 
m�lyar 306 m�lyon dolara ulaştı. B�r�nc�l 
gel�r denges�nden kaynaklanan net 
çıkışlar �se aynı dönemde 37 m�lyon dolar 
artarak 666 m�lyon dolar oldu.

Toplam Ciro Endeksi  
Yıllık Bazda %82,4 Arttı
Türk�ye İstat�st�k Kurumu, 2021 Aralık ayına 
�l�şk�n c�ro endeksler�n� açıkladı. Buna göre, 
Sanay�, �nşaat, t�caret ve h�zmet sektörler� 
toplamında c�ro endeks�, 2021 yılı Aralık 
ayında yıllık yüzde 82,4 arttı.

Toplam c�ronun alt detaylarına 
bakıldığında; 2021 yılı Aralık ayında yıllık 
sanay� sektörü c�ro endeks� yüzde 101,4, 
�nşaat c�ro endeks� yüzde 46,4, t�caret c�ro 
endeks� yüzde 77,6, h�zmet c�ro endeks� 
yüzde 82,9 arttı.

Toplam c�ro aylık yüzde 12,8 arttı
Sanay�, �nşaat, t�caret ve h�zmet 

sektör ler �  toplamında c � ro  endeks� 
(2015=100), 2021 yılı Aralık ayında aylık 
yüzde 12,8 arttı.

Toplam c�ronun alt detaylarına 
bakıldığında; 2021 yılı Aralık ayında aylık 
sanay� sektörü c�ro endeks� yüzde 20,1, 
t�caret c�ro endeks� yüzde 11,0, h�zmet c�ro 
endeks� yüzde 7,6 artarken, �nşaat c�ro 
endeks� yüzde 4,6 azaldı.

Sanayi Üretim Endeksi  
Aylık ve Yıllık Bazda Arttı...

Türk�ye İstat�st�k Kurumu (TÜİK), geçen 
yılın aralık ayına �l�şk�n sanay� üret�m 
endeks� sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, geçen yıl aralıkta takv�m 
etk�s�nden arındırılmış sanay� üret�m� 
2020'n�n aynı ayına göre yüzde 14,4 yükseld�.

S a n a y � n � n  a l t  s e k t ö r l e r � 
�ncelend�ğ�nde, Aralık 2021'de madenc�l�k ve 
taş ocakçılığı sektörü endeks� b�r öncek� yılın 
aynı ayına göre yüzde 1,5 azalırken, �malat 
sanay� sektörü endeks� yüzde 16,2 ve elektr�k, 
gaz, buhar ve �kl�mlend�rme üret�m� ve 
dağıtımı sektörü endeks� yüzde 6 arttı.

Arındırılmamış sanay� üret�m 
endeks�nde de yıllık bazda yüzde 14,28 artış 

oldu.
Sanay� üret�m�nde aylık ver�ler

Mevs�m ve takv�m etk�s�nden 
arındırılmış sanay� üret�m�, geçen yıl aralıkta 
b�r öncek� aya kıyasla yüzde 1,6 arttı.

Söz konusu ayda, madenc�l�k ve taş 
ocakçılığı sektörü endeks� b�r öncek� aya göre 
yüzde 3,4 azalırken, �malat sanay� sektörü 
endeks� yüzde 1,9 ve elektr�k, gaz, buhar ve 
�kl�mlend�rme üret�m� ve dağıtımı sektörü 
endeks� yüzde 0,6 arttı.

Öte yandan 2021 yılında tüm aylar 
�t�barıyla takv�m etk�s�nden arındırılmış 
yıllık değ�ş�mlerde rev�zyona g�d�ld�.

Türkiye’nin 100 En Hızlı Büyüyen 
Şirketi Belli Oldu...

TOBB öncü lüğünde ,  Vodafone  Bus �ness 
sponsorluğunda, TEPAV ve TOBB ETÜ �şb�rl�ğ� 
�le Türk�ye'n�n en hızlı büyüyen 100 ş�rket� 

bel�rlend�. C�rosunu 2 yılda yüzde 5.808 oranında artıran
İstanbul merkezl� Tr�pen�a B�l�ş�m Tur�zm A.Ş. firması �lk
sırayı aldı. İlk 100'dek� ş�rketler, Türk�ye'den 13 kat daha
hızlı büyüdü.

Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB)
öncülüğünde, Vodafone Bus�ness sponsorluğunda, TEPAV
ve TOBB ETÜ �şb�rl�ğ�nde, ş�rketler�n 2017-2019 arası 2
yıllık c�ro artışı d�kkate alınarak yapılan Türk�ye'n�n en
hızlı büyüyen 100 ş�rket� yarışması sonuçlandı.

