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Otomot�v Kred�   
L�m�tler� ve Vade Sayısı
Arttırıldı...
BDDK, taşıt kred�ler�nde yen� 
düzenlemeye g�tt�. Otomot�v kred� 
l�m�tler� ve vade sayısı artırıldı. 
400 b�n TL'l�k b�r araçta kred� oranı 
yüzde 70, vade sayısı �se 48 aya 
çıkarıldı.

Yurt Dışı Üret�c� F�yat
Endeks� Ocakta Arttı. 

MEB Meslek� ve Tekn�k Eğ�t�m Genel Müdürlüğü İşyer� 
Tabanlı Meslek� Eğ�t�m Da�re Başkanı Süleyman 
Akgül'ün katılımıyla Merkez� Eğ�t�m Merkezler� Tanıtım 

toplantısı Tokat TSO'da gerçekleşt�r�ld�.
Tokat TSO Mecl�s Salonunda gerçekleşt�r�len toplantıya 

Tokat TSO Başkanı Dr. Al� Çel�k, Yönet�m Kurulu Başkanımız 
Ömer Çenes�z, Z�le TSO Başkanı Necat� B�ce, Z�le TB Başkanı 
Muammer Teke,  İl M�ll� Eğ�t�m Müdürü Murat Ağar, Tokat Esnaf ve 

Sanatkârları Kred� ve Kefalet Kooperat�fi Başkanı Ahmet Hamd� 
Aydoğan �le oda ve borsaların genel sekreterler� katıldı. 

Toplantının açılış konuşmasını yapan Yönet�m Kurulu 
Başkanımız Dr. Al� Çel�k, �ş �nsanlarından genell�kle yet�şm�ş 
eleman bulmakta güçlük çekt�kler� yönünde ş�kâyet aldıklarını M�ll� 
Eğ�t�m Bakanlığı tarafından yapılan bu çalışmalarla gelecek yıllarda 
daha çok yet�şm�ş eleman bulunulab�leceğ�n� söyled�. 

TCMB tarafından şubat ayına �l�şk�n F�nansal 
H�zmetler Anket� ve F�nansal H�zmetler Güven 
Endeks� açıklandı.F�nansal sektörde faal�yet 
gösteren 156 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp 
toplulaştırılmasıyla elde ed�len anket sonuçlarına 
göre, endeks şubatta 1,7 puan artarak 173,4 
sev�yes�ne yükseld�.Endeks� oluşturan anket 
sorularına a�t yayılma endeksler� �ncelend�ğ�nde, 
son üç aydak� h�zmetlere olan talep �le gelecek üç 
aydak� h�zmetlere olan talep beklent�s� FHGE'y� 
artış yönünde, son üç aydak� �ş durumu �se FHGE'y� 
azalış yönünde etk�led�.
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Finansal Hizmetler Güven 
Endeksi Arttı... 
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İlave Gümrük
Vergilerinde Düzenleme

İthalatta İlave Gümrük 
Verg�s� Uygulanmasına 
İl�şk�n Kararda Değ�ş�kl�k 
Yapılmasına Da�r 
Cumhurbaşkanı Kararı, 
Resm� Gazete'de 
yayımlanarak, yürürlüğe 
g�rd�. Kararla, bazı sanay� 
ve tarım ürünler�n�n 
�thalatında uygulanan �lave 
gümrük verg�ler� 
kaldırılmış oldu. 

Yatırımlarda Devlet Yardımına İlişkin
Mevzuatta Düzenleme Yapıldı...

Yatırımlarda Devlet Yardımları 
Hakkında Kararda Değ�ş�kl�k 
Yapılmasına Da�r Cumhurbaşkanı 
Kararı, Resm� Gazete'de yayımlandı. 
Buna göre, teşv�k kapsamındak� 
yatırımlarda, gümrük verg�s� 
muafiyet�nden yararlanamayacak 
mak�ne ve teçh�zat l�stes�nde yer alan 
kullanılmış veya yen�leşt�r�lm�ş mak�ne 
ve teçh�zat, KDV �st�snası ve gümrük 
verg�s� muafiyet� sağlanmaksızın �thal 
ed�lerek sab�t yatırım tutarına dah�l 
ed�leb�lecek. Bölgesel teşv�k 

uygulamaları kapsamında yapılacak 
yatırımlarda proje bazında sağlanacak 
fa�z veya kar payı desteğ� üst sınırları, 
5'�nc� ve 6'ncı bölge �ller�nde 
gerçekleşt�r�lecek �malat sanay� 
yatırımlarına yönel�k düzenlenen 
yatırım teşv�k belgeler� �ç�n "İmalata 
Dayalı İthal İkames� Destek Paket�" 
kapsamında Kred� Garant� Fonu 
tarafından tem�natlandırılan Türk l�rası 
c�ns� kred�lerle Türk l�rası c�ns� finansal 
k�ralama �şlemler� kapsamında b�r kat 
artırılarak uygulanacak. 
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0 6 m�lyar l�ralık Kred� Garant� Fonu 
(KGF) kefaletl� Yatırım, İhracat ve 
İşletme Harcamaları Destek 

paketler� �ç�n başvurular bugün �t�barıyla 
başladı.

Yatırım yapmayı planlayan KOBİ 
ve KOBİ dışı tüm �şletmeler, yatırım ve 
yatırıma bağlı �şletme harcamalarında 
kullanab�leceğ� Yatırım Destek 
Paket�'nden 120 aya kadar vade �le 

faydalanab�lecek. Pakette kred� üst l�m�t� 
KOBİ'ler �ç�n 35 m�lyon l�rayı bulurken, 
KOBİ dışı �şletmeler de 100 m�lyon 
l�raya varan m�ktarlarda kred� 
kullanab�lecek.

