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Ücretli Çalışan Sayısı Arttı 
Türk Firmalarının 
ABD Pazarına e-İhracat
Yapmaları Sağlanacak

TOBB �le Amer�kan Ş�rketler Derneğ� (AmCham 
Turkey) �ş b�rl�ğ�yle, seç�len firmalara mentorluk 
h�zmet� ver�lecek ve bu firmalar ABD'ye e-�hracat 
yapma �mkanı bulacak.TOBB'dan yapılan açıklamaya 
göre, B�rl�k ve Amer�kan Ş�rketler Derneğ�, 
KOBİ'ler�n ABD'ye e-�hracat yapab�lmeler�ne destek 
vereb�lmek amacıyla �ş b�rl�ğ�ne g�tt�.  

UPS'n�n de desteğ�yle başvuru yapan 
firmalar arasından seç�lecek ş�rketler mentorlarla 
eşleşt�r�lecek. F�rmalarla b�rl�kte pazar anal�z� 
yapılacak ve bunların �lk defa ABD pazarına e-�hracat 
yapması sağlanacak.Projeye göre, öncel�kl� 
sektörlerde potans�yel firmalar bel�rlenecek. Bu 
firmalara ABD pazarına e-�hracat süreçler�n� 
olgunlaştırab�lmeler� �ç�n stratej�k planlama, 
danışmanlık ve �ş gel�şt�rme desteğ� ver�lecek. 
F�rmalar hem e-�hracat alanında deney�ml� ek�plerle 
hem de e-�hracata yen� adım atan aktörlerle b�r araya 
gelerek �ş b�rl�ğ� ağının parçası olacak.

Kurulan Şirket Sayısı
Arttı...
Türk�ye Odalar ve 
Borsalar B�rl�ğ� 
(TOBB), ocak ayına 
�l�şk�n kurulan ve 
kapanan ş�rket 
�stat�st�kler�n� açıkladı. 
Buna göre, ocakta 
kurulan ş�rket sayısı 
Aralık 2021'e göre 
yüzde 16,6 artarak 9 
b�n 774'ten 11 b�n 
400'e çıktı. 
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Merkez Bankasının
Rezevrleri 114,8 Milyar
Dolar Oldu.
TCMB taraf ından 
H a f t a l ı k P a r a v e 
Banka İstat�st�kler� 
yayımlandı.
Buna göre, 11 Şubat 
�t�barıyla Merkez 
Bankası brüt döv�z 
rezervler�, 600 
m�lyon dolar azalışla 
75 m�lyar 116 m�lyon 
dolara ger�led�. 
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İşsizlik Rakamları
Açıklandı... 3

Türkiye’nin Uluslararası Yatırım
Pozisyonu Verileri Açıklandı...
TCMB, Aralık 2021 dönem�ne �l�şk�n 
Uluslararası Yatırım Poz�syonu (UYP) 
ver�ler�n� açıkladı. Buna göre, aralık sonu 
�t�barıyla Türk�ye'n�n yurt dışı varlıkları 2020 
yıl sonuna kıyasla yüzde 16,6 artarak 298,1 
m�lyar dolar, yükümlülükler� �se yüzde 17,5 
azalarak 528,3 m�lyar dolar oldu. Böylece, 
Türk �ye 'n �n  yur t  d ı ş ı  va r l ık l a r ı  � l e 
yükümlülükler�n�n farkı şekl�nde tanımlanan 
net UYP, aralık ayında eks� 230,2 m�lyar dolar 
düzey�nde gerçekleşt�. Net UYP, 2020 
sonunda eks� 384,8 m�lyar dolar düzey�nde 
bulunuyordu.

Yönetim Kurulumuz Vergi Dairesi 
Müdürü Barış Sözmez’i Ziyaret Etti. 
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Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer ÇENESİZ 
beraber�nde Başkan Yardımcımız Ceng�z Öz, 
Yönet�m Kurulu Sayman Üyem�z M.Erdem 
URAL, Yönet�m Kurulu Üyeler�m�z Süleyman 
Aykut ve Yalçın Çet�n �le b�rl�kte Gaz�antep Verg� 
Da�res� Başkanlığı Grup Müdürlüğü görev�ne 
atanan Turhal Verg� Da�res� Müdürü Barış 
Sönmez'� z�yaret ett�ler. 

Z�yarette Yönet�m Kurulu Başkanımız 
Ömer Çenes�z Verg� Da�res� Müdürü Barış 
Sönmez'e görev süres� boyunca Turhal'a yapmış 
olduğu h�zmetlerden dolayı teşekkür ederek yen� 
görev�nde ve görev yer�nde başarılar d�led�.
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Merkez Bankası Faiz Kararını
Açıkladı....

Bankaların Kredi  
Hacmi Arttı.
BDDK tarafından yayımlanan haftalık bültene 
göre, sektörün kred� hacm� 11 Şubat �t�barıyla 21 
m�lyar 760 m�lyon l�ra arttı. Söz konusu dönemde 
toplam kred� hacm� 5 tr�lyon 653 m�lyon l�radan 5 
tr�lyon 22 m�lyar 413 m�lyon l�raya yükseld�.

Bankacılık sektöründek� toplam mevduat 
da (bankalararası dah�l), geçen hafta 66 m�lyar 
831 m�lyon l�ra arttı . Söz konusu haftada yüzde 
1,2 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 
5 tr�lyon 478 m�lyar 464 m�lyon l�ra oldu.
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Bankaların Mevduatı 
Arttı...
TCMB tarafından 
haftalık para ve banka 
�stat�st�kler� 
yayımlandı. Buna göre, 
bankacılık sektöründek� 
toplam mevduat 
(bankalar arası dah�l) 
11 Şubat �le b�ten 
haftada 73 m�lyar 169 
m�lyon 720 b�n l�ra 
artarak 5 tr�lyon 664 
m�lyar 366 m�lyon 191 
b�n l�raya yükseld�.
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Konut Fiyat
Endeksi Arttı...
TCMB tarafından 
Aralık 2021 dönem�ne 
�l�şk�n Konut F�yat 
Endeks� ver�ler� 
açıklandı. Konut F�yat 
Endeks�, aralıkta 
2020'n�n aynı ayına 
göre �se yüzde 59,6 
artarken, bu dönemde 
reel yüksel�ş yüzde 17,9 
oldu.
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Yönetim Kurulumuz 
Oda Başkanlıklarını
Ziyaret Etti...
Mecl�s Başkanımız Bek�r Ay ve Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer 
Çenes�z beraberler�nde Başkan Yardımcımız Ceng�z Öz, Yönet�m 
Kurulu Sayman Üyem�z M.Erdem URAL, Yönet�m Kurulu Üyeler�m�z 
Süleyman Aykut ve Yalçın Çet�n �le b�rl�kte seç�mler�n� tamamlayarak 
göreve başlayan oda başkanlarına kutlama z�yaret� gerçekleşt�rd�ler. 4

Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası Para Pol�t�kası Kurulu, 

pol�t�ka fa�z�n� yüzde 14 sev�yes�nde sab�t tuttu.

Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası (TCMB) Para Pol�t�kası 
Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında 
toplandı.

Toplantıda, pol�t�ka fa�z� olan b�r hafta vadel� repo �hale fa�z 
oranının yüzde 14 sev�yes�nde sab�t tutulmasına karar ver�ld�.

PPK toplantı özet�ne �l�şk�n şunlar kayded�ld�;

Salgında varyantlar ve artan jeopol�t�k r�skler, küresel �kt�sad� 
faal�yet üzer�ndek� aşağı yönlü r�skler� canlı tutmakta ve bel�rs�zl�kler�n 
artmasına yol açmaktadır. Küresel taleptek� toparlanma, emt�a 
fiyatlarındak� yüksek sey�r, enerj� başta olmak üzere bazı sektörlerdek� arz 
kısıtları ve taşımacılık mal�yetler�ndek� yüksek sev�ye uluslararası ölçekte 
üret�c� ve tüket�c� fiyatlarının artmasına yol açmaktadır. Yüksek küresel 
enflasyonun, enflasyon beklent�ler� ve uluslararası finansal p�yasalar 
üzer�ndek� etk�ler� yakından �zlenmekted�r.

Bununla b�rl�kte, gel�şm�ş ülke merkez bankaları artan enerj� 
fiyatları ve arz-talep uyumsuzluğuna bağlı olarak enflasyonda görülen 
yüksel�ş�n beklenenden uzun süreb�leceğ�n� değerlend�rmekted�r. Bu 
çerçevede, �kt�sad� faal�yet, �şgücü p�yasası ve enflasyon beklent�ler�nde 
ülkeler arasında farklılaşan görünüme bağlı olarak gel�şm�ş ülke merkez 
bankalarının para pol�t�kası �let�ş�mler�nde ayrışma gözlenmekle b�rl�kte, 
merkez bankaları destekley�c� parasal duruşlarını halen sürdürmekte, 
varlık alım programlarına devam etmekted�r.”den�ld�.

Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) �le M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı arasında �mzalanan “Ulusal Eğ�t�me Katkı” protokolü 
kapsamında Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB)'n�n hayata geç�receğ�, “154 �lçeye 154 okul” projes� kapsamında 
odamızın talepler� üzer�ne Turhal'a okul yapılacağını açıklayan Çenes�z; “Turhal'a yen� b�r okul kazandırılmasında büyük pay 
sah�b� olan TOBB Başkanımız Sayın M. R�fat H�sarcıklıoğlu ve emeğ� geçenlere teşekkür ed�yoruz” ded�.

Türk�ye İstat�st�k Kurumu (TÜİK), Aralık 2021 
dönem�ne �l�şk�n ücretl� çalışan �stat�st�kler�n� açıkladı.

Buna göre, sanay�, �nşaat ve t�caret-h�zmet 
sektörler� toplamında ücretl� çalışan sayısı 2021 Aralık 
ayında b�r öncek� yılın aynı ayına göre yüzde 8,4 arttı. 
Ücretl� çalışan sayısı b�r öncek� yılın aynı ayında 12 
m�lyon 718 b�n 151 k�ş� �ken, 2021 yılı aralık ayında 13 
m�lyon 787 b�n 159 k�ş� oldu. Ücretl� çalışan sayısı yıllık 
olarak sanay� sektöründe yüzde 6,7, �nşaat sektöründe 
yüzde 3,2 ve t�caret-h�zmet sektöründe yüzde 10,6 arttı.
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Kurulan Şirket Sayısı Arttı.

Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB), ocak 
ayına �l�şk�n kurulan ve kapanan ş�rket �stat�st�kler�n� 
açıkladı. Buna göre, b�r öncek� aya göre kurulan ş�rket 
sayısı %16,6 oranında artarken, kurulan kooperat�f 
sayısı %3,8, kurulan gerçek k�ş� t�car� �şletme sayısı 
%27 oranında azaldı. B�r öncek� aya göre kapanan 
ş�rket sayısında %73, kapanan kooperat�f sayısında 
%75,6, kapanan gerçek k�ş� t�car� �şletme sayısında 
%13,5 oranında azalış oldu. 
-Kurulan ş�rket sayısında geçen yılın aynı ayına
göre %0,6 artış oldu.

Ocak 2022'de, Ocak 2021'e göre kurulan 
ş�rket sayısı %0,6, kurulan kooperat�f sayısı %27,3 
oranında artmış olup, kurulan gerçek k�ş� t�car� �şletme 
sayısı %13,1 oranında azaldı. Ocak 2022'de, kapanan 
ş�rket sayısı Ocak 2021'e göre %7,8, kapanan 
kooperat�f sayısında %933,3 oranında artış olup, 
kapanan gerçek k�ş� t�car� �şletme sayısında %15,2 
azalış oldu. 
-Ocak 2022'de tüm �llerde ş�rket kuruluşu
gerçekleşt�

Ocak 2022'de kurulan toplam 11.526 ş�rket
ve kooperat�fin %87,4'ü l�m�ted ş�rket, %11,5'� anon�m
ş�rket, %1,1'� �se kooperat�f. Ş�rket ve kooperat�fler�n
%40'ı İstanbul, %9,3'ü Ankara, %6'sı İzm�r'de
kuruldu. Bu ay tüm �llerde ş�rket kuruluşu gerçekleşt�.
-Ocak 2022'de kurulan ş�rketler�n sermayeler�n�n
toplamı, b�r öncek� aya göre %15,9 oranında
azaldı.

Ocak 2022'de 11.526 ş�rket ve kooperat�f 
kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 10.072 l�m�ted 
ş�rket, toplam sermayen�n %81,8'�n�, 1.325 anon�m 
ş�rket �se %14,6'sını oluşturmakta. Ocak ayında 
kurulan ş�rketler�n sermayeler�n�n toplamı, Aralık 
ayına göre %15,9 oranında azaldı.
-Ocak 2022'de ş�rket ve kooperat�fler�n 3.880'�
t�caret, 1.982's� �malat ve 1.117's� �nşaat sektöründe 
kuruldu. 983 gerçek k�ş� t�car� �şletmes� �se t�caret 
sektöründe kuruldu.

