
Türk�ye İstat�st�k Kurumu, kasım ayına �l�şk�n 
ekonom�k güven endeks� ver�ler�n� açıkladı.
 Buna göre, ekonom�k güven endeks� 
ek�mde 101,4 �ken, kasımda yüzde 2,0 oranında 
azalarak 99,3 değer�ne düştü. Ekonom�k güven 
endeks�ndek� düşüş, tüket�c� ve h�zmet sektörü 
güven endeksler�ndek� düşüşlerden kaynaklandı.
 Tüket�c� güven endeks� b�r öncek� aya 
göre kasımda yüzde 7,3 oranında azalarak 71,1 
değer�n�, h�zmet sektörü güven endeks� yüzde 0,7 
oranında azalarak 119,4 değer�n� aldı.
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Odamızda ISO 9001:2015 tekrar değerlend�rme 
denet�m� gerçekleşt�r�ld�.  Türk Loydu denetç�s� 
Eng�n Den�z tarafından gerçekleşt�r�len denet�mde 

açılış oturumunun ardından, yürütülen faal�yetler�n ISO 
9001:2015 standartlarına, dokümantasyon ve uygulama 
açısından uygunluğu denetlend�.

 Denet�mde odamızca yürütülen faal�yetler�n ISO 
9001:2015 standartlarına, dokümantasyon ve uygulama 
açısından uygunluğu �ncelen�rken, günün sonunda yapılan 
kapanış toplantısının ardından odamızın 2013 yılından ber� 
sah�p olduğu Kal�te Belges�n�n tekrar değerlend�rme denet�m� 
başarıyla tamamlandı ve 3 yıllık kullanım hakkı yen�lend�.

Kırsal Kalkınma
Desteklerine Erişim

Kolaylaştırıldı... 

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan 
Kırsal Kalkınma Destekler� Kapsamında 
Tarıma Dayalı Ekonom�k Yatırımların 

Desteklenmes� Hakkında Tebl�ğde Değ�ş�kl�k 
Yapılmasına Da�r Tebl�ğ, Resm� Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe g�rd�.

Kamu İhalelerine 
İlişkin Yönetme-
likte Değişikliğe 
Gidildi...

Kamu İhale Kurumu (KİK), mal ve h�zmet 
alımı, yapım �şler� ve elektron�k �hale 
u y g u l a m a  y ö n e t m e l � k l e r � n d e 

düzenlemeler yaptı.
 Kurumun çerçeve anlaşma, danışmanlık 
h�zmet alımı, h�zmet alımı, mal alımı, yapım �şler� 
�ha le ler �  � le  e lekt ron�k  �ha le  uygulama 
yönetmel�kler�nde değ�ş�kl�k yapılmasına da�r 
yönetmel�kler ve İhalelere Yönel�k Başvurular 
Hakkında Tebl�ğ ve Kamu İhale Genel Tebl�ğ�nde 
Değ�ş�kl�k Yapılmasına da�r Tebl�ğ�, Resm� 
Gazete'de yayımlandı.
 Yapılan değ�ş�kl�klerle, Danıştay İdar� 
Dava Da�reler� Kurulunun kararları üzer�ne, mal ve 
h�zmet alımı �le yapım �şler� �haleler�n�n aşırı 
düşük tekl�f tesp�t ve değerlend�rme �şlemler� 
yapılmadan en düşük tekl�f üzer�nde bırakılmasına 
�z�n veren mevcut düzenlemeler yürürlükten 
kaldırıldı.
 Buna göre, yönetmel�klerde düzenlenen 
parasal l�m�tler�n altında kalan �halelerde, �hale 
�lanı ve dokümanında bel�rt�lmek kaydıyla, aşırı 
düşük tekl�f açıklaması �sten�lmes� veya aşırı 
düşük tekl�f sınır değer�n�n altında tekl�f sunan 
�stekl�ler�n tekl�fler�n�n açıklama �stenmeks�z�n 
redded�lmes� suret�yle �hale �şlemler�ne devam 
ed�lmes� gerekecek.

YILIN ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİNDE %7,4 BÜYÜME
Türk�ye İstat�st�k Kurumu (TÜİK), yılın 
üçüncü çeyreğ�ne (temmuz-eylül) �l�şk�n 
gayr �safi yur t  �ç �  has ı la  (GSYH) 
sonuçlarını açıkladı.
 Buna göre, GSYH tahm�n�, 
z�nc�rlenm�ş hac�m endeks� olarak, bu 
yılın üçüncü çeyreğ�nde, geçen yılın aynı 
çeyreğ�ne göre yüzde 7,4 arttı.
 GSYH'y� oluşturan faal�yetler 
� n c e l e n d � ğ � n d e  b u  y ı l ı n  ü ç ü n c ü 
çeyreğ�nde, geçen yılın aynı dönem�ne 

kıyasla z�nc�rlenm�ş hac�m endeks� olarak 
meslek�, �dar� ve destek h�zmet faal�yetler� 
yüzde 25,4, b�lg� ve �let�ş�m faal�yetler� 
yüzde 22,6, h�zmetler yüzde 20,7, d�ğer 
h�zmet faal�yetler� yüzde 11,7, sanay� 
yüzde 10, kamu yönet�m�, eğ�t�m, �nsan 
sağlığı ve sosyal h�zmet faal�yetler� yüzde 
8,3 ve gayr�menkul faal�yetler� yüzde 4,7 
arttı. F�nans ve s�gorta faal�yetler� yüzde 
19,9, �nşaat yüzde 6,7, tarım, ormancılık 
ve balıkçılık �se yüzde 5,9 azaldı.

Türkiye’nin Petrol 
İthalatı Azaldı

Türk�ye'n�n toplam petrol �thalatı, eylülde 
geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,4 
azalarak 3 m�lyon 983 b�n 275 ton oldu.

Ham Çelik Üretiminde Artış
Türk�ye Çel�k Üret�c�ler� Derneğ� (TÇÜD), 
ek�m ayına �l�şk�n üret�m, tüket�m ve dış 
t�caret ver�ler�n� açıkladı.   
 Buna göre, Türk�ye'n�n ham çel�k 
üret�m�, ek�mde geçen yılın aynı ayına göre 
yüzde 8 artışla 3,5 m�lyon ton, ocak-ek�m 
dönem�nde �se yüzde 14,2 yüksel�şle 33,3 
m�lyon ton sev�yes�nde gerçekleşt�.
N�ha� mamul tüket�m� �se ek�mde yıllık bazda 
yüzde 0,6 azalışla 2,5 m�lyon ton, ocak-ek�m 
dönem� �t�barıyla �se yüzde 13,2 yüksel�şle 
27,6 m�lyon ton olarak hesaplandı.

Ekonomik Güven Endeksi 
verileri Açıklandı 

Kredilerin Kripto Varlık
 Alımı İçin Kullanılması 
Engellenecek

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 
b�reysel ve tüzel müşter�lere ver�len kred�l� 
mevduat hesabı dah�l tüm kred�ler�n, kr�pto 

varlıklarda kullanılmasının engellenmes� �ç�n 
bankalara uyarıda bulundu.     
 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumunun (BDDK) tarafından Türk�ye Bankalar 
B�rl�ğ� �le Türk�ye Katılım Bankaları B�rl�ğ�'ne �let�len 
yazıda, b�reysel ve tüzel müşter�lere ver�len kred�l� 
mevduat hesabı dah�l tüm kred�ler�n, kr�pto varlıklara 
veya kayıtlı bankacılık ve sermaye p�yasası s�stem� 
dışına para çıkarılmasına yönel�k �şlemlerde 
kullanımının engellenmes� �ç�n azam� hassas�yet�n 
göster�lmes�n�n gerekl� görüldüğü bel�rt�ld�.