Kadın g�r�ş�mc� KOBİ'ler yüzde 
90, d�ğer KOBİ'ler yüzde 85, KOBİ dışı 
�şletmeler �se yüzde 80 düzey�ndek� 
kefalet oranlarından faydalanab�lecek.
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Bankacılık Sektörünün Kredi Hacmi Arttı

BDDK tarafından yayımlanan haftalık bültene 
göre, sektörün kred� hacm� 18 Şubat �t�barıyla 
50 m�lyar 779 m�lyon l�ra arttı. Söz konusu 
dönemde toplam kred� hacm� 5 tr�lyon 22 
m�lyar 413 m�lyon l�radan 5 tr�lyon 73 m�lyar 
192 m�lyon l�raya yükseld�.Bankacılık 
sektöründek� toplam mevduat da (bankalararası 
dah�l), geçen hafta 35 m�lyar 766 m�lyon l�ra 
arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,7 yükselen 
bankacılık sektörü toplam mevduatı, 5 tr�lyon 
514 m�lyar 229 m�lyon l�ra oldu.

MEDYAP  
Toplantısı 

Tokat’ta 
Gerçekleştirildi.

2

3

2

Merkez� Brüksel'de bulunan Dünya Çel�k 
B�rl�ğ� (Worldsteel), ocak ayı ham çel�k 
üret�m ver�ler�n� açıkladı.Buna göre, 
küresel ham çel�k üret�m�, ocakta 2021'n�n 
aynı dönem�ne kıyasla yüzde 6,1 azalarak 
155 m�lyon tona ger�led�.Söz konusu 
dönemde Ç�n'�n üret�m� yüzde 11,2 
azalarak 81,7 m�lyon tona düştü. Dünyanın 
en büyük çel�k üret�c�s� konumundak� 
Ç�n'�n üret�m� geçen yıl da yüzde 3 
azalmıştı.

Reel Kesim
Güven
Endeksi
Arttı. 3

Küresel Ham Çelik 
Üretimi Azaldı...

 

Tarımsal 
Girdi Fiyat 
Endeksi 
Arttı.

Türkiye’nin Elektrik Üretimi Arttı

EPDK aralık ayına �l�şk�n "Elektr�k P�yasası 
Sektör Raporu"na göre, l�sanslı elektr�k 
üret�m�n�n yüzde 31,8'� doğal gaz santraller�, 
yüzde 21'� �thal kömür santraller�, yüzde 14,3'ü 
l�ny�t santraller�, yüzde 12,9'u h�droelektr�k 
s a n t r a l l e r �  v e  y ü z d e  1 2 , 2 ' s �  r ü z g a r 
santraller�nden sağlandı.Bu kaynakları sırasıyla 
jeotermal, b�yokütle, taş kömürü, asfalt�t, güneş, 
fuel-o�l ve motor�n �zled�.Faturalanan elektr�k 
tüket�m m�ktarı �se aynı dönemde yüzde 2,7 
artarak 21 m�lyon 739 b�n 489 megavatsaat oldu.
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MEB Meslek� ve Tekn�k Eğ�t�m Genel Müdürlüğü İşyer� Tabanlı Meslek� Eğ�t�m Da�re Başkanı Süleyman Akgül'ün 
katılımıyla Merkez� Eğ�t�m Merkezler� Tanıtım toplantısı Tokat TSO'da gerçekleşt�r�ld�.

60 Milyar Liralık 
Destek Paketi 
Başvuruları 
Başladı

2

2

Ekonomik   
Güven 

Endeksi
Açıklandı.

TÜİK, ocak ayına �l�şk�n YD-ÜFE 
ver�ler�n� açıkladı.Buna göre, YD-
ÜFE 2022 yılı Ocak ayında b�r öncek� 
aya göre yüzde 3,25, b�r öncek� yılın 
Aralık ayına göre yüzde 3,25, b�r 
öncek� yılın aynı ayına göre yüzde 
96,44 ve on �k� aylık ortalamalara 
göre yüzde 46,71 artış gösterd�.
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MEB Meslek� ve Tekn�k Eğ�t�m Genel Müdürlüğü İşyer� Tabanlı Meslek� Eğ�t�m Da�re Başkanı 
Süleyman Akgül'ün katılımıyla Merkez� Eğ�t�m Merkezler� Tanıtım toplantısı Tokat TSO'da 
gerçekleşt�r�ld�.

MEB Meslek� ve Tekn�k Eğ�t�m Genel Müdürlüğü 
İşyer� Tabanlı Meslek� Eğ�t�m Da�re Başkanı 
Süleyman Akgül'ün katılımıyla Merkez� Eğ�t�m 

Merkezler� Tanıtım toplantısı Tokat TSO'da gerçekleşt�r�ld�.
Tokat TSO Mecl�s Salonunda gerçekleşt�r�len 

toplantıya Tokat TSO Başkanı Dr. Al� Çel�k, Yönet�m Kurulu 
Başkanımız Ömer Çenes�z, Z�le TSO Başkanı Necat� B�ce, 
Z�le TB Başkanı Muammer Teke,  İl M�ll� Eğ�t�m Müdürü 
Murat Ağar, Tokat Esnaf ve Sanatkârları Kred� ve Kefalet 
Kooperat�fi Başkanı Ahmet Hamd� Aydoğan �le oda ve 
borsaların genel sekreterler� katıldı. 

