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Gel�r Verg�s� Beyaname   
Dönem� Başladı...
Gerçek k�ş�ler tarafından 2021 
yılında elde ed�len t�car� kazanç, 
z�ra� kazanç, ücret, serbest meslek 
kazancı, gayr�menkul sermaye �radı, 
menkul sermaye �radı �le d�ğer 
kazanç ve �ratlardan dolayı yıllık 
gel�r verg�s� beyannames� 1-31 Mart 
dönem�nde ver�lecek.

Şubat Ayında İhracat 
En Fazla Otomot�vde
Gerçekleşt� 

Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer Çenes�z 
beraber�nde Yönet�m Kurulu 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 Turhal Beled�ye Başkanı 
İlker Bekler'� z�yaret ett�. 
	 Z�yarette Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer 
Çenes�z ve Yönet�m Kurulu Üyeler�m�z Turhal Beled�ye 

Başkanı İlker Bekler'e yen� h�zmet b�nasının hayırlı olması 
d�lekler�nde bulunarak çalışmalarında başarılar d�led�ler.
	 Turhal Beled�ye Başkanı İlker Bekler'de Yönet�m 
Kurulu Başkanımız Ömer Çenes�z ve Yönet�m Kurulu 
Üyeler�m�z�n gerçekleşt�rm�ş oldukları z�yaretten duyduğu 
memnun�yet� d�le get�rerek teşekkür ett�.
	 Karşılıklı görüş alış ver�ş� �le devam eden z�yaret 
d�lek ve temenn�ler son buldu.   

Bankacılık sektörünün kred� hacm�, geçen 
hafta 107 m�lyar 523 m�lyon l�ra artarak 5 
tr�lyon 180 m�lyar 715 m�lyon l�raya çıktı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan 
haftalık bültene göre, sektörün kred� hacm� 25 
Şubat �t�barıyla 107 m�lyar 523 m�lyon l�ra 
arttı. Söz konusu dönemde toplam kred� hacm� 
5 tr�lyon 73 m�lyar 192 m�lyon l�radan 5 
tr�lyon 180 m�lyar 715 m�lyon l�raya yükseld�.
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Bankacılık Sektörü Kredi
Hacmi ve Meduatı Arttı...  
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Enerji İthalatı
Faturası Ocakta Arttı...

Türk�ye İstat�st�k 
Kurumu �le T�caret 
Bakanlığı tarafından 
oluşturulan geç�c� dış 
t�caret �stat�st�kler�ne 
göre, ocakta Türk�ye'n�n 
toplam �thalatı �se geçen 
yılın aynı ayına göre 
yüzde 54,2 artarak 27 
m�lyar 848 m�lyon dolar 
oldu.

Türkiye Ekonomisi Yüzde 11 Büyüdü
TÜİK, geçen yılın büyüme ver�ler�n� 
açıkladı. Türk�ye ekonom�s� b�r öncek� 
yıla göre yüzde 11 büyüme kaydett�. 
Ek�m-Aralık dönem�ne �l�şk�n dördüncü 
çeyrekte �se büyüme oranı yüzde 9,1 
oldu.
Türk�ye, G-20, OECD ve AB ülkeler� 
arasında en yüksek büyüme sağlayan 
ülke konumunda

Türk�ye, bu performans �le 
2021 yılında ver�s� açıklanan G-20, 
OECD ve AB ülkeler� arasında en 
yüksek büyüme sağlayan ülke oldu.

Üret�m yöntem�yle büyüme, 

geçen yıl car� fiyatlarla b�r öncek� yıla 
göre göre yüzde 42,8 arttı ve 7 tr�lyon 
209 m�lyar 40 m�lyon TL olarak 
açıklandı.
En büyük artış h�zmet sektöründe

K�ş� başına gayr�safi yurt �ç� 
hasıla geçen yıl 9 b�n 539 dolar olarak 
hesaplandı. En büyük artış h�zmet 
faal�yetler� sektöründe oldu.