L�stede 29 farklı �lden ve 32 ayrı sektörden
ş�rketler yer aldı. İlk 100'dek� ş�rketler�n, Türk�ye'den 13
kat daha hızlı büyüdüğü görüldü. En hızlı büyüyen
ş�rketler�n 33'ü İstanbul'dan, 14'ü Ankara, 9'u �se İzm�r'den
çıktı. C�rosunu 2 yılda yüzde 5.808 oranında artıran
İstanbul merkezl� Tr�pen�a B�l�ş�m Tur�zm A.Ş. firması �lk
sırayı aldı. Ankara firması Türktem B�l�ş�m İnşaat LTD.
ŞTİ yüzde 2.543 büyüme oranıyla �k�nc�, Antalya merkezl�
F�nder Yangın Güvenl�k Elektron�k S�stemler A.Ş. �se
üçüncü oldu.

Türk�ye 100 sonuçları; T�caret Bakanı Mehmet
Muş ve çok sayıda Oda-Borsa Başkanı �le TOBB Başkanı
M. R�fat H�sarcıklıoğlu'nun ev sah�pl�ğ�nde, Vodafone
Türk�ye CEO'su Eng�n Aksoy'un da katılımı �le Ankara'da
düzenlenen törenle açıklandı.

TOBB'un Türk�ye'n�n en hızlı büyüyen 
KOBİ'ler�n� bel�rleyerek ekonom�k bağlantılarını 
kuvvetlend�rmey� hedefled�ğ� Türk�ye 100 programında 
Vodafone da, KOBİ'lere yönel�k ücrets�z destek 
paketler�yle katkıda bulundu. Bu kapsamda, programa 
başvuran ve kazanan tüm KOBİ'lere d�j�tal pazarlama ve e-
t�caret çözümü a�les�nden çeş�tl� çözümler� ücrets�z sundu.
-T�caret Bakanı Mehmet Muş

T�caret Bakanı Mehmet Muş konuşmasında 
g�r�ş�mc�l�ğ�n ekonom�k gel�şme ve kalkınmanın can 
damarı olduğuna �şaret ederek, “B�r ülkede g�r�ş�mc� sayısı 
ve buna bağlı olarak kurulan ş�rket sayısı arttıkça, 
ekonom�k büyüme de �vme kazanmaktadır” ded�. Bakan 
Muş şunları söyled�: “G�r�ş�mc�, mevcutla yet�nmeyen, 
ufku gen�ş olan, toplumun �ht�yaç ve öncel�kler�n� 
sezeb�len, koşulları �y� okuyan, en yükseğ� hedefleyen ve 
aynı zamanda �ler�y� göreb�len k�ş�d�r. Bugün burada ödül 
almaya hak kazanan, ülkem�z�n en hızlı büyüyen 100 
ş�rket�, g�r�ş�mc�l�ğ�n ve sağlıklı rekabet�n önem�n� 
kavramış; yen� fik�rler� hayata geç�rm�ş ve sektöründe 
öncü hale gelm�ş oyunculardır. B�z başta bu 100 ş�rket 
olmak üzere tüm ş�rketler�m�z� ve markalarımızı m�ll� 
servet�m�z olarak görüyoruz. Bu ş�rketler büyüdükçe 
ekonom�m�z büyüyecek, ekonom�m�z büyüdükçe ülkem�z 
dünya ekonom�s� �çer�s�nde daha üst sıralara tırmanmış 
olacaktır. T�caret Bakanlığı olarak her b�r g�r�ş�mc�m�ze Ya 
b�r yol açacağız, ya b�r yol bulacağız ya da yol 
göstereceğ�z. Türk�ye'n�n geleceğ� aydınlıktır. B�z felaket 
senaryoları yazanlara pr�m verm�yoruz. Türk�ye'n�n 
potans�yel�ne güven�yoruz. Bu ülken�n hem �nsan kaynağı 
açısından hem yatırım ortamı açısından gayet güçlü b�r 
potans�yel� olduğunu b�l�yoruz. Yeter k� ülkem�ze 
güvenel�m, yeter k� el ele verel�m. Türk�ye'n�n 
çözemeyeceğ�m�z h�çb�r sorunu yok.” 
-TOBB Başkanı H�sarcıklıoğlu

TOBB Başkanı R�fat H�sarcıklıoğlu da 
"Türk�ye'n�n, dünyanın en büyük ekonom�ler� arasında 
yer�n� almasını ve l�der ülke hal�ne gelmes�n� hep b�rl�kte 
çalışarak sağlayacağız." ded�.

H�sarcıklıoğlu, l�ste hazırlanırken başvuran 
ş�rketler�n 2017-2019 c�ro artış hızının d�kkate alındığını 
söyled�.