Ocak 2022'de ş�rket ve kooperat�fler�n 
3.880'� t�caret, 1.982's� �malat ve 1.117's� �nşaat 
sektöründe kuruldu. Ocak 2022'de kurulan gerçek k�ş� 
t�car� �şletmeler�n�n; 983'ü toptan ve perakende t�caret 
motorlu taşıtların ve motos�kletler�n onarımı, 435'� 
�nşaat, 306'sı �malat sektöründe. bu ay kapanan ş�rket 
ve kooperat�fler�n; 301'� toptan ve perakende t�caret, 
motorlu taşıtların ve motos�kletler�n onarımı, 182's� 
�nşaat, 152's� �malat sektöründe. Bu ay kapanan gerçek 
k�ş� t�car� �şletmeler�n�n 1.096'sı toptan ve perakende 
t�caret, motorlu taşıtların ve motos�kletler�n onarımı, 
404'ü �nşaat, 300'ü �malat sektöründe.

Ocak 2022'de kurulan 126 Kooperat�fin 56'sı 
Konut Yapı Kooperat�fi 28'� İşletme Kooperat�fi,  26'sı 
Tarımsal Kalkınma Kooperat�fi olarak kuruldu.

Ocak 2022'de kurulan 1.359 yabancı ortak 
sermayel� ş�rket�n 769'u Türk�ye, 86'sı İran, 45'� 
Sur�ye ortaklı olarak kuruldu. Kurulan 1.359 yabancı 
ortak sermayel� ş�rket�n 109'u anon�m, 1.250's� l�m�ted 
ş�rket. Ocak 2022'de kurulan ş�rketler�n 189'u Bel�rl� 
b�r mala tahs�s ed�lmem�ş mağazalardak� toptan 
t�caret, 80'� Gayr�menkul acenteler� ve 74'ü İşletme ve 
d�ğer �dar� danışmanlık faal�yetler� sektöründe 
kuruldu. Kurulan yabancı ortak sermayel� ş�rketler�n 
toplam sermayeler�n�n %78,1'�n� yabancı sermayel� 
ortak payını oluşturmakta.

BANKALARIN KREDİ HACMİ ARTTI 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 

Kurumu (BDDK) tarafından 
yayımlanan haftalık bültene göre, 

sektörün kred� hacm� 11 Şubat �t�barıyla 21 
m�lyar 760 m�lyon l�ra arttı. Söz konusu 
dönemde toplam kred� hacm� 5 tr�lyon 653 
m�lyon l�radan 5 tr�lyon 22 m�lyar 413 
m�lyon l�raya yükseld�.

Bankacılık sektöründek� toplam 
mevduat da (bankalararası dah�l), geçen 
hafta 66 m�lyar 831 m�lyon l�ra arttı . Söz 
konusu haftada yüzde 1,2 yükselen 
bankacılık sektörü toplam mevduatı, 5 
tr�lyon 478 m�lyar 464 m�lyon l�ra oldu.
Tüket�c� kred�ler� tutarı 779 m�lyar l�raya 
yükseld�

Ver�lere göre, tüket�c� kred�ler� 
tutarı, 11 Şubat �t�barıyla 856 m�lyon l�ra 
artarak 778 m�lyar 539 m�lyon l�raya çıktı. 
Söz konusu kred�ler�n 302 m�lyar 271 
m�lyon l�rası konut, 12 m�lyar 567 m�lyon 

l�rası taşıt ve 463 m�lyar 701 m�lyon l�rası 
�ht�yaç kred�ler�nden oluştu.

Söz konusu dönemde taks�tl� t�car� 
kred�ler�n tutarı 91 m�lyon l�ra düşerek 703 
m�lyar 783 m�lyon l�raya �nd�. Bankaların 
b�reysel kred� kartı alacakları da yüzde 1,3 
artarak 215 m�lyar 197 m�lyon l�ra oldu. 
B�reysel kred� kartı alacaklarının 87 m�lyar 
826 m�lyon l�rası taks�tl�, 127 m�lyar 371 
m�lyon l�rası taks�ts�z oldu.
Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık ver�ler�ne göre, 
bankacılık sektöründe tak�ptek� alacaklar, 11 
Şubat �t�barıyla b�r öncek� haftaya göre 225 
m�lyon l�ra azalarak 161 m�lyar 87 m�lyon 
l�raya düştü . Söz konusu tak�ptek�
alacakların 128 m�lyar 177 m�lyon l�rasına
özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık 
s�stem�n�n yasal öz kaynakları 2 m�lyar 442 
m�lyon l�ra artarak 972 m�lyar 92 m�lyon 

İşsizlik Rakamları Açıklandı 

Türk�ye İstat�st�k Kurumu (TÜİK), 
Ek�m-Aralık 2021 dönem�ne 
�l�şk�n �ş gücü �stat�st�kler�n� 

açıkladı.
Buna göre, Türk�ye genel�nde 15 ve 

daha yukarı yaştak� k�ş�lerde mevs�m 
etk�s�nden arındırılmış �şs�z sayısı, geçen 
yılın son çeyreğ�nde üçüncü çeyreğe göre 
78 b�n k�ş� azalarak 3 m�lyon 780 b�n k�ş� 
oldu. Mevs�m etk�s�nden arındırılmış 
�şs�zl�k oranı �se 0,5 puanlık düşüşle yüzde 
11,2 sev�yes�nde gerçekleşt�. İşs�zl�k oranı, 
dördüncü çeyrekte b�r öncek� yılın aynı 
çeyreğ�ne göre 1,8 puan azaldı.
Tarım dışı �şs�zl�k oranı, üçüncü çeyreğe 
kıyasla 0,6 puan düşerek yüzde 13 olarak 

hesaplandı.
Geçen yılın dördüncü çeyreğ�nde 

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta
mevs�m etk�s�nden arındırılmış �şs�zl�k
oranı, b�r öncek� çeyreğe göre 0,8 puanlık
azalışla yüzde 21,4, mevs�m etk�s�nden
arındırılmış �st�hdam oranı 1 puanlık
yüksel�şle yüzde 33,7 oldu. Bu yaş
grubunda �ş gücüne katılma oranı �se Ek�m-
Aralık 2021 dönem�nde üçüncü çeyreğe
göre 0,8 puan ar tarak 42,8 olarak
gerçekleşt�.

2020'n�n aralık ayında 35 m�lyon 
dolar net çıkış kaydeden �k�nc�l gel�r 
denges� kalem�nde �se 2021'�n aynı ayında 
104 m�lyon dolar net g�r�ş gerçekleşt�.

Bankaların Mevduatı 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) 11 Şubat �le
b�ten haftada 73 m�lyar 169 m�lyon 720 b�n
l�ra artarak 5 tr�lyon 664 m�lyar 366 m�lyon
191 b�n l�raya yükseld�.

Aynı dönemde bankalardak� TL 
c�ns� mevduat yüzde 4,96 artışla 2 tr�lyon 
166 m�lyar 209 m�lyon 965 b�n l�ra, yabancı 
para (YP) c�ns�nden mevduat �se yüzde 1,01 

azalışla 3 tr�lyon 273 m�lyar 415 m�lyon 648 
b�n l�ra oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP 
mevduatı, geçen hafta 250 m�lyar 812 
m�lyon dolar düzey�nde gerçekleş�rken, bu 
tutarın 223 m�lyar 49 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 11 
Şubat �t�barıyla 2 m�lyar 126 m�lyon dolarlık 
azalış görüldü.