Bankaların Aktifleri 
7,3 Trilyon Lirayı
Aştı...
Bankacılık  Düzenleme 
ve Denetleme Kurumu 
(BDDK) tarafından, 
ek�m ayına �l�şk�n "Türk 
Bankacılık Sektörünün 
Konsol�de Olmayan 
A n a  G ö s t e rg e l e r � " 
raporu yayımlandı.

TCMB’nin Ödeme Hizmetleri ve 
Elektronik Para İhracına İlişkin
Yönetmeliği Yürürlükte  

Türkiye’nin  
İhracatı Ekimde
Arttı...
Türk�ye'n�n �hracatı 
ek�mde geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 20,1 
artarak 20 m�lyar 792 
m�lyon dolar, �thalatı 
yüzde 12,8 yüksel�şle 
22 m�lyar 230 m�lyon 
dolar olarak gerçekleşt�.

Hizmet Üretici
Fiyat Endeksinde 
%34,26 Artış
 H-ÜFE ek�mde b�r 
öncek� aya kıyasla yüzde 
3,42, geçen yılın aralık 
ayına göre yüzde 33,29, 
geçen yılın aynı ayına 
kıyasla yüzde 34,26 ve 
12 aylık ortalamalara 
göre yüzde 28,35 artış 
gösterd�.

SPK’DAN 
GayriMenkul

Yatırım Fonlarına 
Düzenleme

Sermaye P�yasası Kurulu 
Gayr�menkul Yatırım 
Fonlarına İl�şk�n Esaslar 
Te b l � ğ � ' n d e  y a p t ı ğ ı 
d e ğ � ş � k l � k ,  R e s m � 
Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe g�rd�.

4

3

2

3

3

2

4

2 3

Kırsal kalkınma destekler� kapsamında 
tarıma dayalı ekonom�k yatırımların ve 
kırsal ekonom�k altyapı yatırımlarının 
desteklenmes�ne yönel�k koşullar yen�den 
düzenlend�.

ODAMIZ 
TS EN ISO 9001-2015

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
DENETİMİNİ BAŞARI İLE

TAMAMLADI
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Toplam 6 kısımdan oluşan yönetmel�kle, ödeme ve elektron�k para 
kuruluşlarının yetk�lend�r�lmes� ve faal�yetler� �le ödeme h�zmet� 
sağlayıcıları, ödeme h�zmetler�n�n sunulması ve elektron�k para �hracına 
�l�şk�n usul ve esasların düzenlenmes� amaçlanıyor.

 İlg�l� mevzuatta yapılan Kanun değ�ş�kl�ğ� sonrasında 
oluşturulan yönetmel�kte, ödeme h�zmetler� ve elektron�k para �hracı 
faal�yetler�n�n etk�n ve kes�nt�s�z b�r şek�lde sürdürüleb�lmes�, ödemeler 
alanının gel�ş�m�n�n desteklenmes� ve bu kuruluşların kurumsal 
yapılarının sağlamlaştırılması yönünde düzenlemeler yapıldı.

 Düzenlemeler doğrultusunda, faal�yet �zn� başvurusu yapan 
ş�rket�n unvanının ödeme kuruluşu ya da elektron�k para kuruluşu 
olduğunu göster�r �bareler� �çermes� zorunlu olacak. Faal�yet �zn� 
başvurusunda bulunan ş�rket�n ödenm�ş sermayes�n�n, fatura ödemeler�ne 
aracılık ed�lmes�ne yönel�k h�zmetler� sunması �ç�n en az 1 m�lyon l�ra, 
d�ğer ödeme h�zmetler�n� gerçekleşt�rmes� �ç�n en az 2 m�lyon l�ra, 
elektron�k para �hraç etmek �ç�n �se en az 5 m�lyon l�ra olması gerekecek.

 Yönetmel�ğ�n �zne tab� �şlemler bölümünde faal�yet �zn� 
başvurusuna �l�şk�n hükümler bel�rlen�rken, bu kapsamda daha önce tek 
aşamadan oluşan başvuru sürec� �st�hbar� �nceleme aşaması ve n�ha� onay 
aşaması olmak üzere �k� aşamaya ayrıldı. Böylel�kle gerçek anlamda 
ödeme veya elektron�k para kuruluşu olarak faal�yet göstermey� planlayan 
ş�rketler �ç�n �lk aşamada esas mal�yet yükü get�reb�lecek hususların 
sadece kağıt üzer�nde belgelend�r�lmes�, daha sonrak� aşamada bu 
hususların uygulamaya geç�r�l�p geç�r�lmed�ğ�n�n kontrol ed�lmes� 
yükümlülüğü get�r�ld�.

 Pay ed�n�m ve dev�rler�n�n bankanın �zn�ne tab� tutulduğu 
yönetmel�k �le söz konusu �şlem�n detayları da bel�rlend�.

 Öte yandan kuruluşun faal�yetler� sırasında sunduğu h�zmetler�n 
kes�nt�s�z, güvenl�, etk�n ve ver�ml� b�r şek�lde sürdürülmes�n� sağlamak 
amacıyla gerekl� personel ve tekn�k donanıma sah�p olması, b�lg� 
s�stemler� ve teknoloj�k altyapıyı kurması, tems�lc� seç�m�ne özen 
göstermes� g�b� hususlar hüküm altına alındı.

Elektron�k paranın �hracına �l�şk�n detaylar bel�rlend�

 Elektron�k paranın �hracına �l�şk�n detayların bel�rlend�ğ� 
Yönetmel�k �le kuruluşların aldığı fon tutarı kadar elektron�k parayı 
gec�kmeks�z�n �hraç etmes� zorunlu kılındı. Böylece elektron�k para 
karşılığında alınan fon �ç�n fa�z �şlet�lemeyecek, müşter�ye elektron�k 
paranın tutulduğu süreye ve tutara bağlı herhang� b�r menfaat 
sağlanamayacak.

 Sadece b�reb�r b�r �t�bar� para karşılığı olarak çıkarılan ve sanal 
olarak oluşturulup d�j�tal ağlar üzer�nden dağıtımı yapılan gayr� madd� 
varlıklar; �hraç eden kuruluş tarafından kabul ed�len fon karşılığı �hraç 
ed�lmes�, elektron�k olarak saklanması, kanunda tanımlanan ödeme 
�şlemler�n� gerçekleşt�rmek �ç�n kullanılması ve �hraç eden kuruluş 
dışındak� gerçek ve tüzel k�ş�ler tarafından da ödeme aracı olarak kabul 
ed�lmes� durumunda elektron�k para olarak kabul ed�lecek.

 Dolayısıyla        b�tco�n ve benzer� kr�pto varlıklar �le �t�bar� para 
dışındak� varlıklara dayalı çıkartılan kr�pto varlıklar düzenleme kapsamı 
dışında tutuldu.

Tems�lc� seç�m�nde denetleme artırıldı

 Kuruluşların, ödeme h�zmetler�n� elektron�k veya fiz�k� kanallar 
üzer�nden tems�lc� aracılığıyla yürüteb�lmes� �ç�n gerekl� koşullar da 
bel�rlen�rken, kuruluşların tems�lc�ler� seçme ve bunları denetleme 
süreçler�yle �lg�l� kapsamlı düzenlemeler yapıldı.