Toplantının açılış konuşmasını yapan Yönet�m 
Kurulu Başkanımız Dr. Al� Çel�k, �ş �nsanlarından genell�kle 
yet�şm�ş eleman bulmakta güçlük çekt�kler� yönünde ş�kâyet 
aldıklarını M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı tarafından yapılan bu 
çalışmalarla gelecek yıllarda daha çok yet�şm�ş eleman 
bulunulab�leceğ�n� söyled�. 
Hedef 1 M�lyon Çırak

Çel�k'�n ardından konuşan Meslek� Eğ�t�m Da�re 
Başkanı Süleyman Akgül Meslek� Eğ�t�mde 2022 yılı 

hedefin�n 1 m�lyon çırak öğrenc� olduğunu bel�rtt�. Akgül 
konuşmasında:

“9 Aralık 2016 tar�h�ndek� 664 sayılı kanunla b�rl�kte 
devr�m n�tel�ğ�nde kararların alındığı b�r sürece g�rd�k. Daha 
öncek� süreçte b�r yaygın eğ�t�m kurumu olarak faal�yet 
gösteren kurumlarımız, bu kanun� düzenleme �le b�rl�kte artık 
öğrenc�ler�m�z�n ortaokuldan sonra terc�h edeb�lecekler� b�r 
okul olan meslek� eğ�t�m merkez� hal�n� aldı. Bu 
yapılanmadan önce 70 b�n sev�yeler�nde olan çırak öğrenc� 
sayımız, bugün �t�bar�yle 335 b�n� buldu. Bu yıl da hedefim�z 1 
m�lyon çırak öğrenc� sayısına ulaşmak. B�zler de Meslek� ve 
Tekn�k Eğ�t�m Genel Müdürlüğü olarak �ş cam�amızla eğ�t�m 
cam�amızı her �lde b�r araya get�rerek bu hedef doğrultusunda 
neler yapab�leceğ�m�z� değerlend�r�yoruz.”ded�.

Yapılan konuşmaların ardından Meslek� ve Tekn�k 
Eğ�t�m Genel Müdürlüğünde Görevl� Öğretmen Sayın Osman 
Dolgunyürek, Meslek� Eğ�t�m� Tanıtma ve Yaygınlaştırma 
Projes� (METYAP) �le �lg�l� sunumunu ve soru-cevap bölümü 
�le toplantı sona erd�. 

Yatırımlarda Devlet Yardımları 
Hakkında Kararda  Değ�ş �k l �k 
Yapılmasına Da�r Cumhurbaşkanı 
Kararı, Resm� Gazete'de yayımlandı. 
Buna göre, teşv�k kapsamındak� 
ya t ı r ımlarda ,  gümrük  verg � s � 
muafiyet�nden yararlanamayacak 
mak�ne ve teçh�zat l�stes�nde yer alan 
kullanılmış veya yen�leşt�r�lm�ş 
mak�ne ve teçh�zat, KDV �st�snası ve 
g ü m r ü k  v e r g � s �  m u a fi y e t � 
sağlanmaksızın �thal ed�lerek sab�t 
yatırım tutarına dah�l ed�leb�lecek.

B ö l g e s e l  t e ş v � k 
uygulamaları kapsamında yapılacak 
y a t ı r ı m l a r d a  p r o j e  b a z ı n d a 
sağlanacak fa�z veya kar payı desteğ� 
üst sınırları, 5'�nc� ve 6'ncı bölge 
�ller�nde gerçekleşt�r�lecek �malat 
s anay �  ya t ı r ımla r ına  yöne l �k 
düzenlenen yatırım teşv�k belgeler� 
�ç�n "İmalata Dayalı İthal İkames� 
Destek Paket�" kapsamında Kred� 
G a r a n t �  F o n u  t a r a f ı n d a n 
tem�natlandırılan Türk l�rası c�ns� 
kred�lerle Türk l�rası c�ns� finansal 
k�ralama �şlemler� kapsamında b�r kat 
artırılarak uygulanacak. Söz konusu 
�k� düzenleme, 29 Haz�ran 2021 
tar�h�nden �t�baren geçerl� olmak 
üzere yürürlüğe g�rd�.

H �b r � t  veya  e l ek t r � k l � 
otomob�l veya t�car� araç üret�m�ne 
yönel�k yatırımlarda, yılda asgar� 100 
b�n adet kapas�tel� yen� ve ek yatırım 
yapılması hal�nde, teşv�k belges�nde 
kayıtlı sab�t yatırım tutarının yüzde 
20's�n�n gerçekleşt�r�lmes�n� tak�ben, 
yatırım süres�nde gümrük verg�s�ne 
tab� olmaksızın yatırımcılara �lave 
kapas�ten�n yüzde 2,5'�ne ve motor 
s�l�nd�r hacm� 2500 sant�metreküpe 
kadar otomob�l veya brüt ağırlığı 5 
tonu geçmeyen eşya taşımaya mahsus 
m o t o r l u  a r a ç  � t h a l � n e  � z � n 
ver�leb�lecek.

Teşv�k belges� kapsamında 
�thal�ne �z�n ver�len toplam araç 
s ay ı s ı ,  b e lgede  kay ı t l ı  � l ave 
k a p a s � t e n � n  y ü z d e  1 5 ' � n � 
g e ç e m e y e c e k .  A n c a k  b e l g e 
kapsamında motor üret�m�n�n de yer 
a lması  hal �nde,  motor  üret �m 
kapas�tes�n�n yüzde 15'� kadar daha 
s�l�nd�r hacm� 1600 sant�metreküpe 
kadar olmak üzere �lave otomob�l 
�thal ed�leb�lecek. Bu kapsamda �z�n 
ver�len gümrük verg�s�ne tab� 
o lmaksız ın  yapı lacak  � tha la t , 

otomob�l üret�m�ne yönel�k teşv�k 
belges� �ç�n otomob�l, elektr�kl� ya da 
h�br�t t�car� araç üret�m�ne yönel�k 
teşv�k belges� �ç�n t�car� araç �thal�yle 
sınırlı olacak.
YAT I R I M C I  6  AY İ Ç İ N D E 
TAMAMLAMA VİZESİ İÇİN 
BAŞVURACAK

Yatırımcı, öngörülen süre 
veya ek süre b�t�m�n� tak�ben 6 ay 
� ç � n d e  y a t ı r ı m ı n  t a m a m l a m a 
v�zes�n�n yapılması �ç�n başvuruda 
bulunacak. Başvuru yapılmaması 
hal�nde, firmaya tamamlama v�zes� 
müracaatında bulunulması �ç�n 
b�ld�r�m yapılacak. B�ld�r�m tar�h�n� 
tak�p eden 2 ay �ç�nde tamamlama 
v�zes� �ç�n başvuruda bulunulmaması 
hal�nde yatırım teşv�k belges� �ptal 
ed�leb�lecek.