Türk�ye İstat�st�k Kurumu (TÜİK), 
ocak ayına � l �şk�n Tarım ÜFE 
ver�ler�n� açıkladı. Buna göre, söz 

konusu endekste ocakta b�r öncek� aya göre 
yüzde 14,83, geçen yılın aynı ayına göre 
yüzde 52 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 
26,55 artış gerçekleşt�.

Sektörlerde b�r öncek� aya göre 
değ�ş�me bakıldığında, balık ve d�ğer 
balıkçılık ürünler�nde yüzde 8,19, tarım ve 
avcılık ürünler� ve �lg�l� h�zmetlerde yüzde 
14,96,  ormancıl ık ürünler�  ve � lg� l � 
h�zmetlerde yüzde 16,20 artış kayded�ld�.

Ana gruplarda aylık bazda değ�ş�m 
�se canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde 
yüzde 13,42, tek yıllık b�tk�sel ürünlerde 
yüzde 15,34, çok yıllık b�tk�sel ürünlerde 
yüzde 16,64 artış olarak kayıtlara geçt�.

Aylık Tarım-ÜFE'ye göre 6 alt grup 
daha düşük, 5 alt grup daha yüksek değ�ş�m 
gösterd�. B�r öncek� aya göre artışın düşük 
olduğu alt gruplar sırasıyla yüzde 1,68 �le 
tahıllar (p�r�nç har�ç), baklag�ller ve yağlı 
tohumlar, yüzde 3,74 �le çelt�k olarak 
bel�rlend�.

Aylık artışın yüksek olduğu alt 
gruplar �se sırasıyla yüzde 37,47 �le sebze ve 
kavun-karpuz, kök ve yumrular, yüzde 17,69 
�le l�fl� b�tk�ler oldu. B�r öncek� aya göre 
azalış gösteren alt grup �se yüzde 0,52 �le 
d�ğer ağaç ve çalı meyveler� �le sert kabuklu 
meyveler, yüzde 0,32 �le yağlı meyveler 
olarak kayded�ld�.

Yıllık Tarım-ÜFE'ye göre 7 alt grup 
daha düşük, 4 alt grup daha yüksek değ�ş�m 
gösterd�. Yıllık artışın düşük olduğu alt 
gruplar sırasıyla yüzde 14,81 �le turunçg�ller 
ve yüzde 22,88 �le çelt�k oldu. Buna karşın, 
yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar 
sırasıyla yüzde 147,56 �le l�fl� b�tk�ler, yüzde 
69,2 �le tahıllar (p�r�nç har�ç), baklag�ller ve 
yağlı tohumlar, yüzde 64,34 �le sebze ve 
kavun-karpuz, kök ve yumrular olarak tesp�t 
ed�ld�.

Endekste kapsanan 86 maddeden 
13'ünün ortalama fiyatında azalış olurken 
5'�n�n ortalama fiyatında değ�ş�m olmadı, 
68 ' �n �n  or ta lama fiyat ında  � se  ar t ı ş 
gerçekleşt�.

Türk Firmalarının ABD Pazarına 
e-İhracat Yapması Sağlanacak...

Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) �le 
Amer�kan Ş�rketler Derneğ� (AmCham Turkey) 
�ş b�rl�ğ�yle, seç�len firmalara mentorluk 

h�zmet� ver�lecek ve bu firmalar ABD'ye e-�hracat 
yapma �mkanı bulacak.

TOBB'dan yapılan açıklamaya göre, B�rl�k ve 
Amer�kan Ş�rketler Derneğ�, KOBİ'ler�n ABD'ye e-
�hracat yapab�lmeler�ne destek vereb�lmek amacıyla �ş 
b�rl�ğ�ne g�tt�.

UPS'n�n de desteğ�yle başvuru yapan firmalar 
arasından seç�lecek ş�rketler mentorlarla eşleşt�r�lecek. 
F�rmalarla b�rl�kte pazar anal�z� yapılacak ve bunların 
�lk defa ABD pazarına e-�hracat yapması sağlanacak.

Projeye göre, öncel�kl� sektörlerde potans�yel 
firmalar bel�rlenecek. Bu firmalara ABD pazarına e-
�hracat süreçler�n� olgunlaştırab�lmeler� �ç�n stratej�k 
planlama, danışmanlık ve �ş gel�şt�rme desteğ� 
ver�lecek. F�rmalar hem e-�hracat alanında deney�ml� 
ek�plerle hem de e-�hracata yen� adım atan aktörlerle 
b�r araya gelerek �ş b�rl�ğ� ağının parçası olacak.

Mentorluk başvurusu onaylanan, mob�lya, 
tekst�l, hazır g�y�m, mak�ne yan sanay�s� g�b� 
sektörlerde ABD'ye e-�hracat yapmayı hedefleyen 
firmalar, hal�hazırdak� sınır ötes� e-t�caret süreçler�n� 
gözden geç�rme, �ş hac�mler�n� artırma ve süreçler�n� 
hızlandırma fırsatı bulacak.

Mentorlarla b�reb�r görüşmeler yapacak 
firmalar, TOBB'un ABD'n�n Ş�kago kent�nde kurduğu 
Türk�ye T�caret Merkez� �le �rt�batlandırılarak, ABD 
pazarındak� �vmeler�n� de artıracak.

"Türk�ye'n�n küresel dış t�caretten aldığı payı 

artırmak �st�yoruz"

Açıklamada görüşler�ne yer ver�len TOBB 
Başkanı R�fat H�sarcıklıoğlu, yen� t�caret olanakları 
�ç�n g�r�ş�mc�lere akt�f destek sağlamaya devam 
ett�kler�n� b�ld�rd�.

Küresel dış t�caretten Türk�ye'n�n aldığı payı 
artırmak �sted�kler�n� vurgulayan H�sarcıklıoğlu, 

şunları kaydett�:

"TOBB olarak, ekonom�k kalkınmanın 
vazgeç�lmez unsuru olan KOBİ'ler�m�z�n küresel 
değer z�nc�r�ne daha fazla katılımını sağlamak ve 
firmalarımızın pazarlara er�ş�m �mkanlarını 
�y�leşt�rmek �ç�n çalışıyoruz. G�r�ş�mc�ler�m�z�n daha 
büyük b�r k�tleye doğrudan ulaşmalarını sağlayarak 
onlar ı  b � r  üs t  l �ge  taş ımayı  ve e- �hracat ın 
avantajlarından faydalandırmayı amaçlıyoruz. Bu 
kapsamda, Amer�kan Ş�rketler Derneğ� �le ABD'ye e-
�hracat potans�yel� yüksek alt sektörler� bel�rled�k. 
Türk�ye ve ABD arasındak� �k�l� t�caret�n daha da 
gel�şt�r�lmes� amacıyla yürüttüğümüz bu çalışmayla 
firmalarımızın e-�hracat yöntem�yle ABD pazarıyla 
buluşmasını sağlayacağız."