L�stede yer alan 100 ş�rket�n bu dönemdek� 
ortalama büyümes�n�n yüzde 498 olduğu b�lg�s�n� 
paylaşan H�sarcıklıoğlu, şöyle devam ett�: "Bu çok çarpıcı 
b�r rakam. Çünkü Türk�ye'dek� m�ll� gel�r artışının 13 kat 
üzer�nde b�r performans gösterd�ler. Y�ne aynı süre �ç�nde, 
çalışan başı üret�mler�n�, yan� ver�ml�l�kler�n� ortalama 
yüzde 212 artırdılar. 2019'da her b�r ş�rket ortalama, 65 
m�lyon l�ralık satış yaptı. Y�ne her b�r� ortalama 113 k�ş�ye 
�st�hdam sağladı. 2017-2019 dönem�nde �st�hdamları 
yüzde 148 arttı. Bu ş�rketler�n yüzde 76'sı �hracat yapıyor. 
Tam 78 farklı ülkeye �hracat gerçekleşt�r�yor. Böyles�ne 
büyük başarılar gösteren ve l�steye g�rmeye hak kazanan 
ş�rketler�m�zle �ft�har ed�yor, heps�n� yürekten 
kutluyorum."

H�sarcıklıoğlu, söz konusu ş�rketler�n yaş 
ortalamasının yaklaşık 11 olduğunu bel�rterek, "L�sten�n 
bölgesel dağılımı da oldukça d�kkat çek�c�. L�stede 29 
farklı şehr�m�zden ş�rketler var. 

Anadolu'nun yüksel�ş� burada da açık b�r şek�lde 
görülüyor. Sektörler açısından da y�ne �lg�nç b�r dağılım 

var. L�stede b�l�ş�mden mak�neye, toptan t�caretten metal 
ürünlere, elektron�kten mühend�sl�ğe kadar 32 farklı 
sektörden ş�rketler bulunuyor." d�ye konuştu.

Türk �ş dünyasının bu zamana kadar pek çok 
zorlu süreçten geçt�ğ�n� aktaran H�sarcıklıoğlu, "Kamu-
özel sektör el ele vererek, tüm bu sıkıntılı dönemler� 
a şmayı  b � ld �k .  Bu  yüzden  as la  ka ramsar l ığa 
kapılmamalıyız, zor şartlar karşısında yılmamalıyız. 
Çünkü g�r�ş�mc� karamsar olmaz, hep umut ve heyecan 
dolu olur. Türk özel sektörü olarak d�yoruz k� dün 
yapab�ld�ysek, bugün de yapab�l�r�z. Türk�ye'n�n, 
dünyanın en büyük ekonom�ler� arasında yer�n� almasını 
ve l�der ülke hal�ne gelmes�n� hep b�rl�kte çalışarak 
sağlayacağız." �fadeler�n� kullandı.
-Vodafone Türk�ye CEO'su Eng�n Aksoy

Vodafone Türk�ye CEO'su Eng�n Aksoy �se 
“Ülke ekonom�s�n�n can damarı olan KOBİ'ler, toplam 
�şletme sayısının %99,9'unu oluşturuyor. Pandem�yle 
b�rl�kte KOBİ'ler dah�l her ölçekten �şletmen�n 
d�j�talleşmes�n�n şart olduğunu hep b�rl�kte gördük. Bu 
dönemde �şletmeler�n yen� dünyaya ayak uydurmaları ve 
rekabetç� güçler�n� artırmaları �ç�n öne çıkan konulardan 
b�r� de e-t�caret ve d�j�tal pazarlama oldu. Bu tesp�tten 
hareketle, KOBİ'ler�n d�j�tal pazarlama ve e-t�carete 
adaptasyonunu hızlandırmak �ç�n harekete geçt�k. Bugüne 
kadar pek çok projeye �mza attığımız değerl� �ş ortağımız 
TOBB �le b�r kez daha güçler�m�z� b�rleşt�rerek TOBB 
Türk�ye 100 programına dah�l olduk. Bugün ödül alan 
KOBİ'ler�m�z� tebr�k ed�yoruz” �fades�n� kullandı.
-Ülke genel�nden 13 kat daha hızlı büyüdüler

Rakamlar, Türk�ye 100 ş�rketler�n�n Türk�ye'den 
13 kat hızlı büyüdüğünü göster�yor. Türk�ye 100 ş�rketler� 
tek b�r ş�rket g�b� kabul ed�ld�ğ�nde; 2019 yılı toplam 
c�rosu 6,47 m�lyar TL, 2019 yılı ortalama c�rosu 64,7 
m�lyon TL. 2020 yılındak� toplam �st�hdam 11.339 k�ş�, 
ş�rket başına ortalama �st�hdam �se 113 k�ş� oldu. 2017-
2019 dönem�ndek� ortalama büyüme oranı �se yüzde 498 
olarak görüldü.
-B�lg�sayar programlama ve danışmanlık firmaları
ağırlıkta

Türk�ye 100 l�stes�nde 32 farklı sektöre a�t ş�rket 
bulunurken en fazla yoğunluk, b�lg�sayar programlama ve 
danışmanlık alanında görüldü. Bunu; mak�ne ve ek�pman 
�malatı, toptan t�caret, fabr�kasyon metal ürünler�, 
b�lg�sayar, elektron�k ve opt�k ürünler �le m�marlık ve 
mühend�sl�k faal�yetler� �zled�.
-En hızlı 100'ün 76'sı �hracat yapıyor

En hızlı büyüyen 100 ş�rketten 76'sı 78 farklı 
ülkeye �hracat yapıyor. İhracat yapılan ülkeler arasında da 
25 firmanın ürün �hraç ett�ğ� Almanya öne çıkıyor. 
Almanya'yı, B�rleş�k Krallık, Azerbaycan, İtalya, Fransa, 
Suud� Arab�stan, ABD, B�rleş�k Arap Em�rl�kler�, 
Bulgar�stan, Hollanda, Irak, İsra�l �zl�yor. 