Bu süre �ç�nde müracaat 
ed�lmemes� ve daha sonra teşv�k 
belges�n�n herhang� b�r nedenle �ptal 
ed�lmes� veya kısm� müeyy�de 
uygulanması durumunda, geçen 
süreden kaynaklanan cezanın 
sorumluluğu yatırımcıya a�t olacak. 
Bu hüküm, daha önce düzenlenen 
teşv�k belgeler� �ç�n de geçerl� olacak.

D e s t e k  u n s u r l a r ı n d a n 
yararlanan yatırım harcamaları, d�ğer 
kamu kurum ve kuruluşlarının 
destekler�nden yararlanamayacak. 
Ancak  d �ğer  kamu kurum ve 
kuruluşlarının sadece sübvans�yonlu 
kred� desteğ�nden veya yatırım 
kapsamında kullanılan kred�yle �lg�l� 
başka b�r desteğ�nden yararlanan 
yatırımlar, söz konusu kred�ye teşv�k 
kapsamında fa�z veya kar payı desteğ� 
sağlanmaması kaydıyla d�ğer destek 
unsurlarından faydalanab�lecek.
 	 İmalat sanay�s�ne yönel�k 
düzenlenen yatırım teşv�k belgeler� 
kapsamında 1 Ocak 2017 �le 31 Aralık 
2 0 2 4  t a r � h l e r �  a r a s ı n d a 
gerçekleş t � r � lecek b�na- �nşaat 
h a r c a m a l a r ı n d a  K D V � a d e s � 
uygulanacak. Düzenleme, 1 Ocak 
2022'den �t�baren geçerl� olmak üzere 
yürürlüğe g�rd�.

Kararda, �ller�n bölgesel 
desteklerden yarar lanab�lecek 
sektörler l�stes� �le 1 Ocak 2022'den 
�t�baren geçerl� olacak gümrük verg�s� 
muafiyet�nden yararlanamayacak 
mak�ne ve teçh�zat l�stes�ndek� 
değ�ş�kl�kler de yer alıyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 
(BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene 
göre, sektörün kred� hacm� 18 Şubat �t�barıyla 50 

m�lyar 779 m�lyon l�ra arttı. Söz konusu dönemde toplam 
kred� hacm� 5 tr�lyon 22 m�lyar 413 m�lyon l�radan 5 tr�lyon 
73 m�lyar 192 m�lyon l�raya yükseld�.

Bankacılık sektöründek� toplam mevduat da 
(bankalararası dah�l), geçen hafta 35 m�lyar 766 m�lyon l�ra 
arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,7 yükselen bankacılık 
sektörü toplam mevduatı, 5 tr�lyon 514 m�lyar 229 m�lyon 
l�ra oldu.

Tüket�c� kred�ler� tutarı 778 m�lyar l�raya ger�led�

Ver�lere göre, tüket�c� kred�ler� tutarı, 18 Şubat 
�t�barıyla 925 m�lyon l�ra azalarak 777 m�lyar 614 m�lyon 
l�raya ger�led�. Söz konusu kred�ler�n 302 m�lyar 749 
m�lyon l�rası konut, 12 m�lyar 459 m�lyon l�rası taşıt ve 

462 m�lyar 406 m�lyon l�rası �ht�yaç kred�ler�nden oluştu.

Söz konusu dönemde taks�tl� t�car� kred�ler�n 
tutarı 1 m�lyar 714 m�lyon l�ra artarak 705 m�lyar 497 
m�lyon l�raya yükseld�. Bankaların b�reysel kred� kartı 
alacakları da yüzde 0,9 azalarak 213 m�lyar 196 m�lyon 
l�ra oldu. B�reysel kred� kartı alacaklarının 88 m�lyar 242 
m�lyon l�rası taks�tl�, 124 m�lyar 954 m�lyon l�rası 
taks�ts�z oldu.

Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık ver�ler�ne göre, bankacılık 
sektöründe tak�ptek� alacaklar, 18 Şubat �t�barıyla b�r 
öncek� haftaya göre 755 m�lyon l�ra artarak 161 m�lyar 
842 m�lyon l�raya yükseld�. Söz konusu tak�ptek� 
alacakların 128 m�lyar 543 m�lyon l�rasına özel karşılık 
ayrıldı.

60 m�lyar l�ralık Kred� Garant� Fonu (KGF) kefaletl� 
Yatırım, İhracat ve İşletme Harcamaları Destek 
paketler� �ç�n başvurular bugün �t�barıyla başladı.

Yatırım yapmayı planlayan KOBİ ve KOBİ dışı 
tüm �şletmeler, yatırım ve yatırıma bağlı �şletme 
harcamalarında kullanab�leceğ� Yatırım Destek Paket�'nden 
120 aya kadar vade �le faydalanab�lecek. Pakette kred� üst 
l�m�t� KOBİ'ler �ç�n 35 m�lyon l�rayı bulurken, KOBİ dışı 
�şletmeler de 100 m�lyon l�raya varan m�ktarlarda kred� 
kullanab�lecek.