Türk�ye'de 50 m�lyar doların üzer�nde 
yatırımı bulunan 110'u aşkın ABD ş�rket�n� tems�l eden 
Amer�kan Ş�rketler Derneğ� Yönet�m Kurulu Başkanı 
Tankut Turnaoğlu �se ABD pazarını hedefleyen küçük 
ve orta ölçekl� �şletmeler� üyeler�yle buluşturmayı 
hedefled�kler�n� �fade ett�. Turnaoğlu, "Dernek olarak 
öncel�kler�m�zden b�r� Türk firmalarının küresel değer 
z�nc�r�ne daha fazla katılımını sağlamak. Bu anlamda, 
TOBB �ş b�rl�ğ�nde ve üyem�z UPS desteğ�yle 'e-
T�caret Mentorluk Programı'nı gerçekleşt�r�yoruz." 
değerlend�rmes�nde bulundu.

UPS Türk�ye Genel Müdürü Burak Kılıç da 
küresel e-�hracat hacm�n�n 2025 yılında 2,4 tr�lyon 
dolar olmasının beklend�ğ�n� aktararak, "İhracat ve 
t�carette yaşadığımız d�j�tal dönüşüm bu beklent�yle 
beraber baş döndürücü şek�lde hızlandı. Türk�ye'dek� 
�şletmeler de bu dönüşüme dah�l olab�l�r. Bu program, 
katılımcılara e-�hracat anlamında yen� kapılar 
aralayacaktır." �fadeler�n� kullandı.

Öte  yandan ,  mentor luk  programına 
başvurular bugün başlarken programa başvurmak ve 
eğ�t�mlerden yararlanmak �steyen firmaların TOBB'un 
�nternet s�tes�nde 

"https://www.tobb.org.tr/Turk�yeSektorMecl
�sler�/anket" adres�ndek� anket� 28 Şubat'a kadar 
doldurmaları gerek�yor.

Türk�ye'de �şs�z sayısı 2021 yılı 4. çeyreğ�nde b�r öncek� çeyreğe göre 78 b�n k�ş� 
azalarak 3 m�lyon 780 b�n k�ş� oldu. Mevs�m etk�s�nden arındırılmış �şs�zl�k oranı 
�se 0,5 puanlık azalış �le yüzde 11,2 sev�yes�nde gerçekleşt�.

Çenesiz’den Okul MÜJDESİ 

Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) �le M�ll� 
Eğ�t�m Bakanlığı arasında �mzalanan “Ulusal Eğ�t�me 
Katkı” protokolü kapsamında Türk�ye Odalar ve 

Borsalar B�rl�ğ� (TOBB)'n�n hayata geç�receğ�, “154 �lçeye 154 
okul” projes� kapsamında odamızın talepler� üzer�ne Turhal'a 
okul yapılacağını açıklayan Çenes�z; “Turhal'a yen� b�r okul 
kazandırılmasında büyük pay sah�b� olan TOBB Başkanımız 
Sayın M. R�fat H�sarcıklıoğlu ve emeğ� geçenlere teşekkür 
ed�yoruz” ded�.

Konu �le �lg�l� değerlend�rmede bulunan Yönet�m 
Kurulu Başkanımız Ömer Çenes�z:

“17 Mart 2018 tar�h�nde gerçekleşt�rd�ğ�m�z 'Mecl�s 
Üyeler� İst�şare' toplantımıza katılma nezaket� gösteren 
Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) Başkanımız Sayın 
M.R�fat H�sarcıklıoğlu'ndan �lçem�ze Türk�ye Odalar ve
Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) mar�fet� �le b�r okul yapılması �ç�n
talepte bulunmuştuk. Sağolsunlar b�z�m bu taleb�m�z� olumlu
karşılayan TOBB Başkanımız Sayın M.R�fat H�sarcıklıoğlu'da
Turhal'a b�r okul kazandırmak �ç�n söz verm�şt�.

İlerleyen süreç �çer�s�nde hem �k�l� görüşmeler�m�zde, 
hem de heyet hal�nde yapılan görüşmeler�m�zde okul taleb�m�z� 

defaten d�le get�rd�k. Sayın Başkanımızda '81 İl'de 81 Okul' 
Projes� kapsamındak� eğ�t�m tes�sler� tamamlandıktan sonra 
planlanan �lçeler �çer�s�nde Turhal'ında bulunduğunu 
bel�rtm�şlerd�. 

3 Şubat tar�h�nde B�rl�ğ�m�z ev sah�pl�ğ�nde düzenlenen 
Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) �le M�ll� Eğ�t�m 
Bakanlığımız arasında Oda ve Borsalarımızın bulunduğu 154 
�lçede 154 yen� okul kazandırmaya yönel�k �mzalanan 'Ulusal 
Eğ�t�me Katkı Protokolü'nün Turhalımız �ç�n de öneml� b�r 
eğ�t�m yatırımına ves�le olacağının müjdes�n� vermek 
�st�yorum. 

Bu ves�le �le Turhalımıza b�zler�n talepler�n� 
destekleyerek yen� b�r okul kazandıran başta Türk�ye Odalar ve 
Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) Başkanımız Sayın M.R�fat 
H�sarcıklıoğlu  olmak üzere emeğ� geçenlere �lçem�z ve odamız 
adına teşekkür ed�yorum. Eğ�t�me yatırımı geleceğe yapılan en 
büyük yatırım olarak gören TOBB ve Oda-Borsalar olarak 
ülkem�z�n geleceğ� ve çocuklarımızın eğ�t�m� �ç�n el�m�z� taşın 
altına koymaya devam ed�yoruz. 

İlçem�ze, �l�m�ze ve bölgem�ze hayırlı olsun.” ded�.

Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer Çenes�z, Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� �le M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı arasında �mzalanan 
“Ulusal Eğ�t�me Katkı” protokolü �le TOBB'un hayata geç�receğ� “154 �lçeye 154 okul” projes� kapsamında; Türk�ye Odalar 
ve Borsalar B�rl�ğ� tarafından odamızın talepler� üzer�ne Turhal'a okul yapılacağının müjdes�n� verd�.

Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası (TCMB) Para Pol�t�kası Kurulu, 
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplandı.

Toplantıda, pol�t�ka fa�z� olan b�r hafta vadel� repo �hale fa�z 
oranının yüzde 14 sev�yes�nde sab�t tutulmasına karar ver�ld�.