Türk�ye'n�n en hızlı büyüyen 100 ş�rket�n�n 
Cov�d-19 sürec�nde uzaktan çalışma şekl�ne uyum 
sağladığı d�kkat çek�yor. Bu süreçte 67 en az b�r kamusal 
destekten yararlandığı bel�rtt�. En fazla yararlanılan 
kamusal destekler �se: Kısa Çalışma Ödeneğ�, kamu 
bankalarının destek paketler�, �st�hdam destekler�, verg� ve 
pr�m ödemeler�.
-CEO'ların yaş ortalaması 42

Türk�ye 100 ş�rketler�n�n yarısından fazlası 
önümüzdek� 1 yıl �ç�nde finansman arayışında olduğunu 
bel�rtt�. COVID-19 sürec�nde ş�rketler�n 48'� finansman 
�ht�yacını öz kaynaklarından karşılarken, 52's� kamu/özel 
banka kred� �mkânlarından yararlandı. Önümüzdek� 1 yıl 
�ç�nde finansman arayışı olan firma sayısı 60. Ş�rketler�n 
yüzde 41,7's� 10 m�lyon TL'den fazla finansmana �ht�yaç 
duyduğunu bel�rt�yor. Ş�rketler�n yüzde 26,7's� �lave 
finansmanı �şletme sermayes� ve mak�ne/tes�sat yatırımı 
�ç�n kullanacak. 
-Yüzde 10'unda kadın yönet�c� var

Türk�ye 100 l�stes�nde genç yönet�c�ler� olan 
genç ş�rketler var. Ş�rketler�n yaş ortalaması (kuruluş yılı) 
11,2 yıl. CEO'ların (Genel Müdürler�n) yaş ortalaması 42. 
En hızlı büyüyen 100 firmanın 10'u kadınlar tarafından 
yönet�l�yor. 

Türk�ye 100 l�stes�ndek� ş�rketlerde n�ha� karar 
merc� konumundak� k�ş�ler�n eğ�t�m sev�yeler�n�n de 
yüksek olması d�kkat çekt�. L�stedek� 85 ş�rket�n yetk�l� 
k�ş�ler� en az ün�vers�te mezunu. En hızlı büyüyenler�n 
büyük kısmı h�zmet �ç� eğ�t�m�n öneml� olduğunun 
farkında. Söz konusu 100 ş�rket�n 89'u çalışanlarının 
n�tel�kler�n� artırmaya yönel�k kurum �ç� ve/veya kurum 
dışı eğ�t�m faal�yetler� düzenled�kler�n� açıkladı.

Türk�ye'n�n Hızlı Büyüyen Ş�rketler� �çer�s�nde; 
çalışanlarının kend� �şler�n� kurmasına yardımcı olan 
ş�rket sayısı �se 39.

Türk Özel Sekörünün 
Çatı Kuruluşu TOBB70 Yas nda

TOBB YÖNETİMİ ATA’NIN HUZURUNDA
ürk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ�'n�n (TOBB) 70. KuruluşTYıldönümü neden�yle TOBB Başkanı M. R�fat H�sarcıklıoğlu'nun
başkanlığında TOBB Yönet�m Kurulu Üyeler�, Anıtkab�r'� z�yaret 

ederek Ata'nın huzurunda saygı duruşunda bulundular. 

Anıtkab�r'de Şeref Defter�'n� �mzalayan TOBB Başkanı 
H�sarcıklıoğlu, deftere şunları yazdı:
 “Az�z Atatürk,

Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ�'n�n 70'�nc� kuruluş 
yıldönümünde huzurunuzdayız. 

Bu anlamlı günümüzde, Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� 
Yönet�m Kurulu Üyeler� olarak, cam�amız adına devlet�m�z�n kurucu 
�lkeler�ne ve hedefler�ne bağlılığımızı, az�z hatıranıza saygımızı, s�ze ve 
tüm şeh�tler�m�z �le gaz�ler�m�ze, şükran duygularımızı vurgulamak 
�ster�z.

Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ�; müteşebb�s�m�z�n, t�caret 
erbabımızın en üst tems�lc�s� ve ses� olarak, 70 yılda çok öneml� gel�şmeler 
kaydett�. 

Bundan sonra da daha fazla yatırım, üret�m ve �st�hdam amacıyla 
çalışmaya devam edecekt�r.

Türk özel sektörü olarak b�zlere düşen görev, Türk�ye 
Cumhur�yet�n� her alanda güçlend�rmek, küresel rekabette ön sıralara 
taşımak ve ekonom�k kalkınma yolculuğunu sürdürmekt�r.