Kadın g�r�ş�mc� KOBİ'ler yüzde 90, d�ğer KOBİ'ler 
yüzde 85, KOBİ dışı �şletmeler �se yüzde 80 düzey�ndek� 
kefalet oranlarından faydalanab�lecek.
İhracat potans�yel� taşıyan KOBİ'ler �ç�n İhracat Destek 
Paket�

İhracatçı veya döv�z kazandırıcı sektörlerde faal�yet 
gösteren KOBİ'ler �le �hracat potans�yel� taşıyan KOBİ'lere 
yönel�k İhracat Destek Paket�'nde de �şletmeler, en fazla 6 ay 
ödemes�z dönem dah�l, azam� 24 ay vade �le kred� 

kullanab�lecek.
Pakette kred� üst l�m�t� �şletmen�n segment ve 

c�rosuna göre değ�şmekle b�rl�kte azam� 25 m�lyon l�ra olarak 
bel�rlend�. Mevcut durumda �hracatı olan firmalar yüzde 90, 
potans�yel �hracatçı firmalar da yüzde 85 kefaletten 
yararlanab�lecek.
İşletme sermayes� �ht�yaçları İşletme Harcamaları 
Destek Paket� �le karşılanab�lecek

KOBİ ve KOBİ dışı firmaların �şletme sermayes� 
�ht�yaçlarının karşılanması �ç�n oluşturulan İşletme 
Harcamaları Destek Paket�'nden KOBİ'ler azam� 5 m�lyon 
l�ra, KOBİ dışı �şletmeler �se azam� 20 m�lyon l�ra tutarında 
kred�den faydalanab�lecek.

T�car� kred� kartları ve Deb�t/Banka kartına bağlı 

kred�l� mevduat hesabı üzer�nden kullandırılacak kred�n�n 

kefalet oranları KOBİ'ler �ç�n yüzde 80, KOBİ dışı 

�şletmeler �ç�n �se yüzde 75 olarak bel�rlend�. �ş dünyası �ç�n 

de b�ze şevk ver�yor" d�ye konuştu.

Yatırımlarda Devlet
Yardımlarına İl�şk�n Mevzuatta 
Düzenleme Yapıldı...     

Türk�ye İstat�st�k Kurumu, 
şubat ayına �l�şk�n ekonom�k 
güven endeks� ver�ler�n� 

açıkladı.
Buna göre, ekonom�k güven 

endeks� Ocak ayında 100,8 �ken, Şubat 
ayında yüzde 2,6 oranında azalarak 
98,2 değer�ne düştü. Ekonom�k güven 
endeks�ndek� düşüş, tüket�c�, reel 
kes�m (�malat sanay�),  h�zmet, 
perakende t�caret ve �nşaat sektörü 
güven endeksler�ndek� düşüşlerden 
kaynaklandı.

B�r öncek� aya göre Şubat 
ayında tüket�c� güven endeks� yüzde 
2,8 oranında azalarak 71,2 değer�n�, 
reel kes�m güven endeks� yüzde 1,8 
oranında azalarak 109,9 değer�n�, 
h�zmet sektörü güven endeks� yüzde 
1,2 oranında azalarak 118,7 değer�n�, 
perakende t�caret sektörü güven 
endeks� yüzde 3,8 oranında azalarak 
119,8 değer�n�, �nşaat sektörü güven 
endeks� yüzde 3,3 oranında azalarak 
82,7 değer�n� aldı.
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Türk�ye İstat�st�k Kurumu, ocak ayına �l�şk�n YD-ÜFE ver�ler�n� 
açıkladı.Buna göre, YD-ÜFE 2022 yılı Ocak ayında b�r öncek� aya 
göre yüzde 3,25, b�r öncek� yılın Aralık ayına göre yüzde 3,25, b�r 

öncek� yılın aynı ayına göre yüzde 96,44 ve on �k� aylık ortalamalara göre 
yüzde 46,71 artış gösterd�.
Sanay�n�n �k� ana sektöründen �malat yıllık yüzde 96,40, aylık yüzde 3,23 
arttı

Sanay�n�n �k� sektörünün yıllık değ�ş�mler�; madenc�l�k ve 
taşocakçılığında yüzde 98,47, �malatta yüzde 96,40 artış olarak gerçekleşt�.

Ana sanay� gruplarının yıllık değ�ş�mler�; ara malında yüzde 114,86, 
dayanıklı tüket�m malında yüzde 84,11, dayanıksız tüket�m malında yüzde 
76,98, enerj�de yüzde 189,34, sermaye malında yüzde 78,57 artış olarak 
gerçekleşt�.

Sanay�n�n �k� sektörünün aylık değ�ş�mler�; madenc�l�k ve 
taşocakçılığında yüzde 4,82, �malatta yüzde 3,23 artış olarak gerçekleşt�.

Ana sanay� gruplarının aylık değ�ş�mler�; ara malında yüzde 4,47, 
dayanıklı tüket�m malında yüzde 2,27, dayanıksız tüket�m malında yüzde 
3,00, enerj�de yüzde 11,73, sermaye malında yüzde 1,17 artış olarak 
gerçekleşt�.
Yıllık YD-ÜFE'ye göre 17 alt sektör daha düşük, 8 alt sektör daha yüksek 
değ�ş�m gösterd�

YD-ÜFE sektörler�nden g�y�m eşyası yüzde 62,40, basım ve kayıt 
h�zmetler� yüzde 66,72, der� ve �lg�l� ürünler yüzde 69,44 �le endeksler�n en az 
arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünler� yüzde 
189,34, ana metaller yüzde 142,97, k�myasallar ve k�myasal ürünler yüzde 
122,46 �le endeksler�n en fazla arttığı alt sektörler oldu.

YD-ÜFE sektörler�nden b�lg�sayarlar �le elektron�k ve opt�k ürünler 
yüzde 0,69, mak�ne ve ek�pmanlar (b.y.s) yüzde 0,85, d�ğer ulaşım araçları 
yüzde 1,02 �le endeksler�n en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve 
rafine petrol ürünler� yüzde 11,73, ağaç ve mantar ürünler� (mob�lya har�ç) 
yüzde 7,18, d�ğer madenc�l�k ve taşocakçılığı ürünler� yüzde 6,84 �le endeks�n 
en çok arttığı alt sektörler oldu.nmamasına yönel�k kısıt koyulması 
amacıyla kullanılmalıdır.”den�ld�. 

MEDYAP Toplantısı Tokat’ta 

Gerçekleştirildi
Ocakta Arttı.
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi 

Ekonomik Güven Ekdeksi Açıklandı

Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası (TCMB) 
tarafından şubat ayına �l�şk�n İkt�sad� Yönel�m 
İstat�st�kler� ve Reel Kes�m Güven Endeks� açıklandı.