PPK toplantı özet�ne �l�şk�n şunlar kayded�ld�;

“Salgında varyantlar ve artan jeopol�t�k r�skler, küresel �kt�sad� 
faal�yet üzer�ndek� aşağı yönlü r�skler� canlı tutmakta ve bel�rs�zl�kler�n 
artmasına yol açmaktadır. Küresel taleptek� toparlanma, emt�a fiyatlarındak� 
yüksek sey�r, enerj� başta olmak üzere bazı sektörlerdek� arz kısıtları ve 
taşımacılık mal�yetler�ndek� yüksek sev�ye uluslararası ölçekte üret�c� ve 
tüket�c� fiyatlarının artmasına yol açmaktadır. Yüksek küresel enflasyonun, 
enflasyon beklent�ler� ve uluslararası finansal p�yasalar üzer�ndek� etk�ler� 
yakından �zlenmekted�r.

Bununla b�rl�kte, gel�şm�ş ülke merkez bankaları artan enerj� 
fiyatları ve arz-talep uyumsuzluğuna bağlı olarak enflasyonda görülen 
yüksel�ş�n beklenenden uzun süreb�leceğ�n� değerlend�rmekted�r. Bu 
çerçevede, �kt�sad� faal�yet, �şgücü p�yasası ve enflasyon beklent�ler�nde 
ülkeler arasında farklılaşan görünüme bağlı olarak gel�şm�ş ülke merkez 
bankalarının para pol�t�kası �let�ş�mler�nde ayrışma gözlenmekle b�rl�kte, 
merkez bankaları destekley�c� parasal duruşlarını halen sürdürmekte, varlık 
alım programlarına devam etmekted�r.

'Car� �şlemler denges�n�n 2022 yılında fazla vermes� öngörülmekted�r'
Kapas�te kullanım sev�yeler� ve d�ğer öncü göstergeler yurt �ç�nde 

�kt�sad� faal�yet�n, dış taleb�n de olumlu etk�s�yle güçlü seyrett�ğ�ne �şaret 
etmekted�r. Büyümen�n kompoz�syonunda sürdürüleb�l�r b�leşenler�n payı 
artarken, car� �şlemler denges�n�n 2022 yılında fazla vermes� 
öngörülmekted�r. Car� �şlemler denges�ndek� �y�leşme eğ�l�m�n�n güçlenerek 

devam etmes�, fiyat �st�krarı �ç�n önem arz etmekted�r. Kurul, bu hedefe 
ulaşmak �ç�n uzun vadel� Türk l�rası yatırım kred�ler�n�n öneml� b�r rol 
oynayacağını değerlend�rmekted�r.

Enflasyonda yakın dönemde gözlenen yüksel�şte; ekonom�k 
temellerden uzak fiyatlama oluşumları, küresel enerj�, gıda ve tarımsal emt�a 
fiyatlarındak� artışlar �le tedar�k süreçler�ndek� aksaklıklar g�b� arz yönlü 
unsurlar ve talep gel�şmeler� etk�l� olmaktadır. Kurul, sürdürüleb�l�r fiyat 
�st�krarı ve finansal �st�krarın tes�s� �ç�n atılan ve kararlılıkla sürdürülmekte 
olan adımlar �le b�rl�kte, enflasyonda baz etk�ler�n�n de ortadan kalkmasıyla 
dezenflasyon�st sürec�n başlayacağını öngörmekted�r.

Bu çerçevede Kurul, pol�t�ka fa�z�n�n sab�t tutulmasına karar 
verm�şt�r. Alınmış olan kararların b�r�k�ml� etk�ler� yakından tak�p ed�lmekte 
ve bu dönemde fiyat �st�krarının sürdürüleb�l�r b�r zem�nde yen�den 
şek�llenmes� amacıyla TCMB'n�n tüm pol�t�ka araçlarında kalıcı l�ralaşmayı 
teşv�k eden gen�ş kapsamlı b�r pol�t�ka çerçeves� gözden geç�rme sürec� 
yürütülmekted�r.

'Yatırım, üret�m ve �st�hdam artışının sağlıklı ve sürdürüleb�l�r b�r 
şek�lde devamı �ç�n uygun zem�n oluşacaktır'

TCMB, fiyat �st�krarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı 
düşüşe �şaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadel� yüzde 5 hedefine 
ulaşıncaya kadar el�ndek� tüm araçları l�ralaşma stratej�s� çerçeves�nde 
kararlılıkla kullanmaya devam edecekt�r. F�yatlar genel düzey�nde 
sağlanacak �st�krar, ülke r�sk pr�mler�ndek� düşüş, ters para �kames�n�n ve 
döv�z rezervler�ndek� artış eğ�l�m�n�n sürmes� ve finansman mal�yetler�n�n 
kalıcı olarak ger�lemes� yoluyla makroekonom�k �st�krarı ve finansal �st�krarı 
olumlu etk�leyecekt�r. Böylel�kle, yatırım, üret�m ve �st�hdam artışının 
sağlıklı ve sürdürüleb�l�r b�r şek�lde devamı �ç�n uygun zem�n oluşacaktır.

Kurul, kararlarını şeffaf, öngörüleb�l�r ve ver� odaklı b�r çerçevede 
almaya devam edecekt�r.”den�ld�.

Merkez Bankası 
Faiz Kararını

 Açıkladı... 

Türk�ye İstat�st�k Kurumu (TÜİK), Aralık 2021 
dönem�ne �l�şk�n ücretl� çalışan �stat�st�kler�n� 
açıkladı. Buna göre, sanay�, �nşaat ve t�caret-h�zmet 
sektörler� toplamında ücretl� çalışan sayısı 2021 
Aralık ayında b�r öncek� yılın aynı ayına göre yüzde 
8,4 arttı. Ücretl� çalışan sayısı b�r öncek� yılın aynı 
ayında 12 m�lyon 718 b�n 151 k�ş� �ken, 2021 yılı 
aralık ayında 13 m�lyon 787 b�n 159 k�ş� oldu.

Ücretl� çalışan sayısı yıllık olarak sanay� 
sektöründe yüzde 6,7, �nşaat sektöründe yüzde 3,2 ve 
t�caret-h�zmet sektöründe yüzde 10,6 arttı.

Ücretl� çalışan sayısı aylık yüzde 0,5 arttı

Sanay�, �nşaat ve t�caret-h�zmet sektörler� 
toplamında ücretl� çalışan sayısı 2021 Aralık ayında 
b�r öncek� aya göre yüzde 0,5 arttı.

Ücret l �  çal ışanlar ın  a l t  detaylar ına 
bakıldığında; 2021 yılı Aralık ayında ücretl� çalışanlar 
aylık olarak sanay� sektöründe yüzde 0,6 arttı, �nşaat 
sektöründe yüzde 0,6 azaldı ve t�caret-h�zmet 
sektöründe yüzde 0,8 arttı.