Şanlı tar�h� zaferlerle dolu, kahraman b�r m�llet�n mensupları 
olarak, ülkem�z� en �ler� sev�yeye taşımakta kararlıyız.

S�z�, s�lah arkadaşlarınızı ve Az�z şeh�tler�m�z� rahmetle 
anıyoruz. Ruhunuz şad olsun.”ded�. 

H�sarcıklıoğlu Esk� TOBB Başkanlarını
Z�yaret Ett�...

ürk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) Başkanı M. R�fatTH�sarcıklıoğlu ve TOBB Yönet�m Kurulu Üyeler�, TOBB 70.
Kuruluş Yıldönümü ves�les�yle, esk� TOBB Başkanlarından 

Mehmet Yazar ve Al� Çoşkun'la b�r araya gelerek, yapılan çalışmaları 
değerlend�rd�.  

�sarcıklıoğlu, �lk TOBB Başkanı Üzey�r Avunduk ve �lk muhas�pHüye Vehb� Koç'un da kab�rler�n� z�yaret ederek, dua ett�. TOBB
İk�z Kuleler de 70. yıla özel olarak ışıklandırıldı. 

Car� �şlemler hesabı Aralık 2021'de 3 m�lyar 841 m�lyon dolar açık ver�rken, 

12 aylık car� �şlemler açığı 14 m�lyar 882 m�lyon dolar oldu.
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TÜİK, Aralık 2021'e �l�şk�n �ş gücü �stat�st�kler�n� 
açıkladı.Buna göre, Türk�ye genel�nde 15 ve daha 
yukarı yaştak� k�ş�lerde �şs�z sayısı 2021 yılı Aralık 

ayında b�r öncek� aya göre 2 b�n k�ş� artarak 3 m�lyon 794 
b�n k�ş� oldu. İşs�zl�k oranı �se 0,1 puanlık azalış �le yüzde 
11,2 sev�yes�nde gerçekleşt�.

İst�hdam ed�lenler�n sayısı �se 2021 yılı Aralık 
ayında b�r öncek� aya göre 236 b�n k�ş� artarak 30 m�lyon 
141 b�n k�ş�, �st�hdam oranı �se 0,3 puanlık artış �le yüzde 
47,0 oldu.

İşgücü 2021 yılı Aralık ayında b�r öncek� aya göre 
238 b�n k�ş� artarak 33 m�lyon 935 b�n k�ş�, �şgücüne katılma 
oranı �se 0,3 puanlık artış �le yüzde 52,9 olarak gerçekleşt�.
Genç nüfusta �şs�zl�k oranı azaldı

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta �şs�zl�k
oranı b�r öncek� aya göre 1,6 puanlık azalışla yüzde 20,8, 
�st�hdam oranı 0,6 puanlık artışla yüzde 34,1 oldu. Bu yaş 
grubunda �şgücüne katılma oranı �se b�r öncek� aya göre 0,2 
puanlık azalışla yüzde 43,0 sev�yes�nde gerçekleşt�.
İst�hdamın yüzde 55,4'ü h�zmet sektöründe yer aldı

Aralık ayında �st�hdam ed�lenler�n sayısı b�r 
öncek� aya göre tarım sektöründe 10 b�n k�ş� azalırken 
sanay� sektöründe 108 b�n k�ş�, �nşaat sektöründe 5 b�n k�ş�, 
h�zmet sektöründe 134 b�n k�ş� arttı. İst�hdam ed�lenler�n 
yüzde 16,8'� tarım, yüzde 21,7's� sanay�, yüzde 6'sı �nşaat, 
yüzde 55,4'ü �se h�zmet sektöründe yer aldı.

Zamana bağlı eks�k �st�hdam, potans�yel �şgücü ve 
�şs�zlerden oluşan atıl �şgücü oranı 2021 yılı Aralık ayında 
b�r öncek� aya göre 0,5 puan artarak yüzde 22,6 oldu. 
Zamana bağlı eks�k �st�hdam ve �şs�zler�n bütünleş�k oranı 
yüzde 15,4 �ken, potans�yel �şgücü ve �şs�zler�n bütünleş�k 
oranı yüzde 18,7 olarak gerçekleşt�.
İşs�zl�k oranı yüzde 11,3, �st�hdam oranı yüzde 46,0 oldu

İşs�zl�k oranı b�r öncek� yılın aynı ayına göre 1,7 
puan azalarak yüzde 11,3 oldu. İşs�z sayısı b�r öncek� yılın 
aynı ayına göre 195 b�n k�ş� azalarak 3 m�lyon 749 b�n k�ş� 
olarak gerçekleşt�.

İst�hdam oranı b�r öncek� yılın aynı ayına göre 4,3 
puan artarak yüzde 46,0 oldu. İst�hdam ed�lenler�n sayısı 3 
m�lyon 223 b�n k�ş� artarak 29 m�lyon 550 b�n k�ş� oldu.