 Bu doğrultuda, söz konusu tems�lc�n�n �şlem yapab�lmes� �ç�n 
gerekl� b�lg� ve belgeler� tem�n etmes�, ödeme h�zmetler�n�n sorunsuz ve 
mevzuata uygun şek�lde sunulması konusunda r�sk oluşturmadığına 
kanaat get�r�lmes� gerekecek. Kuruluş ayrıca, B�rl�k tarafından 
oluşturulan l�steye kayded�lmem�ş tems�lc�s� aracılığıyla ödeme h�zmet� 
sunamayacak ve bu l�ste B�rl�ğ�n �nternet s�tes�nde kamuoyunun er�ş�m�ne 
açık şek�lde yayımlanacak.

 Öte yandan �şlenm�ş kıymetl� maden ve kıymetl� taş alım 
satımında bulunan kuyumcu, sarraf ve mücevheratçı g�b� �s�mlerle 
faal�yet gösteren k�ş�ler tems�lc� seç�lemeyecek. TCMB, faal�yet alanı 
bazında tems�lc� olamayacak d�ğer gerçek veya tüzel k�ş�ler� bel�rlemeye 
yetk�l� olacak.

 Yönetmel�k �le ödeme ve elektron�k para kuruluşlarınca 
yapılamayacak faal�yetler de detaylandırılarak kred� kullandırma yasağı 
get�r�ld�. Kuruluşların döv�z alım satım �şlemler�ne de bazı sınırlamalar 
koyuldu.

 Buna göre, söz konusu kuruluşlar kred� veremeyecek ve kred� 
verd�ğ� �zlen�m�n� yaratacak şek�lde reklam ve pazarlama faal�yetler�nde 
bulunamayacak.  Ödenmes�ne  arac ı l ık  ed � len  tu tar la r ı  da 
taks�tlend�remeyecek. Kuruluş, �şlem�n her �k� tarafının da Türk�ye'de 
yerleş�k olduğu ve Türk�ye'de bulunan ödeme h�zmet� sağlayıcılarının 

kullandığı ödeme �şlemler�yle �lg�l� döv�z alım satımı yapamayacak. Söz 
konusu ödeme �şlemler�yle �lg�l� döv�z alım satımı, sadece �şlem�n 
t a r a fl a r ı n d a n  b � r � n � n  y u r t  d ı ş ı n d a  b u l u n m a s ı  ş a r t ı y l a 
gerçekleşt�r�leb�lecek.

 Kuruluş tems�lc�ler� de yetk�s�z olarak döv�z alım satım 
faal�yet�nde bulunamayacak, çalışma yerler�nde döv�z kurlarını gösteren 
pano, doküman, c�haz bulunduramayacak. Ayrıca, tems�lc�ler döv�z alım 
satımı yapıldığı �zlen�m�n� uyandıracak h�çb�r kel�me, dey�m ve �şaret de 
kullanamayacak.

Yurt dışında yerleş�k kuruluşlarla �ş b�rl�ğ�

 Yönetmel�k �le ödeme ve elektron�k para kuruluşlarının yurt 
dışındak� tüzel k�ş�lerle amaç veya faal�yetler� doğrultusunda �ş b�rl�ğ� 
yapab�lmes� şarta bağlandı.

Bu doğrultuda söz konusu �ş b�rl�ğ�; kuruluşun kanun kapsamına g�ren 
ödeme h�zmetler�n� yurt �ç�nde yerleş�k müşter�ler�ne yurt dışında yerleş�k 
tüzel k�ş�yle b�rl�kte sunması şekl�nde olab�lecek. Bu �şlem; sadece 
gönderen veya alıcıdan en az b�r�s�n�n yurt dışında bulunduğu ödeme 
h�zmetler�yle sınırlı olacak şek�lde yapılab�lecek.

 İş b�rl�ğ� yapılan yurt dışında yerleş�k tüzel k�ş�, müşter�ye karşı 
tek başına h�zmet�n görünen yüzü olamayacak, her türlü belge, �lan ve 
reklamlarında veya kamuoyuna yaptığı açıklamalarda kend� marka ve 
logolarını yurt �ç�nde faal�yet �zn� aldığı �zlen�m�n� yaratacak şek�lde 
kullanamayacak. Ayrıca, yurt �ç�nde yerleş�k müşter�ler� hedefleyecek 
şek�lde �nternet s�tes� de kuramayacak.

 Kuruluşun yurt dışındak� tüzel k�ş�lerle �ş b�rl�ğ� yapab�lmes� 
TCMB'n�n �zn�ne tab� tutulurken, banka kuruluşun yapılmış �ş 
b�rl�kler�n�n sonlandırmasını veya sınırlandırmasını �stemeye yetk�l� 
kılındı. Bu madde uyarınca TCMB, yurt dışında yerleş�k tüzel k�ş�lerle �ş 
b�rl�ğ� yapması durumunda, kuruluşa �lave özkaynak ve tem�nat 
bulundurma yükümlülüğü get�reb�lecek.

 Kurulacak �ş b�rl�ğ� net�ces�nde gerçekleşt�r�lecek ödeme 
�şlemler�ne �l�şk�n belge ve kayıtların kuruluş tarafından yurt �ç�nde 
saklanması da zorunlu olacak. Öte yandan �şlemler�n yurt �ç�ndek� ödeme 
veya elektron�k para kuruluşunun üzer�nden geçmes� ve tüm �şlemlere 
�l�şk�n �z kayıtlarının yurt �ç�nde bulunan kuruluş nezd�nde bulunması 
hal�nde bu zorunluluk aranmayacak.

Özkaynak

 Yönetmel�k �le asgar� özkaynak yükümlülüğü ve tem�nat 
mekan�zması gözden geç�r�lerek ödeme ve elektron�k para kuruluşlarının 
finansal açıdan sağlam b�r yapıda olmalarını sağlayacak kurallar da 
get�r�ld�.

 Bu kapsamda özkaynağın fatura ödeme kuruluşları �ç�n 3 m�lyon 
l�radan, d�ğer ödeme kuruluşları �ç�n 5 m�lyon l�radan ve elektron�k para 
kuruluşları �ç�n 13 m�lyon l�radan az olmaması hükme bağlandı. Söz 
konusu tutarlar, Türk�ye İstat�st�k Kurumu tarafından yayımlanan fiyat 
endeksler�ndek� yıllık değ�ş�mler göz önünde bulundurularak TCMB 
tarafından her yıl ocak ayında tekrar değerlend�r�lecek.

 D�ğer taraftan, fatura ödeme kuruluşları �ç�n 2 m�lyon l�ra, d�ğer 
ödeme kuruluşları �ç�n 3 m�lyon l�ra ve elektron�k para kuruluşları �ç�n 5 
m�lyon l�ra tem�nat şartı get�r�l�rken, bu m�ktarların müşter� ve tems�lc� 
sayısına bağlı olarak artırılab�lmes�n�n önü açıldı.

Ödeme ve elektron�k para kuruluşlarına �l�şk�n tebl�ğ

 Bu arada TCMB'n�n Ödeme ve Elektron�k Para Kuruluşlarının 
B�lg� S�stemler� �le Ödeme H�zmet� Sağlayıcılarının Ödeme H�zmetler� 
Alanındak� Ver� Paylaşım Serv�sler�ne İl�şk�n Tebl�ğ'� de Resm� 
Gazete'n�n bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe g�rd�.

 Tebl�ğ �le ödeme kuruluşları ve elektron�k para kuruluşlarının 
faal�yetler�n�n yürütülmes�nde kullandıkları b�lg� s�stemler�n�n yönet�m� 
ve yetk�lend�r�lm�ş bağımsız denet�m kuruluşları tarafından 
denetlenmes�n�n yanı sıra ödeme h�zmet� sağlayıcılarının ödeme 
h�zmetler� alanındak� ver� paylaşım serv�sler�ne �l�şk�n usul ve esasların 
düzenlenmes� amaçlanıyor.