İkt�sad� Yönel�m Anket� sonuçları, �malat sanay�nde 
faal�yet gösteren 1718 �ş yer�n�n yanıtlarının ağırlıklandırılıp 
toplulaştırılmasıyla elde ed�lerek değerlend�r�ld�.

Reel Kes�m Güven Endeks� (RKGE) şubatta b�r 
öncek� aya kıyasla 0,3 puan artarak 109,8 sev�yes�nde 
gerçekleşt�. Aynı dönemde mevs�msell�kten arındırılmış reel 
kes�m güven endeks� (RKGE-MA) �se 2 puan azalarak 109,9'a 
ger�led�.
İst�hdam değerlend�rmeler� artış yönünde

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

Mevcut toplam s�par�şler�n mevs�m normaller�n�n 

altında olduğu yönündek� değerlend�rmeler güçlenerek devam 
ederken, mevcut mamul mal stokları sev�yes�n�n b�r öncek� 
ayda mevs�m normaller�n�n üstünde olduğu yönündek� 
değerlend�rmeler de güçlend�.
ÜFE beklent�s� yüzde 49'a yükseld�

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

Gelecek üç aydak� satış fiyatına �l�şk�n artış yönlü 
beklent�ler zayıfladı. Gelecek on �k� aylık dönem sonu 
�t�barıyla yıllık ÜFE beklent�s� b�r öncek� aya göre 5,5 puan 
artarak yüzde 49 sev�yes�nde gerçekleşt�.

İç�nde bulunduğu sanay� dalındak� genel g�d�şat 
konusunda, b�r öncek� aya kıyasla daha �y�mser olduğunu 
bel�rtenler�n oranı yüzde 7,2'ye, daha kötümser olduğunu 
bel�rtenler�n oranı yüzde 21,2'ye ger�lerken, aynı kaldığını 
bel�rtenler�n oranı yüzde 71,6'ya yükseld�.

Türk�ye İstat�st�k Kurumu, geçen yılın aralık ayına �l�şk�n Tarım-GFE 
ver�ler�n� açıkladı. Buna göre, Tarım-GFE'de, 2021 yılı Aralık ayında 
b�r öncek� aya göre yüzde 9,82, b�r öncek� yılın Aralık ayına göre yüzde 

45,61, b�r öncek� yılın aynı ayına göre yüzde 45,61 ve on �k� aylık ortalamalara 
göre yüzde 27,89 artış gerçekleşt�.

Ana gruplarda b�r öncek� aya göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan 
mal ve h�zmet endeks�nde yüzde 7,30, tarımda kullanılan mal ve h�zmet 
endeks�nde yüzde 10,19 artış gerçekleşt�. B�r öncek� yılın aynı ayına göre göre 
tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve h�zmet endeks�nde yüzde 31,91, 
tarımda kullanılan mal ve h�zmet endeks�nde yüzde 47,85 artış gerçekleşt�.
Yıllık Tarım-GFE'ye göre 6 alt grup daha düşük, 5 alt grup daha yüksek 
değ�ş�m gösterd�

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 16,22 �le 
malzemeler ve yüzde 16,98 �le veter�ner harcamaları oldu. Buna karşılık, 
yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar �se sırasıyla, yüzde 152,42 �le gübre ve 
toprak gel�şt�r�c�ler ve yüzde 69,89 �le ç�ftl�k b�naları (�kamet amaçlı 
olmayanlar) oldu.

Aylık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 0,90 �le tohum 
ve d�k�m materyal� ve yüzde 1,32 �le veter�ner harcamaları oldu. Buna karşılık, 
aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar �se sırasıyla, yüzde 19,27 �le mak�ne 
bakım masrafları ve yüzde 18,20 �le gübre ve toprak gel�şt�r�c�ler oldu. 

Milyar Liralık 
Destek Paketi 
Başvuruları 
Başladı

Tarımsal G�rd� F�yat Endeks�
Arttı... 

İ
thalatta İlave Gümrük Verg�s� Uygulanmasına İl�şk�n Kararda Değ�ş�kl�k 
Yapılmasına Da�r Cumhurbaşkanı Kararı, Resm� Gazete'de yayımlanarak, 
yürürlüğe g�rd�.

Kararla, bazı sanay� ve tarım ürünler�n�n �thalatında uygulanan �lave 
gümrük verg�ler� kaldırılmış oldu. Cov�d-19 salgını neden�yle dünya genel�nde 
yaşanılan talep daralmasına bağlı olarak, düşük b�r�m fiyatlı �thalat tehd�d�yle 
karşı karşıya kalan yerl� sanay�y� korumak ve ülkedek� üret�m kapas�tes�n� 
artırmak amacıyla 2020 yılında kapsamlı İGV get�r�lm�şt�.

Salgına bağlı olumlu gel�şmeler ve İGV'ler�n fiyat artışı etk�s� d�kkate 
alınarak, �ç p�yasada rekabet�n desteklenmes� amacıyla bazı ürün gruplarının 
uygulama kapsamından çıkarılması Cumhurbaşkanı Kararı �le uygulamaya alındı.

T�caret Bakanı, Karar hükümler�n�n uygulanmasında yetk�l� kılındı.

Bankacılık Sektörü Kredi 
Hacmi Geçen Hafta 5 Trilyon
73 Milyar Lira Oldu... 

Teşv�k kapsamındak� yatırımlarda, gümrük verg�s� muafiyet�, fa�z 
veya kar payı desteğ�, tamamlama v�zes� başvuruları g�b� konularda 
düzenlemeye g�d�ld�.
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Reel Kesim 
Güven 

Endeksi 
Arttı 

Küresel Ham Çelik Üretimi Azaldı 

Merkez� Brüksel'de bulunan Dünya Çel�k B�rl�ğ� 
(Worldsteel), ocak ayı ham çel�k üret�m ver�ler�n� 
açıkladı.