İşgücüne katılma oranı b�r öncek� yılın aynı ayına 
göre 4,0 puan artarak yüzde 51,9 oldu. İşgücüne katılan 
sayısı 3 m�lyon 27 b�n k�ş� artarak 33 m�lyon 298 b�n k�ş� 
olarak gerçekleşt�.
Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı yüzde 
18,3 oldu

Aralık ayında sosyal güvenl�k kuruluşuna bağlı 
olmadan çalışanların toplam çalışanlar �ç�ndek� payını 
gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, b�r öncek� yılın aynı 
ayına göre 0,1 puan azalarak yüzde 27,8 olarak gerçekleşt�. 
Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı b�r öncek� 
yılın aynı ayına göre 0,5 puan artarak yüzde 18,3 oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumu (BDDK) ver�ler�nden derlenen 
b�lg�lere göre, Türk bankacılık sektörü, 
geçen yıl 92 m�lyar 83 m�lyon TL net 
dönem karına ulaştı. Sektörün 2020 
yılındak� kârı 58 m�lyar 503 m�lyon l�ra 
sev�yes�ndeyd�.

2020 yılı �le karşılaştırıldığında 
kârdak� artış yüzde 57,4'e �şaret ett�. 
Böylece tüm zamanların en yüksek yıllık 
kârını elde eden bankacılık sektörü, aylık 
bazda geçen yılın �lk �k� ayında yen� t�p 
koronav�rüs (Kov�d-19) salgının süre 
gelen etk�s�yle b�r öncek� yılın aynı 
dönem�ne göre kârında düşüş yaşandı. 
Devam eden aylarda �se kârlarını 
artırmayı başaran bankacılık sektörü 
özell�kle son çeyrekte c�dd� sıçrama yaptı.

Geçen yılın son çeyreğ�nde 35,1 
m�lyar l�ra kâr elde eden bankacılık 
sektörü tüm zamanların en yüksek 
çeyrekl�k kârına ulaştı. Geçen yılın aralık 
ayındak� 16,8 m�lyar l�ralık kâr da tar�h�n 
en yüksek aylık kârı olarak kayıtlara geçt�.

BDDK ver�ler�ne göre 2020 
yılında yüzde 11,4 olan sektörün ortalama 
öz kaynak kârlılığı, 2021 yılında yüzde 
15,3 sev�yes�ne yükseld�.

Bankaların faiz geliri 641,5 milyar lira
Bankaların geçen yıl elde ett�ğ� 

toplam fa�z gel�r� 2020'ye göre yüzde 51,5 
arttı. Geçen yıl sonu �t�barıyla 641,5 
m�lyar l�ra olan bankaların toplam fa�z 
gel�r�, 2020 yılında 423,5 m�lyar dolar 
düzey�nde bulunuyordu.

Bankalar, 12 aylık dönemde 
kred�lerden 443,1 m�lyar l�ra fa�z gel�r� 
sağladı. Söz konusu gel�r�n 96,9 m�lyar 
l�rası tüket�c� kred�ler�nden, 21,7 m�lyar
l�rası kred� kartlarından, 46,6 m�lyar l�rası
taks�tl� t�car� kred�lerden ve 277,9 m�lyar
l�rası d�ğer kred�lerden alınan fa�zlerden
oluştu.
Bankaların fa�z g�der� 376 m�lyar l�ra

Sektörün toplam fa�z g�der�, 12 
ayda 2020'ye göre yüzde 80,2 artarak 
yaklaşık 376 m�lyar l�raya ulaştı. 2020 
yılında bankaların fa�z g�der� toplamı 
2 0 8 , 7  m � l y a r  l � r a  d ü z e y � n d e 
gerçekleşm�şt�.

Geçen yıl bankaların mevduata 
öded�ğ� fa�z, yüzde 89,7 yüksel�şle 233,4 
m� lyar  l � raya  ç ık t ı .  Toplam fa �z 
g�derler�n�n yüzde 62,1'� mevduata ve 
yüzde 8,5'� bankalara ver�len fa�zlerden 
oluştu.

Bankaların net fa�z gel�r�, geçen 
yılın aralık sonu �t�barıyla 2020'n�n aynı 
dönem�ne kıyasla yüzde 23,6 artarak 
265,6 m�lyar l�ra oldu.

Bankacılık Sektörü,2021'de

İthalat ve İhracat Birim
Değer Endeksleri Yükseldi

TÜİK, Aralık 2021 dönem�ne �l�şk�n dış t�caret 
endeksler�n� açıkladı. Buna göre, �hracat b�r�m değer 
endeks� aralıkta öncek� yılın aynı ayına göre yüzde 6,6 
yükseld�. Endeks b�r öncek� yılın aynı ayına göre, gıda, 
�çecek ve tütünde yüzde 3,5, ham maddelerde (yakıt har�ç) 
yüzde 15,9, yakıtlarda yüzde 57,7 ve �malat sanay�nde 
(gıda, �çecek, tütün har�ç) yüzde 4,8 artış kaydett�.