 Söz konusu düzenleme �le Posta ve Telgraf Teşk�latı Anon�m 
Ş�rket� de sunduğu ödeme h�zmetler� ve elektron�k para �hracıyla �lg�l� 
Tebl�ğ hükümler�ne tab� tutuldu.

 B�lg� s�stemler� yönet�m�nde esas alınacak �lkeler �le ödeme 
h�zmetler�nde kullanılan ver� paylaşım serv�sler�ne �l�şk�n hükümler�n 
detaylandırıldığı Tebl�ğde, hesap h�zmet� sağlayıcılarının Bankalararası 
Kart Merkez� Anon�m Ş�rket� tarafından kurulacak yapıya bağlanmasının 
önü açıldı.

 Toplam 5 bölümden oluşan tebl�ğ�n uygulamaya alınmasıyla 
"Ödeme Kuruluşları ve Elektron�k Para Kuruluşlarının B�lg� 
S�stemler�n�n Yönet�m�ne ve Denet�m�ne İl�şk�n Tebl�ğ" de yürürlükten 
kaldırıldı.

Bankacılık  Düzenleme ve Denetleme Kurumu 
(BDDK) tarafından, ek�m ayına �l�şk�n "Türk 
Bankacılık Sektörünün Konsol�de Olmayan Ana 
Göstergeler�" raporu yayımlandı.

 Buna göre, ek�mde bankacılık sektörünün 
akt�f büyüklüğü 7 tr�lyon 374 m�lyar 436 m�lyon l�ra 
düzey�nde gerçekleşt�. Sektörün akt�f toplamı 2020 
sonuna göre 1 tr�lyon 267 m�lyar 994 m�lyon l�ra artış 
kaydett�.

 Bu dönemde sektörün en büyük akt�f kalem� 
olan kred�ler 4 tr�lyon 181 m�lyar 923 m�lyon l�ra, 
menkul değerler 1 tr�lyon 242 m�lyar 945 m�lyon l�ra 
oldu.

 Geçen yılın sonuna göre sektörün toplam 
akt�fi yüzde 20,8, kred�ler toplamı yüzde 16,9 ve 
menkul değerler toplamı �se yüzde 21,5 yükseld�. 
Ek�mde kred�ler�n tak�be dönüşüm oranı da yüzde 3,50 
sev�yes�nde gerçekleşt�.

Sektörün net karı 66 m�lyar 87 m�lyon l�ra oldu

 Bankaların kaynakları �ç�nde, en büyük fon 
kaynağı durumunda olan mevduat, ek�mde 2020 
sonuna göre yüzde 25,6 artarak 4 tr�lyon 340 m�lyar 506 
m�lyon l�raya yükseld�.

 Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 10,9 
artışla 664 m�lyar 932 m�lyon l�raya çıktı. Sektörün 
ek�m sonu �t�barıyla dönem net karı 66 m�lyar 87 
m�lyon l�ra, sermaye yeterl�l�ğ� standart oranı yüzde 
17,31 sev�yes�nde gerçekleşt�.27 m�lyon l�ra artarak 
853 m�lyar 185 m�lyon l�ra oldu.

Türk�ye Çel�k Üret�c�ler� Derneğ� (TÇÜD), ek�m ayına 
�l�şk�n üret�m, tüket�m ve dış t�caret ver�ler�n� açıkladı.
 Buna göre, Türk�ye'n�n ham çel�k üret�m�, 
ek�mde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 artışla 3,5 
m�lyon ton, ocak-ek�m dönem�nde �se yüzde 14,2 
yüksel�şle 33,3 m�lyon ton sev�yes�nde gerçekleşt�.
 N�ha� mamul tüket�m� �se ek�mde yıllık bazda 
yüzde 0,6 azalışla 2,5 m�lyon ton, ocak-ek�m dönem� 
�t�barıyla �se yüzde 13,2 yüksel�şle 27,6 m�lyon ton 
olarak hesaplandı.
Dış t�caret ver�ler�
 Çel�k ürünler� �hracatı, ek�mde geçen yılın 
aynı ayına kıyasla m�ktarda yüzde 23 artışla 1,9 m�lyon 
ton, değerde �se yüzde 124 yüksel�şle 1,8 m�lyar dolara 
ulaştı. İhracat, ocak-ek�m dönem�nde geçen yılın aynı 
dönem�ne göre m�ktarda yüzde 24,6 yükselerek 16,6 
m�lyon ton, değerde �se yüzde 98,5 artarak 13,4 m�lyar 
dolar oldu.
 İthalat, ek�mde m�ktarda yüzde 7,9 artışla 1,04 
m�lyon ton, değerde �se yüzde 90,5 yüksel�şle 1,2 
m�lyar dolar olarak gerçekleşt�. Ocak-ek�m dönem�nde 
�se �thalat m�ktarda yüzde 24,8 artışla 12,9 m�lyon ton, 
değerde yüzde 88,6 yüksel�şle 11,7 m�lyar dolar 
sev�yes�ne çıktı.
 Geçen yılın ocak-ek�m dönem�nde yüzde 109 
olan �hracatın �thalatı karşılama oranı, bu yılın aynı 
dönem�nde yüzde 115 sev�yes�ne yükseld�.
Çel�k üret�m�ndek� artışta yurt dışı talep öneml� 
rol oynuyor
 Açıklamada yer alan değerlend�rmelere göre, 
Türk�ye'n�n ham çel�k üret�m�ndek� artışta yurt �ç� değ�l, 
yurt dışı talep öneml� rol oynuyor.
 İhracattak� canlılık sayes�nde, bütün koruma 
tedb�rler�ne rağmen, sektör uluslararası p�yasada başarı 
göster�yor. Bu durumun gelecek aylarda da devam 
etmes� beklen�yor.
 Düşen tüket�me rağmen �thalatın artmaya 
devam etmes�, çel�k sektörünün yurt �ç� pazardak� 
payının ger�lemes�ne sebep oluyor.

Kırsal kalkınma destekler� kapsamında tarıma dayalı 
ekonom�k yatırımların ve kırsal ekonom�k altyapı 
yatırımlarının desteklenmes�ne yönel�k koşullar 

yen�den düzenlend�.
Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan Kırsal Kalkınma 
Destekler� Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonom�k Yatırımların 
Desteklenmes� Hakkında Tebl�ğde Değ�ş�kl�k Yapılmasına 
Da�r Tebl�ğ, Resm� Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe g�rd�.
 Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan Kırsal 
Kalkınma Destekler� Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonom�k 
Yatırımların Desteklenmes� Hakkında Tebl�ğde Değ�ş�kl�k 
Yapılmasına Da�r Tebl�ğ, Resm� Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe g�rd�.
 Buna göre, nüfusu 20 b�n�n altındak� yerleş�m 
yerler�nde beled�yeden yapı ruhsatı olmadığına da�r belge 
sunulması hal�nde yapı ruhsatı sunma zorunluluğu kaldırıldı.
 Sera ve soğuk hava depolarında teknoloj� yen�leme 
ve/veya modern�zasyon �ç�n h�be başvurusuna uygun hale 
get�r�ld�.
 2020-2021 başvuru dönem�n�n fiz�k� son tamamlanma 
tar�h� 1 Temmuz 2022'ye uzatıldı.