Buna göre, küresel ham çel�k üret�m�, ocakta 
2021'n�n aynı dönem�ne kıyasla yüzde 6,1 azalarak 155 
m�lyon tona ger�led�.

Söz konusu dönemde Ç�n'�n üret�m� yüzde 11,2 
azalarak 81,7 m�lyon tona düştü. Dünyanın en büyük çel�k 
üret�c�s� konumundak� Ç�n'�n üret�m� geçen yıl da yüzde 3 
azalmıştı.

Japonya'nın üret�m� yüzde 2,1 azalarak 7,8 m�lyon 
ton, Almanya'nın üret�m� yüzde 1,4 düşüşle 3,3 m�lyon ton 
olurken, ABD'n�n üret�m� yüzde 4,2 yüksel�şle 7,53 m�lyon 
tona yükseld�ğ� tahm�n ed�ld�.

Türk�ye'n�n ham çel�k üret�m� �se ocakta geçen yılın 
aynı dönem�ne göre yüzde 7,8 azalarak 3,2 m�lyon tona 
ger�led�.

Söz konusu dönemde Brez�lya'da yüzde 4,8 düşerek 
2,9 m�lyon tona �nen çel�k üret�m�n�n, İran'da yüzde 20,3 
artarak 2,8 m�lyon tona çıktığı tahm�n ed�ld�.

Küresel ham çel�k üret�m�, ocak ayında Ç�n'dek� üret�m�n yüzde 11'�n üzer�nde düşmes�yle geçen yılın aynı 

dönem�ne göre yüzde 6,1 azalarak 155 m�lyon tona düştü.

Tarımsal g�rd� fiyat endeks� (Tarım-GFE), Aralık 2021'de 
yıllık bazda yüzde 45,61, aylık bazda yüzde 9,82 artış gösterd�.
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Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası (TCMB) 
tarafından şubat ayına �l�şk�n F�nansal H�zmetler 
Anket� ve F�nansal H�zmetler Güven Endeks� 

açıklandı.
F�nansal sektörde faal�yet gösteren 156 kuruluşun 

yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde ed�len 
anket sonuçlarına göre, endeks şubatta 1,7 puan artarak 
173,4 sev�yes�ne yükseld�.

Endeks� oluşturan anket sorularına a�t yayılma 
endeksler� �ncelend�ğ�nde, son üç aydak� h�zmetlere olan 
talep �le gelecek üç aydak� h�zmetlere olan talep beklent�s� 
FHGE'y� artış yönünde, son üç aydak� �ş durumu �se 
FHGE'y� azalış yönünde etk�led�.

İş durumu ve h�zmetlere olan talebe �l�şk�n 
değerlend�rmelere göre, son üç ayda �ş durumunda �y�leşme 
olduğu yönündek� değerlend�rmeler b�r öncek� aya kıyasla 
zayıfladı. Son üç ayda h�zmetlere olan talepte artış olduğu 

yönündek� değerlend�rmeler �le gelecek üç ayda h�zmetlere 
olan talepte artış olacağı yönündek� beklent�ler �se güçlend�.

İst�hdama �l�şk�n değerlend�rmelere göre, son üç 
aydak� �st�hdamda artış olduğunu b�ld�renler leh�ne olan 
sey�r azalış b�ld�renler leh�ne döndü, gelecek üç ayda 
�st�hdamda artış olacağını bekleyenler leh�ne olan sey�r �se 
b�r m�ktar güçlend�.

2022 yılı Şubat ayında, NACE Rev.2 sektör 
sınıflamasına göre "F�nans ve S�gorta Faal�yetler�" 
sektöründe güven endeksler� alt sektörler �t�barıyla 
değerlend�r�ld�ğ�nde, "64-F�nansal H�zmet Faal�yetler� 
(s�gorta ve emekl�l�k fonları har�ç)" ve "65-S�gorta, 
Reasürans ve Emekl�l�k Fonları (zorunlu sosyal güvenl�k 
h�zmetler� har�ç)" sektörler�nde b�r öncek� aya göre sırasıyla 
1,9 ve 0,4 puanlık artış olduğu görülürken, "66-F�nansal 
H�zmetler �le S�gorta Faal�yetler� �ç�n Yardımcı Faal�yetler" 
sektöründe 2,2 puanlık azalış kaydett�.

Enerj� P�yasası Düzenleme Kurumunun 
(EPDK) aralık ayına �l�şk�n "Elektr�k 
P�yasası Sektör Raporu"na göre, l�sanslı 
elektr�k üret�m�n�n yüzde 31,8'� doğal gaz 
santraller�, yüzde 21'� �thal kömür 
santraller�, yüzde 14,3'ü l�ny�t santraller�, 
yüzde 12,9'u h�droelektr�k santraller� ve 
yüzde 12,2's� rüzgar santraller�nden 
sağlandı.

B u  k a y n a k l a r ı  s ı r a s ı y l a 
jeotermal, b�yokütle, taş kömürü, asfalt�t, 
güneş, fuel-o�l ve motor�n �zled�.

Faturalanan elektr�k tüket�m 
m�ktarı �se aynı dönemde yüzde 2,7 
a r t a r a k  2 1  m � l y o n  7 3 9  b � n  4 8 9 
megavatsaat oldu.

Tüket�m�n yüzde 45,1'� sanay�, 
yüzde 25,3'ü t�carethane ve yüzde 24,7's� 
m e s k e n  a b o n e l e r �  t a r a f ı n d a n 
gerçekleşt�r�ld�. Aydınlatmanın payı 
yüzde 2,6, tarımsal sulamanın payı �se 
yüzde 2,4 olarak kayıtlara geçt�.

Abone sayısı ve kurulu güç arttı
Elektr�kte abone sayısı Aralık 

2021'de b�r öncek� yılın aynı ayına göre 
yüzde 2,7 artarak 47 m�lyon 311 b�n 
976'ya ulaştı.