İhracat b�r�m değer endeks� 2021 yılı dördüncü 
çeyrekte b�r öncek� yılın dördüncü çeyreğ�ne göre yüzde 
9,4 yükseld�. Endeks, 2021 yılında b�r öncek� yıla göre 
yüzde 9,5 artış gösterd�.

İthalat  b�r�m değer endeks� Aralık 2021'de yıllık 
bazda yüzde 25,7 yükseld�. Endeks öncek� yılın aynı ayına 
göre, gıda, �çecek ve tütünde yüzde 21,7, ham maddelerde 
(yakıt har�ç) yüzde 45,1, yakıtlarda yüzde 112,7 ve �malat 
sanay�nde (gıda, �çecek, tütün har�ç) yüzde 11,4 arttı.

İthalat b�r�m değer endeks� 2021 yılı dördüncü 
çeyrekte b�r öncek� yılın dördüncü çeyreğ�ne göre yüzde 
31,2 yükseld�. Endeks, 2021 yılında b�r öncek� yıla göre 
yüzde 25,4 artış kaydett�.
İhracat m�ktar endeks� 2021'de yüzde 21,7 arttı

İhracat m�ktar endeks� Aralık 2021'de b�r öncek� 

yılın aynı ayına göre yüzde 17,1 arttı. Endeks öncek� yılın 

aynı ayına göre, gıda, �çecek ve tütünde yüzde 18,6, ham 

maddelerde (yakıt har�ç) yüzde 3,1, yakıtlarda yüzde 25 ve 

�malat sanay�nde (gıda, �çecek, tütün har�ç) yüzde 16,5 artış 

kaydett�.

İhracat m�ktar endeks� 2021 yılı dördüncü 

çeyrekte b�r öncek� yılın dördüncü çeyreğ�ne göre yüzde 

15,1 yükseld�. Endeks, 2021 yılında b�r öncek� yıla göre 

yüzde 21,7 artış gösterd�.

İthalat m�ktar endeks� Aralık 2021'de yıllık bazda 

yüzde 3,3 artış gösterd�. Endeks öncek� yılın aynı ayına 

göre, gıda, �çecek ve tütünde yüzde 0,2 azalırken, ham 

maddelerde (yakıt har�ç) yüzde 8, yakıtlarda yüzde 22,2 ve 

�malat sanay�nde (gıda, �çecek, tütün har�ç) yüzde 7 

yükseld�.

İthalat m�ktar endeks� 2021 yılı dördüncü 

çeyrekte b�r öncek� yılın dördüncü çeyreğ�ne göre yüzde 

5,7 ger�led�. Endeks, 2021 yılında b�r öncek� yıla göre 

yüzde 1,3 azalış gösterd�.

Mevs�m ve takv�m etk�s�nden arındırılmış ver�ler

Mevs�m ve takv�m etk�ler�nden arındırılmış ser�ye 

göre, Kasım 2021'de 151 olan �hracat m�ktar endeks� yüzde 

5,2 artarak, aralıkta 158,9'a çıktı. Takv�m etk�ler�nden 

arındırılmış ser�ye göre �se Aralık 2020'de 137,4 olan 

�hracat m�ktar endeks� yüzde 17,1 artarak, Aralık 2021'de 

160,8 oldu.

Mevs�m ve takv�m etk�ler�nden arındırılmış ser�ye 

göre kasımda 114,8 olan �thalat m�ktar endeks� yüzde 0,8 

artarak, aralıkta 115,8'e yükseld�. Takv�m etk�ler�nden 

arındırılmış ser�ye göre �se Aralık 2020'de 119,9 olan 

�thalat m�ktar endeks� yüzde 3,3 artarak, 2021 Aralık 

ayında 123,9 olarak bel�rlend�.

İhracat b�r�m değer endeks�n�n �thalat b�r�m değer 
endeks�ne bölünmes�yle hesaplanan ve Aralık 2020'de 97,6 
olarak elde ed�lm�ş olan dış t�caret hadd�, 14,8 puan 
azalarak Aralık 2021'de 82,8 olarak kayıtlara geçt�.

Dış t�caret hadd�, 2021 yılı dördüncü çeyreğ�nde 
geçen yılın aynı dönem�ne göre 16,1 puan azalarak 81,1 
oldu. 2021 yılında �se öncek� yıla göre 12,5 puan azalarak 
85,9'a ger�led�.

TÜİK, Aralık 2021 dönem�ne �l�şk�n 
�nşaat mal�yet endeks� ver�ler�n� açıkladı. 
Endeks geçen yılın aralık ayında b�r 
öncek� aya kıyasla yüzde 15,7, yıllık 
yüzde 67,74 yükseld�. Aylık bazda 
malzeme endeks� yüzde 20,35, �şç�l�k 
endeks� yüzde 1,44 arttı. 