Sadece 2020-2021 başvuru dönem�nde geçerl� olmak üzere 
�nşaat �şler� �le �lg�l� mevzuat gereğ� alınması gerekl� �z�n ve 
ruhsatların n�ha� rapor ek�nde sunulması sağlandı.
 Kırsal Kalkınma Destekler� Kapsamında Kırsal 
Ekonom�k Altyapı Yatırımlarının Desteklenmes� Hakkında 
Tebl�ğde Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Tebl�ğe göre de 
ekonom�k altyapı yatırımlarına �l�şk�n nüfusu 20 b�n�n altındak� 
yerleş�m yerler�nde beled�yeden yapı ruhsatı olmadığına da�r 
belge sunulması hal�nde yapı ruhsatı sunma zorunluluğu 
kaldırıldı.
 Tarım sektöründen başka ekonom�k faal�yet� 
bulunmayan, tarım s�gortalılığı olan ve s�gorta pr�mler�n� 
düzenl� ödeyen gerçek k�ş�ler�n bu durumu belgelend�rmeler� 
hal�nde yatırım yer�n�n kırsal alanda olup olmadığına 
bakılmaksızın h�be başvurularının kabulü sağlandı.
 "A �ş planı" kapsamında mak�ne ek�pman �ç�n 
başvuruda bulunan yatırımcılara kolaylık sağlanması amacıyla 
�lg�l� kanun kapsamında konulan şerhler yatırımın önünde 
engel olmaktan kaldırıldı.
 2020-2021 başvuru dönem�n�n fiz�k� son tamamlanma 
tar�h� 1 Temmuz 2022'ye uzatıldı.

Türk�ye'n�n toplam petrol �thalatı, eylülde geçen 
yılın aynı ayına göre yüzde 11,4 azalarak 3 
m�lyon 983 b�n 275 ton oldu.
 Enerj� P�yasası Düzenleme Kurumunun 
eylül ayına �l�şk�n "Petrol P�yasası Sektör 
Raporu"na göre, Türk�ye'n�n toplam petrol �thalatı 
�ç�nde en büyük kalem� oluşturan ham petrolde 
�thalat yüzde 16,6 azalarak 2 m�lyon 843 b�n 451 
tona düştü.
 Toplam petrol �thalatı �se eylülde geçen 
yılın aynı ayına göre yüzde 11,4 azalışla 3 m�lyon 
983 b�n 275 tona ger�led�.
 Bu dönemde motor�n türler� �thalatı 
yüzde 5,2 artışla 946 b�n 200 ton sev�yes�nde 
gerçekleşt�. İthalatın kalan bölümünü havacılık ve 
den�zc�l�k yakıtları, benz�n ve fuel-o�l türler� �le 
d�ğer ürünler oluşturdu.
 En fazla ham petrol ve petrol ürünler� 
�thalatı 1 m�lyon 75 b�n tonla Irak'tan yapılırken, 
bu ülkey� 823 b�n 258 tonla Rusya ve 375 b�n 194 
tonla Norveç �zled�.
 Öte yandan, benz�n satışları eylülde 
geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,1 artarak 297 
b�n 978 tona çıkarken, motor�n satışları yüzde 0,9 
azalışla 2 m�lyon 427 b�n 13 tona �nd�. Toplam 
petrol ürünler� satışları da yüzde 1,2 artışla 2 
m�lyon 849 b�n 60 ton olarak kayıtlara geçt�.

Petrol ürünler� �hracatı yüzde 11,3 arttı
 Geçen yıl yen� t�p koronav�rüs  salgınının 
yayılmasını önlemek �ç�n uygulanan kısıtlamalara 
bağlı olarak durma noktasına gelen havacılık 
yakıtları �hracatında toparlanma sürüyor. 
Havacılık yakıtları �hracatı eylülde yüzde 17,8 
artarak 226 b�n 143 ton oldu.
 Söz konusu dönemde, den�zc�l�k 
yakıtları �hracatı da yüzde 136,4 artışla 82 b�n 50 
ton olarak gerçekleşt�. Benz�n türler� �hracatı 
yüzde 31,2 azalışla 125 b�n 515 tona, motor�n 
türler� �hracatı yüzde 11,5 azalışla 177 b�n 761 
tona düştü.
 Petrol p�yasasında d�ğer ürünlerle 
b�rl�kte toplam �hracat yüzde 11,3 artarak 746 b�n 
156 ton oldu.
Petrol ürünler� üret�m�nde yüzde 6,4 artış
 Motor�n türler� üret�m�, eylülde geçen 
yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 artışla 1 m�lyon 
520 b�n 636 ton, benz�n türler� üret�m� yüzde 14,4 
yüksel�şle 438 b�n 963 ton, havacılık yakıtları 
üret�m� yüzde 36,7 artışla 305 b�n 153 ton oldu.
 Den�zc�l�k yakıtları üret�m� �se yüzde 
150,3 artışla 126 b�n 193 ton olarak hesaplandı.
 D�ğer yakıt türler�yle toplam rafiner� 
petrol ürünler� üret�m� yüzde 6,4 artışla 3 m�lyon 
216 b�n 485 tona çıktı.

 B u  d ö n e m d e  p e t r o l  ü r ü n l e r � 

satışlarındak� kısıtlı artış ve üret�mdek� büyüme 

�thalatı sınırlandırdı. da yüzde 5,4 oranında 

azalarak 91,4 oldu.

Türk�ye İstat�st�k Kurumu, ek�m ayına �l�şk�n 
"H�zmet Üret�c� F�yat Endeks�" sonuçlarını 
açıkladı.
 Buna göre, H-ÜFE ek�mde b�r öncek� aya 
kıyasla yüzde 3,42, geçen yılın aralık ayına göre 
yüzde 33,29, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 
34,26 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 28,35 
artış gösterd�.
Gayr�menkul h�zmetler�nde yüzde 144,42 artış
 Endeks, geçen yılın aynı ayına göre, 
ulaştırma ve depolama h�zmetler�nde yüzde 34,84, 
konaklama ve y�yecek h�zmetler�nde yüzde 25,68, 
b�lg� ve �let�ş�m h�zmetler�nde yüzde 13,7, 
gayr�menkul h�zmetler�nde yüzde 144,42, meslek�, 
b�l�msel ve tekn�k h�zmetlerde yüzde 21,37, �dar� 
ve destek h�zmetler�nde yüzde 21,4 arttı.
 Aylık bazda, ulaştırma ve depolama 
h�zmetler�nde yüzde 4,4, b�lg� ve �let�ş�m 
h�zmet ler �nde yüzde 2 ,55,  gayr �menkul 
h�zmetler�nde yüzde 14,97, meslek�, b�l�msel ve 
tekn�k h�zmetlerde yüzde 3,95 artış gerçekleş�rken, 
�dar� ve destek h�zmetler�nde yüzde 0,71, 
konaklama ve y�yecek h�zmetler�nde yüzde 2,16 
azalış görüldü.
 Yıllık H-ÜFE'ye göre 21 alt sektör daha 
düşük, 6 alt sektör daha yüksek değ�ş�m gösterd�.
 H-ÜFE sektörler�nde yıllık en düşük artış 
büro yönet�m�, büro destek ve d�ğer �ş destek 
h�zmetler�nde yüzde 8,85, telekomün�kasyon  
h�zmetler�nde yüzde 9,06, hukuk ve muhasebe 
h�zmetler�nde yüzde 12,21 oldu.
 Buna karşılık gayr�menkul h�zmetler� 
yüzde 144,42, su yolu taşımacılığı h�zmetler� 
yüzde 87,37, depolama ve destek h�zmetler� 
(taşımacılık �ç�n) yüzde 58,75 �le endeksler�n en 
fazla arttığı alt sektörler olarak kayıtlara geçt�.
E n  f a z l a  a y l ı k  a r t ı ş  p o s t a  v e  k u r y e 
h�zmetler�nde
 Aylık H-ÜFE'ye göre 17 alt sektör daha 
düşük, 10 alt sektör daha yüksek değ�ş�m gösterd�. 
Ek�mde H-ÜFE sektörler�nden konaklama 
h�zmetler�nde yüzde 9,07, seyahat acentes�, tur 
operatörü, d�ğer rezervasyon h�zmetler�nde yüzde 
5,32, hava yolu h�zmetler�nde yüzde 2,5 azalış 
gerçekleşt�.
 Buna karşılık posta ve kurye h�zmetler� 
yüzde 37,15, programcılık ve yayıncılık h�zmetler� 
yüzde 18,95, gayr�menkul h�zmetler� yüzde 14,97 
�le endeksler�n en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Ham Çelik 
Üretiminde Artış