ÜCRETLİ ÇALIŞAN
SAYISI ARTTI
Sanay�, �nşaat ve t�caret-h�zmet sektörler� 
toplamında ücretl� çalışan sayısı 2021 Aralık 
ayında b�r öncek� yılın aynı ayına göre yüzde 8,4 
arttı.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 73,2 m�lyar l�ra artarak 
5 tr�lyon 664,4 m�lyar l�raya yükseld�.

Tarım ÜFE Ocakta Aylık Yüzde 14,83
 Yüzde 52 Arttı...Yıllık

Yönetim Kurulumuz Vergi Dairesi
Müdürü Barış Sönmez’i Ziyaret Etti... 

Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer ÇENESİZ 
beraber�nde Başkan Yardımcımız Ceng�z Öz, 
Yönet�m Kurulu Sayman Üyem�z M.Erdem 

URAL, Yönet�m Kurulu Üyeler�m�z Süleyman Aykut 
ve Yalçın Çet�n �le b�rl�kte Gaz�antep Verg� Da�res� 
Başkanlığı Grup Müdürlüğü görev�ne atanan Turhal 
Verg� Da�res� Müdürü Barış Sönmez'� z�yaret ett�ler. 

Z�yarette Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer 
Çenes�z Verg� Da�res� Müdürü Barış Sönmez'e görev 
süres� boyunca Turhal'a yapmış olduğu h�zmetlerden 
dolayı teşekkür ederek yen� görev�nde ve görev 
yer�nde başarılar d�led�.

Verg� Da�res� Müdürü Barış Sönmez'de 
Turhal'da görev yapmaktan mutlu olduğunu, Turhal 
T�caret ve Sanay� Odamız �le her zaman güzel 
�şb�rl�kler� gerçekleşt�rd�kler�n� d�le get�rerek bu 
�şb�rl�kler� �ç�n Mecl�s Başkanımız Bek�r Ay, Yönet�m 
Kurulu Başkanımız Ömer Çenes�z ve Yönet�m 
Kurulu üyeler�m�ze teşekkür ett�.

Karşılıklı görüş alış ver�ş� �le devam eden 
z�yaret Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer Çenes�z 
tarafından Verg� Da�res� Müdürü Barış Sönmez'e 
�lçem�zde yapmış olduğu h�zmetler�n anısına teşekkür 
plaket� vermes� �le son buldu. 
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Mecl�s Başkanımız Bek�r Ay ve Yönet�m Kurulu 
Başkanımız Ömer Çenes�z beraberler�nde 
Başkan Yardımcımız Ceng�z Öz, Yönet�m 

Kurulu Sayman Üyem�z M.Erdem URAL, Yönet�m Kurulu 
Üyeler�m�z Süleyman Aykut ve Yalçın Çet�n �le b�rl�kte 
seç�mler�n� tamamlayarak göreve başlayan oda 
başkanlarına kutlama z�yaret� gerçekleşt�rd�ler.
Z�yaretler çerçeves�nde Yönet�m Kurulumuz �lk olarak 
Ocak ay'ı �çer�s�nde yapılan son seç�mde Turhal Kahvec�ler, 
Berberler, Kuaförler ve Otelc�ler Odası Yönet�m Kurulu 
Başkanlığı görev�ne tekrar seç�len Fat�h Aksu'yu 
makamında z�yaret ett�. 

Z�yarette Mecl�s Başkanımız Bek�r Ay ve Yönet�m 
Kurulu Başkanımız Ömer ÇENESİZ Fat�h Aksu'ya 
görev�nde başarılar d�led�. Turhal Kahvec�ler, Berberler, 
Kuaförler ve Otelc�ler Odası Yönet�m Kurulu Başkanlığı 
görev�ne seç�len Fat�h Aksu'da z�yaretten duyduğu 
memnun�yet� d�le get�rerek teşekkür ett�.  Yönet�m 
Kurulumuz İk�nc� z�yaret�n� Maden� Eşya Sanatkârları 
Odası Yönet�m Kurulu Başkanlığı görev�ne tekrar seç�len 
Murat POYRAZ'a gerçekleşt�rd�. Mecl�s Başkanımız Bek�r 
Ay �le Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer Çenes�z ve 
Yönet�m Kurulu Üyeler�m�z Maden� Eşya Sanatkârları 
Odası Yönet�m Kurulu Başkanı Murat POYRAZ'ı tebr�k 

ederek, görev�nde başarılar d�led�ler. 

Mecl�s Başkanımız Bek�r Ay, Yönet�m Kurulu Başkanımız 
Ömer ÇENESİZ ve Yönet�m Kurulu Üyeler�m�z daha sonra 
son yapılan seç�mlerde G�y�m, Mensucat ve Der� İşler� 
Sanatkârları Odası Yönet�m Kurulu Başkanlığı Görev�ne 
seç�len Mel�ke Atalayın'ı z�yaret ederek görevler�nde 
başarılar d�led�ler ve kend�ler�n� tebr�k ett�ler. Her üç oda 
başkanı da z�yaretlerden duydukları memnun�yetler� d�le 
get�rerek Mecl�s Başkanımız Bek�r Ay, Yönet�m Kurulu 
Başkanımız Ömer Çenes�z ve Yönet�m Kurulu Üyeler�m�ze 
teşekkür ett�ler. 

Z�yaretler de ayrıca oda çalışmaları da ele 
alınırken esnaf ve �ş adamlarımızın da sorunları üzer�ne 
görüş alış ver�ş�nde bulunuldular.

Türk�ye İstat�st�k Kurumu, Aralık 
2021'e �l�şk�n kümes hayvancılığı 
üret�m� ver�ler�n� açıkladı.

Buna göre, geçen yıl 19 m�lyar 
297 m�lyon 591 b�n tavuk yumurtası 
üret�ld�. Üret�m, b�r öncek� yıla göre 
yüzde 2,5 azaldı.

Türk�ye'de geçen yıl 1 m�lyar 
243 m�lyon 409 b�n tavuk kes�ld�. 
Kes�len tavuk sayısı 2020'ye göre yüzde 
3,6 yükseld�.

Geçen yıl 2 m�lyon 245 b�n 770 
ton tavuk et�, 51 b�n 301 ton h�nd� et� 
üret�m� gerçekleşt�r�ld�. Tavuk et� 
üret�m� b�r öncek� yıla göre yüzde 5,1 

artarken, h�nd� et� üret�m� �se yüzde 11,9 
ger�led�.

Aralık ayı ver�ler�

Tavuk yumurtası üret�m�, geçen 
yılın aralık ayında yıllık bazda yüzde 
3,8 azalışla 1 m�lyar 674 m�lyon 366 b�n 
adede ger�led�.