Yıllık bazda malzeme endeks� 
yüzde 85,77, �şç�l�k endeks� yüzde 24,01 
artış gösterd�.
B�na �nşaatı mal�yet endeks� yıllık 
yüzde 66,88 arttı

B�na �nşaatı mal�yet endeks�, 
geçen yıl aralıkta b�r öncek� aya göre 
yüzde 15,23, b�r öncek� yılın aynı ayına 
göre yüzde 66,88 yükseld�. B�r öncek� aya 
göre malzeme endeks� yüzde 19,88, 

�şç�l�k endeks� yüzde 1,35 artış kaydett�. 
Ayrıca b�r öncek� yılın aynı ayına göre 
malzeme endeks� yüzde 85,01, �şç�l�k 
endeks� yüzde 23,99 arttı.
B�na dışı yapılar �ç�n �nşaat mal�yet 
endeks� yıllık yüzde 70,63 arttı

B�na dışı yapılar �ç�n �nşaat 
mal�yet endeks�, geçen yıl aralıkta aylık 
bazda yüzde 17,27, b�r öncek� yılın aynı 
ayına göre yüzde 70,63 yükseld�. Kasım 
2021'e kıyasla geçen yıl aralıkta malzeme 
endeks� yüzde 21,91, �şç�l�k endeks� 
yüzde 1,76 artış kaydett�. Ayrıca b�r 
öncek� yılın aynı ayına göre malzeme 
endeks� yüzde 88,23, �şç�l�k endeks� 
yüzde 24,1 arttı.

İşsizlik Rakamları Açıklandı
Aylık ve Yıllık Bazda En
Yüksek Karları Gördü...

İnşaat Maliyet Endeksi Arttı...

MB Rezevrleri 114,7 Milyar Dolar Oldu

Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası 
(TCMB) toplam rezervler� 4 Şubat 
haftasında 4 m�lyar 442 m�lyon dolar 
artarak 114 m�lyar 656 m�lyon dolara 
yükseld�.TCMB tarafından Haftalık Para 
ve Banka İstat�st�kler� yayımlandı. Buna 
göre, 4 Şubat �t�barıyla Merkez Bankası 
brüt döv�z rezervler�, 4 m�lyar 80 m�lyon 
dolar artışla 75 m�lyar 716 m�lyon dolara 
yükseld�. Brüt döv�z rezervler�, 28 Ocak'ta 

7 1  m � l y a r  6 3 6  m � l y o n  d o l a r 
sev�yes�ndeyd�.Söz konusu dönemde altın 
rezervler�, 362 m�lyon dolar artarak 38 
m�lyar 577 m�lyon dolardan 38 m�lyar 939 
m�lyon dolara çıktı.Böylece Merkez 
Bankası'nın toplam rezervler�, 4 Şubat 
haftasında b�r öncek� haftaya kıyasla 4 
m�lyar 442 m�lyon dolar artarak 110 m�lyar 
214 m�lyon dolardan 114 m�lyar 656 
m�lyon dolara ulaştı.

TCMB Şubat Ayı “Piyasa Katılımcıları 
Anketi” Yayınlandı...
Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası 
(TCMB) P�yasa Katılımcıları Anket�'ne 
göre, yıl sonu Tüket�c� F�yat Endeks� 
(TÜFE) beklent�s� yüzde 34,06 oldu.

Merkez Bankası, reel ve 
finansal sektör tems�lc�ler� �le 
profesyonellerden oluşan 51 katılımcıyla 
gerçekleşt�rd�ğ� şubat ayına �l�şk�n 
"P�yasa Katılımcıları Anket�"n� 
yayımladı.

Geçen ay yüzde 3,04 olan şubat 
ayı TÜFE beklent�s�, bu anket 
dönem�nde yüzde 4,22'ye yükseld�. Car� 
yıl sonu TÜFE beklent�s� �se yüzde 
34,06 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklent�s� 
yüzde 25,37'den 24,83'e, 24 ay sonrası 
TÜFE beklent�s� de yüzde 15,54'ten 
15,42'ye ger�led�.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL 
beklent�s� 16,04 olurken, 12 ay sonrası 

dolar/TL beklent�s� �se 16,85'ten 
16,62'ye düştü.

B�r öncek� anket dönem�nde 7,9 
m�lyar dolar olan yıl sonu car� �şlemler 
açığı beklent�s�, bu dönemde 9,5 m�lyar 
dolara yüksel�rken, gelecek yıl car� 
�şlemler açığı beklent�s� 11,8 m�lyar 
dolar oldu.
B�r hafta vadel� repo �hale fa�z oranı 
car� ay beklent�s� yüzde 14,00

Gayr�safi Yurt �ç� Hasıla 
(GSYH) car� yıl büyüme beklent�s� 
yüzde 3,7, gelecek yıl büyüme beklent�s� 
�se yüzde 4,2 oldu.

TCMB'n�n b�r hafta vadel� repo 
�hale fa�z oranına �l�şk�n car� ay sonu 
beklent�s� yüzde 14,00 olarak kayıtlara 
geçerken, 3 ay sonrasına �l�şk�n b�r hafta 
vadel� repo �hale fa�z oranı beklent�s� de 
yüzde 14,00'te sab�t kaldı.