Türk�ye İstat�st�k Kurumu, kasım ayına �l�şk�n ekonom�k 
güven endeks� ver�ler�n� açıkladı.
 Buna göre, ekonom�k güven endeks� ek�mde 
101,4 �ken, kasımda yüzde 2,0 oranında azalarak 99,3 
değer�ne düştü. Ekonom�k güven endeks�ndek� düşüş, 
tüket�c� ve h�zmet sektörü güven endeksler�ndek� 
düşüşlerden kaynaklandı.
 Tüket�c� güven endeks� b�r öncek� aya göre 
kasımda yüzde 7,3 oranında azalarak 71,1 değer�n�, 
h�zmet sektörü güven endeks� yüzde 0,7 oranında 
azalarak 119,4 değer�n� aldı.
 Reel kes�m (�malat sanay�) güven endeks� yüzde 
0,6 oranında artarak 112,0 değer�n�, perakende t�caret 
sektörü güven endeks� yüzde 0,6 oranında artarak 121,9 
değer�n�, �nşaat sektörü güven endeks� yüzde 1,0 oranında 
artarak 93,6 değer�n� aldı.

Bankaların Aktifleri
7,3 Trilyon Lirayı Aştı...

SPK, Gayr�menkul Yatırım Fonlarına İl�şk�n Esaslar Tebl�ğ�'nde 
değ�ş�kl�ğe g�tt�.
 Buna göre, Kurucu ve Portföy yönet�c�s� tanımlarına 
"gayr�menkul ve g�r�ş�m sermayes� portföy yönet�m ş�rket�n�" 
kısmı �lave ed�l�rken, tebl�ğ�n dördüncü maddes�n�n b�r�nc� 
fıkrasının �k�nc� cümles�, "Bununla b�rl�kte, fon, tapuya tesc�l, 
değ�ş�kl�k, terk�n ve düzeltme talepler� dâh�l olmak üzere her türlü 
s�c�l �şlemler� �le ortağı olacağı anon�m ortaklıkların kuruluş, 
sermaye artırımı veya pay devr� �şlemler� dah�l her tür t�caret s�c�l� 
�şlemler�yle sınırlı olarak tüzel k�ş�l�ğ� ha�z addolunur." şekl�nde 
değ�şt�r�ld�.
 Ay r ı c a  f o n l a r ı n  p o r t f ö y  � ş l e t m e k  a m a c ı y l a 
kullanab�lecekler� varlıklara; gayr�menkul sert�fikaları ve Toplu 
Konut İdares� Başkanlığının fon kullanıcısı olduğu k�ra 
sert�fikaları eklen�rken, yapılab�lecek �şlemlere �se; repo ve ters 
repo �şlemler�, vaad sözleşmeler� �le taahhütlü �şlem pazarında 
gerçekleşt�r�len �şlemler, altın ve d�ğer kıymetl� madenler �le 
bunlara dayalı para ve sermaye p�yasası araçları da dah�l ed�ld�.
Tebl�ğ�n dokuzuncu maddes� de şu şek�lde değ�şt�r�ld�:
 "4 üncü madden�n üçüncü fıkrasının (a) bend�nde bel�rt�len 

gayr�menkul yatırımlarının yapılması veya bu yatırımların fon 
portföyünden çıkarılması önces�nde �şlemlere �l�şk�n b�lg� ve 
belgeler�n örnekler� �şlemler�n gerçekleşt�r�lmes�nden makul b�r 
s ü r e  ö n c e  p o r t f ö y  s a k l a m a  t e b l � ğ �  k a p s a m ı n d a k � 
sorumluluklarının yer�ne get�r�leb�lmes�n� tem�nen portföy 
saklayıcısına gönder�l�r. Makul süre tanımına ve �şlemlere �l�şk�n 
b�lg� ve belgeler�n gönder�m usuller�ne portföy saklama 
sözleşmes�nde yer ver�l�r."
 Tebl�ğ�n on�k�nc� maddes�n�n yed�nc� fıkrası, "Katılma 
paylarının yatırımcılara satışına başlanmadan önce kurucu ve 
portföy yönet�c�s� tarafından fon katılma payları kend� portföyüne 
alınab�l�r ve/veya gerekçel� yönet�m kurulu kararı alınarak fona 
borç ver�leb�l�r." şekl�nde gen�şlet�l�rken, fonlar, altın ve d�ğer 
kıymetl� madenler dışındak� emt�a ve bunlara dayalı vadel� �şlem 
sözleşmeler�ne yatırım yapamayacak.
 Tebl�ğdek� değ�ş�kl�kle, portföy yönet�m ücret�, sab�t b�r 
tutar olarak veya fonun portföy değer�n�n, toplam değer�n�n veya 
akt�f toplamının bell� b�r oranı olarak veya Kurulca uygun görülen 
yöntemle bel�rleneb�lecek.
 Tebl�ğ 30 Kasım �t�bar�yle yürürlüğe g�rd�.

Türkiye’nin Petrol
İthalatı Azaldı...