Geçen yıl b�lg� ve �let�ş�m 
faal�yetler� yüzde 2,2, meslek�, �dar� ve 
destek h�zmet faal�yetler� yüzde 17,3 
büyüdü.Sanay�de büyüme oranı �se 
yüzde 16,6 olarak açıklandı.  
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Türk�ye İstat�st�k Kurumu ve T�caret 
Bakanlığı �ş b�rl�ğ�yle oluşturulan ocak 
ayı geç�c� dış t�caret ver�ler� açıklandı.
Gene l  T �care t  S � s tem�  (GTS) 

kapsamında �hracat, ocakta geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 17,2 artarak 17 m�lyar 587 
m�lyon dolar, �thalat yüzde 54,2 artarak 27 

m�lyar 848 m�lyon dolar oldu.
Dış t�caret açığı ocakta geçen yılın 

aynı ayına göre yüzde 234,9 artarak 10 m�lyar 
261 m�lyon dolara yükseld�. İhracatın �thalatı 
karşılama oranı Ocak 2021'de yüzde 83 �ken, 
geçen ay yüzde 63,2'ye ger�led�.
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Kartlı ödemeler Ocakta Yüzde 76 Arttı

Kartla yapılan ödemeler, ocakta geçen yılın 
aynı dönem�ne göre yüzde 76 artarak 181 
m�lyar l�raya ulaştı.Bankalararası Kart 
Merkez�'n�n (BKM) ocak ayı ver�ler�ne göre, 
181 m�lyar l�ralık ödemen�n 146,1 m�lyar TL's� 
kred� kartlarıyla, 31,3 m�lyar TL's� banka 
kartlarıyla, 3,7 m�lyar TL's� de ön ödemel� 
kartlarla yapıldı. Ödemelerdek� artış oranı kred� 
kartında yüzde 70, banka kartında yüzde 100, 
ön ödemel� kartlarda yüzde 215 olarak 
gerçekleşt�.

Yönetim Kurulumuz 
Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler’i Ziyaret Etti...  
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Kazançları bas�t usulde tesp�t ed�len 
yaklaşık 835 b�n küçük esnafın gel�rler� bu 
yıl �lk kez verg�den �st�sna ed�ld�.Gel�r 
Verg�s� Kanunu'nda yapılan değ�ş�kl�kle 
kazançları bas�t usulde tesp�t ed�len 
mükellefler�n 1 Ocak 2021'den �t�baren elde 
ett�kler� t�car� kazançları gel�r verg�s�nden 
�st�sna kılındı. Böylece bas�t usule tab� 
mükellefler 2021 yılı t�car� kazançları 
üzer�nden bu yıl gel�r verg�s� beyannames� 
vermeyecek.

Merkez 
Bankası 
Rezevrleri
113,1 Milyar
Dolar Oldu. 2

Küçük Esnaf Vergiden 
Muaf Tutuldu...

 

Fiyat 
Etiketlerinde 
Yeni
Dönem.

Türkiye’nin Elektrik Tüketimi Şubatta Arttı

Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakanlığı ver�ler�ne 
göre, Türk�ye'de geçen ay günlük bazda en 
yüksek elektr�k tüket�m� 980 m�lyon 981 b�n 
k�lovatsaatle 1 Şubat'ta, en düşük tüket�m �se 
788 m�lyon 504 b�n k�lovatsaatle 20 Şubat'ta 
gerçekleşt�.

Elektr�k tüket�m�, şubatta yıllık bazda 
yüzde 5,8 artarak 25 m�lyar 614 m�lyon 203 b�n 
k�lovatsaate yüksel�rken, üret�m de yüzde 5,1 
artarak 25 m�lyar 577 m�lyon 540 b�n 
k�lovatsaat oldu.
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Türkiye’nin

3

TİM ver�ler�ne göre, geçen ay 2 m�lyar 
556 m�lyon 445 b�n dolara �mza atan 
otomot�v sektörünü, 2 m�lyar 400 m�lyon 
988 b�n dolarla k�myev� maddeler ve 
mamuller�, 1 m�lyar 845 m�lyon 884 b�n 
dolarla hazır g�y�m ve konfeks�yon 
sektörü tak�p ett�.
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İhracatı Yüzde 17,2 Arttı
Türk�ye'n�n �hracatı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,2 artarak 17 
m�lyar 587 m�lyon dolar olarak gerçekleşt�. İhracatta �malat sanay�n�n payı 
yüzde 93,3 oldu.