Aralık 2021'de kes�len tavuk 
sayısı da yüzde 15,3 artarak 115 m�lyon 
739 b�n oldu. Tavuk et� üret�m�, Aralık 
2021'de b�r öncek� yılın aynı dönem�ne 
göre yüzde 13,7 artışla 206 b�n 677 tona 
çıktı.H�nd� et� üret�m� de aynı dönemde 
21,6 artışla 5 b�n 677 ton olarak 
gerçekleşt�.

Türkiye’nin Uluslararası
Yatırım Pozisyonu Verileri Yayınladı.

Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası 
(TCMB), Aralık 2021 dönem�ne �l�şk�n 
Uluslararası Yatırım Poz�syonu (UYP) 

ver�ler�n� açıkladı. Buna göre, aralık sonu 
�t�barıyla Türk�ye'n�n yurt dışı varlıkları 2020 yıl 
sonuna kıyasla yüzde 16,6 artarak 298,1 m�lyar 
dolar, yükümlülükler� �se yüzde 17,5 azalarak 
528,3 m�lyar dolar oldu. Böylece, Türk�ye'n�n 
yurt dışı varlıkları �le yükümlülükler�n�n farkı 
şekl�nde tanımlanan net UYP, aralık ayında eks� 
230,2 m�lyar dolar düzey�nde gerçekleşt�. Net 
UYP, 2020 sonunda eks� 384,8 m�lyar dolar 
düzey�nde bulunuyordu.

Rezerv varlıklar kalem� aralıkta 2020 yıl 
sonuna kıyasla yüzde 19,2 artarak 111,2 m�lyar 
dolara, d�ğer yatırımlar kalem� yüzde 16,4 
yükselerek 126,1 m�lyar dolara çıktı. Bu 
dönemde d�ğer yatırımlar alt kalemler�nden 
bankaların yabancı para ve Türk l�rası c�ns�nden 
efekt�f ve mevduatları yüzde 21,5 artışla 50,9 
m�lyar dolara yükseld�.

Doğrudan yatırımlar (sermaye ve d�ğer 
sermaye), p�yasa değer� �le döv�z kurlarındak� 
değ�ş�mler�n de etk�s�yle aralıkta 2020 yıl sonuna 

göre yüzde 47 azalışla 122,2 m�lyar dolara 
ger�led�.
Portföy yatırımları 96 m�lyar dolar

Portföy yatırımları, geçen yıl aralıkta 
2020 yıl sonuna göre yüzde 15,1 azalarak 96 
m�lyar dolara düştü. Aynı dönemde yurt dışı 
yerleş�kler�n h�sse sened� stoku yüzde 36,8 
azalışla 18,4 m�lyar dolar, yurt dışı yerleş�kler�n 
mülk�yet�ndek� DİBS stoku da yüzde 46,9 
azalışla 3,5 m�lyar dolar ve Haz�ne'n�n tahv�l 
stoku (yurt �ç� yerleş�klerce alınan tahv�l stoku 
düşüldükten sonra) da yüzde 1,8 azalışla 45,3 
m�lyar dolar sev�yes�nde gerçekleşt�.

D�ğer yatırımlar, aralıkta 2020 yıl sonuna 
göre yüzde 4,5 artışla 310,1 m�lyar dolar oldu. 
Aynı dönemde, yurt dışı yerleş�kler�n yurt �ç� 
yerleş�k bankalardak� yabancı para mevduatı 
yüzde 4,1 yüksel�şle 34,7 m�lyar dolar, TL 
mevduatı �se yüzde 38,3 düşüşle 9,7 m�lyar dolar 
olarak kayıtlara geçt�.

Bankaların toplam kred� stoku yüzde 6,5 
azalarak 66,9 m�lyar dolara ger�lerken, d�ğer 
sektörler�n toplam kred� stoku yüzde 1 artarak 
96,7 m�lyar dolara çıktı.

TCMB ta r a f ından  Ara l ı k  2021 
dönem�ne �l�şk�n Konut F�yat Endeks� 
ver� ler �  açıklandı .  Türk�ye 'dek� 
konutların kal�te etk�s�nden arındırılmış 
fiyat değ�ş�mler�n� �zlemek amacıyla 
hesaplanan (KFE) (2017=100), aralıkta 
b�r öncek� aya göre yüzde 7,9 artarak 
247,2 olarak kayıtlara geçt�.

Konut F�yat Endeks�, aralıkta 
2020'n�n aynı ayına göre �se yüzde 59,6 
artarken, bu dönemde reel yüksel�ş 

yüzde 17,9 oldu.
Üç büyük �lde endeks değ�ş�m�

Üç büyük �l �ç�n konut fiyat 
endeks� değ�ş�m�ne bakıldığında 
aralıkta b�r öncek� aya göre İstanbul, 
Ankara ve İzm�r'de sırasıyla yüzde 9,3, 
8 ve 7,3'lük artış görüldü.

Endeks değerler� geçen yılın 
aynı ayına göre �se İstanbul'da yüzde 
63, Ankara'da yüzde 55,7, İzm�r'de 
yüzde 58,3 yükseld�.

Yönetim Kurulumuz Oda 
Başkanlıklarını Ziyaret Etti...

Konut Fiyat Endeksi Arttı...

MB Rezevrleri 114,8 Milyar Dolar Oldu

TCMB tarafından Haftalık Para ve 
Banka İstat�st�kler� yayımlandı.

Buna göre, 11 Şubat �t�barıyla 
Merkez Bankası brüt döv�z rezervler�, 
600 m�lyon dolar azalışla 75 m�lyar 116 
m�lyon dolara ger�led�. Brüt döv�z 
rezervler�, 4 Şubat'ta 75 m�lyar 716 
m�lyon dolar sev�yes�ndeyd�.

Söz konusu dönemde altın 
rezervler�, 793 m�lyon dolar artarak 38 
m�lyar 939 m�lyon dolardan 39 m�lyar 
732 m�lyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankası'nın 
toplam rezervler�, 11 Şubat haftasında b�r 
öncek� haftaya kıyasla 192 m�lyon dolar 
artarak 114 m�lyar 656 m�lyon dolardan 
114 m�lyar 848 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.

Türkiye’de Geçen Yıl 
 2,2 Milyom Ton Tavuk Eti Üretildi...

Türk�ye'n�n geçen yıl aralık sonu �t�barıyla yurt dışı varlıkları 298,1 m�lyar dolar, yurt dışı 
yükümlülükler� �se 528,3 m�lyar dolar olarak gerçekleşt�.

Türk�ye'de tavuk et� üret�m� geçen yıla göre yüzde 5,1 artarak 2 m�lyon 245 
b�n 770 tona ulaştı. Tavuk yumurtası üret�m� �se 19 m�lyar 297 m�lyon 591 
oldu.