Bankacılık Sektörünü 
Kredi Hacmi 4,2
Trilyon Oldu 

SPK’DAN 
GAYRİMENKUL

YATIRIM FONLARINA
DÜZENLEME

TCMB’nin Ödeme 
Hizmetleri ve 

Elektronik Para İhracına İlişkin
Yönetmeliği Yürürlükte  

Ekonomik Güven Endeksi 
verileri Açıklandı 

KIRSAL 
KALKINMA

DESTEKLERİNE
ERİŞİM 

KOLAYLAŞTIRILDI

H-ÜFE’de %36,24 Artış



  Bülten Bülten 
HAFTALIKHAFTALIK   Bülten Bülten 

HAFTALIKHAFTALIK

0504

Türk�ye İstat�st�k Kurumu (TÜİK) ve T�caret Bakanlığı 
�ş b�rl�ğ�yle oluşturulan ek�m ayına �l�şk�n geç�c� dış 
t�caret ver�ler� açıklandı.
 Buna göre, �hracat ek�mde, b�r öncek� yılın aynı 
ayına göre yüzde 20,1 artarak 20 m�lyar 792 m�lyon 
dolar, �thalat yüzde 12,8 artarak 22 m�lyar 230 m�lyon 
dolar olarak gerçekleşt�.
Ocak-Ek�m dönem�nde �hracat yüzde 33,9, �thalat 
yüzde 22,5 arttı
 Genel t�caret s�stem�ne göre �hracat Ocak-Ek�m 
dönem�nde b�r öncek� yılın aynı dönem�ne göre yüzde 
33,9 artarak 181 m�lyar 673 m�lyon dolar, �thalat yüzde 
22,5 artarak 215 m�lyar 533 m�lyon dolar olarak 
gerçekleşt�.
Dış t�caret açığı Ek�m ayında yüzde 40,1 azaldı
 Ek�m ayında dış t�caret açığı b�r öncek� yılın 
aynı ayına göre yüzde 40,1 azalarak 2 m�lyar 399 m�lyon 
dolardan, 1 m�lyar 438 m�lyon dolara ger�led�. İhracatın 
�thalatı karşılama oranı 2020 Ek�m ayında yüzde 87,8 
�ken, 2021 Ek�m ayında yüzde 93,5'e yükseld�.
İmalat sanay�n�n toplam �hracattak� payı yüzde 95,0 
oldu
 Ekonom�k faal�yetlere göre �hracatta, 2021 
Ek�m ayında �malat sanay�n�n payı yüzde 95,0, tarım, 
ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,1, 
madenc�l�k ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,5 
oldu.
 Ocak-Ek�m dönem�nde ekonom�k faal�yetlere 
göre �hracatta �malat sanay�n�n payı yüzde 94,6, tarım, 
ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,0, 
madenc�l�k ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,8 
oldu.
Ek�m ayında en fazla �hracat yapılan ülke Almanya 
oldu
 Ek�m ayında �hracatta �lk sırayı Almanya aldı. 
Almanya'ya yapılan �hracat 1 m�lyar 692 m�lyon dolar 
olurken, bu ülkey� sırasıyla; 1 m�lyar 306 m�lyon dolar 
�le ABD, 1 m�lyar 223 m�lyon dolar �le B�rleş�k Krallık, 1 
m�lyar 131 m�lyon dolar �le Irak, 1 m�lyar 104 m�lyon 

dolar �le İtalya tak�p ett�. İlk 5 ülkeye yapılan �hracat, 
toplam �hracatın yüzde 31,1'�n� oluşturdu.
 Ocak-Ek�m dönem�nde �hracatta �lk sırayı 
Almanya aldı. Almanya'ya yapılan �hracat 15 m�lyar 789 
m�lyon dolar olurken, bu ülkey� sırasıyla; 11 m�lyar 836 
m�lyon dolar �le ABD, 10 m�lyar 895 m�lyon dolar �le 
B�rleş�k Krallık, 9 m�lyar 202 m�lyon dolar �le İtalya ve 8 
m�lyar 757 m�lyon dolar �le Irak tak�p ett�. İlk 5 ülkeye 
yapılan �hracat, toplam �hracatın yüzde 31,1'�n� 
oluşturdu.
İthalatta �lk sırayı Ç�n aldı
 İthalatta Ç�n �lk sırayı aldı. Ek�m ayında Ç�n'den 
yapılan �thalat 2 m�lyar 525 m�lyon dolar olurken, bu 
ülkey� sırasıyla; 2 m�lyar 434 m�lyon dolar �le Rusya, 1 
m�lyar 509 m�lyon dolar �le Almanya, 1 m�lyar 58 m�lyon 
dolar �le ABD, 945 m�lyon dolar �le İtalya �zled�. İlk 5 
ülkeden yapılan �thalat, toplam �thalatın yüzde 38,1'�n� 
oluşturdu.
 Ocak-Ek�m dönem�nde �thalatta �lk sırayı Ç�n 
aldı. Ç�n'den yapılan �thalat 26 m�lyar 61 m�lyon dolar 
olurken, bu ülkey� sırasıyla; 22 m�lyar 611 m�lyon dolar 
�le Rusya, 17 m�lyar 876 m�lyon dolar �le Almanya, 10 
m�lyar 515 m�lyon dolar �le ABD, 9 m�lyar 306 m�lyon 
dolar �le İtalya �zled�. İlk 5 ülkeden yapılan �thalat, 
toplam �thalatın yüzde 40,1'�n� oluşturdu.
İhracat 2021 yılı Ocak-Ek�m dönem�nde 172 m�lyar 
303 m�lyon dolar oldu
 Özel t�caret s�stem�ne göre �hracat, 2021 yılı 
Ocak-Ek�m dönem�nde, b�r öncek� yılın aynı dönem�ne 
göre yüzde 34,2 artarak 172 m�lyar 303 m�lyon dolar, 
�thalat yüzde 23,0 artarak 207 m�lyar 342 m�lyon dolar 
olarak gerçekleşt�.
 Ocak-Ek�m dönem�nde dış t�caret açığı yüzde 
12,8 azalarak 40 m�lyar 192 m�lyon dolardan, 35 m�lyar 
39 m�lyon dolara ger�led�. İhracatın �thalatı karşılama 
oranı 2020 Ocak-Ek�m dönem�nde yüzde 76,2 �ken, 
2021 yılının aynı dönem�nde yüzde 83,1'e yükseld�.

Kamu İhalelerine İlişkin 
Yönetmelikte Değişikliğe Gidildi

Kamu İhale Kurumu (KİK), mal ve h�zmet alımı, 
yapım �şler� ve elektron�k �hale uygulama 
yönetmel�kler�nde düzenlemeler yaptı.
 Kurumun çerçeve anlaşma, danışmanlık 
h�zmet alımı, h�zmet alımı, mal alımı, yapım �şler� 
� h a l e l e r �  � l e  e l e k t r o n � k  � h a l e  u y g u l a m a 
yönetmel�kler�nde değ�ş�kl�k yapılmasına da�r 
yönetmel�kler ve İhalelere Yönel�k Başvurular 
Hakkında Tebl�ğ ve Kamu İhale Genel Tebl�ğ�nde 
Değ�ş�kl�k Yapılmasına da�r Tebl�ğ�, Resm� 
Gazete'de yayımlandı.
 Yapılan değ�ş�kl�klerle, Danıştay İdar� Dava 
Da�reler� Kurulunun kararları üzer�ne, mal ve h�zmet 
alımı �le yapım �şler� �haleler�n�n aşırı düşük tekl�f 
tesp�t ve değerlend�rme �şlemler� yapılmadan en 
düşük tekl�f üzer�nde bırakılmasına �z�n veren 
mevcut düzenlemeler yürürlükten kaldırıldı.
 Buna göre, yönetmel�klerde düzenlenen 
parasal l�m�tler�n altında kalan �halelerde, �hale �lanı 
ve dokümanında bel�rt�lmek kaydıyla, aşırı düşük 
tekl�f açıklaması �sten�lmes� veya aşırı düşük tekl�f 
sınır değer�n�n altında tekl�f sunan �stekl�ler�n 

tekl�fler�n�n açıklama �stenmeks�z�n redded�lmes� 
suret�yle �hale �şlemler�ne devam ed�lmes� 
gerekecek.Aşırı düşük tekl�f sorgulaması yapılan 
elektron�k �halelerde �stekl�lere a�t yükümlülükler�n 
yer�ne get�r�lmemes� hal�nde gerçekleşt�r�lecek 
� ş l emler  ve  �ha le  kom�syonla r ın ın  t ek l � f 
değerlend�rmes�ne �l�şk�n d�ğer �şlemler� de açığa 
kavuşturuldu.
 B u  ç e r ç e v e d e ,  a ş ı r ı  d ü ş ü k  t e k l � f 
açıklamasının �steneceğ� �halelerde, yeterl�k b�lg�ler� 
tablosunda beyan ed�len b�lg� ve belgeler� tevs�k ed�c� 
belgeler� veya aşırı düşük tekl�f açıklamasını 
sunmayan �stekl�ler�n tekl�fler� değerlend�rme dışı 
bırakılacak, �lg�l�ler hakkında ayrıca b�r yaptırım 
uygulanmayacak.
 Öte yandan �hale sürec�nde alınan muhtel�f 
kararların b�ld�r�lmes�ne yönel�k standart formlarda 
yer alan başvuru süreler�n�n başlangıç tar�hler�ne 
�l�şk�n düzenleme de yapıldı. Söz konusu süreler, 
b�ld�r�m tar�h�n� �zleyen günden �t�baren başlayacak. 
Böylece uygulamada karşılaşılan tereddütler ortadan 
kaldırıldı.