B u  d ö n e m d e ,  s a n a y � 
tüket�c�ler�n�n sayısında yüzde 7,9, 
tarımsal sulama tüket�c�ler�n�n sayısında 
yüzde 3,5, mesken tüket�c�ler�n�n 
sayıs ında yüzde 2 ,7 ,  t �care thane 
tüket�c�ler�n�n sayısında yüzde 2,3 ve 
aydınlatma tüket�c�ler�n�n sayısında 
yüzde 1,7 artış görüldü.

Türk�ye'n�n l�sanslı elektr�k 
kurulu gücü �se bu dönemde yüzde 3,6 
artarak 92 b�n 272 megavat oldu.

Kurulu gücün yüzde 27,6'sı 
doğal gaz çevr�m santraller�, yüzde 25,2's� 
barajlı h�drolelektr�k santraller�, yüzde 
11,4'ü rüzgar santraller�nden, kalan bölüm 
�se d�ğer enerj� kaynaklarından elektr�k 
üreten tes�slerden oluştu.

Türkiye’nin Elektrik 

Üretimi Arttı

F�nansal H�zmetler Güven Endeks�, şubatta 1,7 puan artarak 173,4 sev�yes�ne yükseld�.

Otomotiv Kredi Limitleri ve 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumu (BDDK), taşıt kred�ler�nde 
düzenlemeye g�derek kred� l�m�tler�n� ve 

vade sayısını artırdı. 
BDDK'dan yapılan açıklamaya göre, 

n�ha� fatura değer� 400 b�n Türk L�rası ve altında 
olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kred�lerde 
vade oranı 48 aya çıkarıldı.

Değer� 400 b�nle 800 b�n Türk L�rası 
arasındak� taşıt kred�ler�nde 36 ay, 800 b�nle 1 
m�lyon 200 b�n Türk L�rası arasındak� taşıt 
kred�ler�nde vade oranı 24 ay oldu.

Değer� 1 m�lyon 200 b�nle 2 m�lyon Türk 
L�rası arasındak� taşıt kred�ler�nde vade oranı 12 

aya çıkarıldı.
Taşıt kred�ler�nde vade arttı

Taşıt kred�ler�nde, kred� tutarının taşıtın 
değer�ne oranları da değ�şt�.

Değer� 400 b�n Türk L�rası ve altında olan 
taşıtlar �ç�n yüzde 70'� aşamamasına, değer� 400 
b�nle 800 b�n arasındak� taşıtlar �ç�n yüzde 50'y� 
aşamamasına, değer� 800 b�nle 1 m�lyon 200 b�n 
Türk L�rası arasında olan taşıtlar �ç�n yüzde 30'u 
aşamamasına, değer� 1 m�lyon 200 b�nle 2 
m�lyon Türk L�rası arasında olan taşıtlar �ç�n 
yüzde 20'y� aşamamasına, değer� 2 m�lyon Türk 
L�rasının üzer�nde olan taşıtlar �ç�n �se yüzde sıfır 
olarak bel�rlenmes�ne karar ver�ld�.

Türk�ye İstat�st�k Kurumu 
(TÜİK), şubat ayına �l�şk�n 
h�zmet, perakende t�caret 

ve �nşaat güven endeksler�n� 
açıkladı. Buna göre, mevs�m 
etk�ler�nden arındırılmış güven 
endeks� şubatta ocak ayına kıyasla 
h�zmet sektöründe yüzde 1,2, 
perakende t�caret sektöründe 
yüzde 3,8, �nşaat sektöründe yüzde 
3,3 düştü.

M e v s � m  e t k � l e r � n d e n 
arındırılmış h�zmet sektörü güven 
endeks� ocakta 120,2 �ken şubatta 
118,7 değer�n� aldı.
H�zmet sektöründe geçen aya 
göre, son üç aylık dönemde �ş 
durumu alt endeks� yüzde 2,1, son 
üç aylık dönemde h�zmetlere olan 
talep alt endeks� yüzde 1,8 azaldı, 
ge l ecek  üç  ay l ık  dönemde 
h�zmetlere olan talep beklent�s� alt 
endeks� �se yüzde 0,3 arttı.
Perakende t�caret sektörü güven 

endeks�
M e v s � m  e t k � l e r � n d e n 

arındırılmış perakende t�caret 
sektörü güven endeks� ocakta 
124,4 �ken şubatta 119,8'e ger�led�.
Perakende t�caret sektöründe 
geçen aya göre, son üç aylık 
dönemde �ş hacm�-satışlar alt 
endeks� yüzde 5,9, mevcut mal 
stok sev�yes� alt endeks� yüzde 2,7, 
gelecek üç aylık dönemde �ş 
hacm�-satışlar beklent�s� alt 
endeks� yüzde 2,2 düşüş olarak 
kayıtlara geçt�.

M e v s � m  e t k � l e r � n d e n 
arındırılmış �nşaat sektörü güven 
endeks� geçen ay 85,5 �ken şubatta 
82,7 oldu.
İnşaat sektöründe geçen aya göre, 
alınan kayıtlı s�par�şler�n mevcut 
düzey� alt endeks� yüzde 3,7, 
gelecek üç aylık dönemde toplam 
çalışan sayısı beklent�s� alt endeks� 
yüzde 3 azaldı.

Şubat Ayı
Sektörel Güven
Endeksleri Açıklandı 

Vade Sayısı Arttırıldı.

Finansal Hizmetler Güven Endeksi Arttı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), taşıt kred�ler�nde yen� 
düzenlemeye g�tt�. Otomot�v kred� l�m�tler� ve vade sayısı artırıldı. 400 b�n TL'l�k b�r araçta 
kred� oranı yüzde 70, vade sayısı �se 48 aya çıkarıldı.

Güven endeks� şubatta geçen aya kıyasla h�zmet sektöründe yüzde 
1,2, perakende t�caret sektöründe yüzde 3,8 ve �nşaat sektöründe 
yüzde 3,3 düştü.