COVID 19
RİSK DEVAM EDİYOR!

Kendinizin ve Sevdiklerinizin sağlığı için 

KURALLARA UYUN!

+ +

www.turhaltso.org.tr

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, b�reysel ve tüzel müşter�lere ver�len 
kred�l� mevduat hesabı dah�l tüm kred�ler�n, kr�pto varlıklarda kullanılmasının 
engellenmes� �ç�n bankalara uyarıda bulundu.

 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) tarafından 
Türk�ye Bankalar B�rl�ğ� �le Türk�ye Katılım Bankaları B�rl�ğ�'ne �let�len yazıda, 
b�reysel ve tüzel müşter�lere ver�len kred�l� mevduat hesabı dah�l tüm kred�ler�n, 
kr�pto varlıklara veya kayıtlı bankacılık ve sermaye p�yasası s�stem� dışına para 
çıkarılmasına yönel�k �şlemlerde kullanımının engellenmes� �ç�n azam� hassas�yet�n 
göster�lmes�n�n gerekl� görüldüğü bel�rt�ld�.

 Kurum daha önce, kred�ler�n müşter�lerce car� veya yakın döneml� 
�ht�yaçları ya da kred�n�n amacına matuf faal�yetler har�c�ndek� �şlemlerde 
kullanmamasına yönel�k bankalar tarafından gerekl� kontroller�n azam� sev�yede 
oluşturulması uyarısında bulunmuştu.

 Sermaye p�yasası s�stem� dışına para çıkarılmasına yönel�k faal�yetler; Söz 
konusu �şlemler �se "döv�z ve altın alım �şlemler�", "vadel� mevduat, repo, h�sse 
sened� g�b� finansal get�r� sağlamaya dönük yatırımlar", "bankalar ve banka dışı 
finansal kuruluşlar nezd�ndek� vades� gelmem�ş d�ğer kred� r�skler�n�n kapatılması", 
"makul sev�yeler�n üzer�nde nak�t çek�m� taleb�", "somut ve desteğ�n amacına uygun 
makul b�r gerekçe olmaksızın başka b�r bankaya ve aracı kuruma veya geçerl� 
belgeler üzer�nden tesp�t ed�lm�ş ve mevzuata uygun �thalatların ödemes� har�c�nde 
yurt dışına transfer yapılması" olarak sıralanmıştı.

 Son uyarı yazısı �le bu �şlemlere kr�pto varlıklar �le kayıtlı bankacılık ve 
sermaye p�yasası s�stem� dışına para çıkarılmasına yönel�k faal�yetler eklenm�ş oldu.

Türkiye’nin
İhracatı Ekimde
Arttı...

ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Tüket�c� F�yat Endeks� (TÜFE) kasımda aylık bazda yüzde 3,51, Yurt İç� Üret�c� 
F�yat Endeks� (Yİ-ÜFE) yüzde 9,99 artış gösterd�. Yıllık enflasyon tüket�c� 
fiyatlarında yüzde 21,31, yurt �ç� üret�c� fiyatlarında yüzde 54,62 oldu.
 Türk�ye İstat�st�k Kurumu ver�ler�ne göre, kasım ayı �t�barıyla 12 aylık 
ortalamalar d�kkate alındığında, tüket�c� fiyatları yüzde 17,71, yurt �ç� üret�c� fiyatları 
yüzde 38,94 arttı.
 Yıllık TÜFE'ye göre, en düşük artış yüzde 5,77 �le haberleşme ana grubunda 
gerçekleşt�. B�r öncek� yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu d�ğer ana gruplar 
sırasıyla yüzde 7,91 �le alkollü �çecekler ve tütün, yüzde 8,33 �le g�y�m ve ayakkabı 
ve yüzde 13,96 �le eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, b�r öncek� yılın aynı ayına 
göre artışın yüksek olduğu ana gruplar �se sırasıyla, yüzde 28,90 �le lokanta ve oteller, 
yüzde 27,11 �le gıda ve alkolsüz �çecekler, yüzde 25,14 �le ev eşyası oldu.
 Aylık TÜFE'ye göre, ana harcama grupları �t�barıyla kasımda en az artış 
gösteren ana gruplar yüzde 0,03 �le alkollü �çecekler ve tütün, yüzde 0,08 �le eğ�t�m 
ve yüzde 0,58 �le haberleşme oldu. Buna karşılık, 2021 yılı Kasım ayında artışın 
yüksek olduğu ana gruplar �se sırasıyla, yüzde 6,31 �le ulaştırma, yüzde 5,36 �le 
çeş�tl� mal ve h�zmetler, yüzde 4,10 �le lokanta ve oteller oldu.
Yurt �ç� üret�c� fiyat endeks� (Yİ-ÜFE)
 Sanay�n�n dört sektörünün yıllık değ�ş�mler�; madenc�l�k ve taş 
ocakçılığında yüzde 44,53, �malatta yüzde 53,24, elektr�k, gaz üret�m� ve 
dağıtımında yüzde 72,42, su tem�n�nde yüzde 33,08 artış olarak gerçekleşt�.
 Sanay�n�n dört sektörünün aylık değ�ş�mler�; madenc�l�k ve taş 
ocakçılığında yüzde 11,64, �malatta yüzde 9,55, elektr�k, gaz üret�m� ve dağıtımında 
yüzde 14,33, su tem�n�nde yüzde 1,00 artış olarak gerçekleşt�.
 Yıllık Yİ-ÜFE'ye göre, en düşük artış; yüzde 12,60 �le g�y�m eşyası, yüzde 
19,66 �le der� ve �lg�l� ürünler, yüzde 22,23 �le d�ğer madenc�l�k ve taş ocakçılığı 
ürünler� alt sektörler�nde gerçekleşt�. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünler� 
yüzde 145,94, ham petrol ve doğal gaz yüzde 116,51, ana metaller yüzde 97,13 �le 
endeksler�n en fazla arttığı alt sektörler oldu.
 Aylık Yİ-ÜFE'ye göre, tütün ürünler� aylık değ�ş�m göstermeyen tek alt 
sektör oldu. Aylık en düşük artış; yüzde 0,23 �le temel eczacılık ürünler� ve 
müstahzarları, yüzde 1,00 �le su ve suyun arıtılması ve dağıtılması , yüzde 2,14 �le 
�çecekler alt sektörler�nde gerçekleşt�. Buna karşılık ham petrol ve doğalgaz yüzde 
20,67, kömür ve l�ny�t yüzde 16,72, tekst�l ürünler� yüzde 14,37 �le endeksler�n en 
fazla arttığı alt sektörler oldu.

Mal ve h�zmet alımı �le yapım �şler� �haleler�n�n aşırı düşük tekl�f tesp�t ve değerlend�rme �şlemler� yapılmadan 
en düşük tekl�f üzer�nde bırakılmasına �z�n veren mevcut düzenlemeler yürürlükten kaldırıldı.

Kredilerin Kripto Varlık
 Alımı İçin Kullanılması 
Engellenecek