Enflasyon
Rakamları

Açıklandı   



Türk�ye İstat�st�k Kurumu ve T�caret Bakanlığı �ş 
b�rl�ğ�yle oluşturulan ocak ayı geç�c� dış t�caret ver�ler� 
açıklandı.

Genel T�caret S�stem� (GTS) kapsamında �hracat, 
ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,2 artarak 17 
m�lyar 587 m�lyon dolar, �thalat yüzde 54,2 artarak 27 m�lyar 
848 m�lyon dolar oldu.

Dış t�caret açığı ocakta geçen yılın aynı ayına göre 
yüzde 234,9 artarak 10 m�lyar 261 m�lyon dolara yükseld�. 
İhracatın �thalatı karşılama oranı Ocak 2021'de yüzde 83 �ken, 
geçen ay yüzde 63,2'ye ger�led�.

Enerj� ve altın har�ç dış t�caret

Enerj� ürünler� ve parasal olmayan altın har�ç �hracat 
ocakta yüzde 19,6 artarak 16 m�lyar 751 m�lyon dolara 
yükseld�.

Ocakta enerj� ürünler� ve parasal olmayan altın har�ç 
�thalat yüzde 31,1 artarak 18 m�lyar 413 m�lyon dolara çıktı.

Enerj� ürünler� ve parasal olmayan altın har�ç dış 
t�caret açığı ocakta 1 m�lyar 662 m�lyon dolar olarak 
gerçekleşt�.

Dış t�caret hacm� yüzde 25,4 artarak 35 m�lyar 164 
m�lyon dolar oldu. Söz konusu ayda enerj� ve altın har�ç 
�hracatın �thalatı karşılama oranı yüzde 91 olarak kayıtlara 
geçt�.

İmalat sanay��n�n payı yüzde 93,3

Ekonom�k faal�yetler �ncelend�ğ�nde �hracatta, ocak 
ayında �malat sanay��n�n payı yüzde 93,3, tarım, ormancılık ve 
balıkçılık sektörünün payı yüzde 4,1, madenc�l�k ve taş 
ocakçılığı sektörünün payı yüzde 2,1 oldu.

Gen�ş ekonom�k gruplar sınıflamasına göre �thalatta 
ara mallarının payı yüzde 83,9, sermaye mallarının payı yüzde 
10 ve tüket�m mallarının payı yüzde 6,1 olarak bel�rlend�.

Almanya �hracatta, Rusya �thalatta �lk sırada

Söz konusu ayda �hracat yapılan ülkeler arasında �lk 

sırayı Almanya aldı. Bu ülkeye 1 m�lyar 618 m�lyon dolarlık 
�hracat gerçekleşt�r�ld�.

Almanya'yı 1 m�lyar 221 m�lyon dolarla ABD, 1 
m�lyar 25 m�lyon dolarla İtalya, 948 m�lyon dolarla B�rleş�k 
Krallık, 883 m�lyon dolarla Irak tak�p ett�. İlk 5 ülkeye yapılan 
�hracat, toplam �hracatın yüzde 32,4'ünü oluşturdu.

Rusya geçen ay �thalatta �lk sırada yer aldı. Ocakta 
Rusya'dan yapılan �thalat 4 m�lyar 637 m�lyon dolar olurken 
bu ülkey� 3 m�lyar 95 m�lyon dolarla Ç�n, 1 m�lyar 440 m�lyon 
dolarla Almanya, 1 m�lyar 279 m�lyon dolarla ABD, 769 
m�lyon dolarla İtalya �zled�. İlk 5 ülkeden yapılan �thalat, 
toplam �thalatın yüzde 40,3'ünü oluşturdu.

Yüksek teknoloj� ürünler�n�n payı yüzde 2,4

Mevs�m ve takv�m etk�ler�nden arındırılmış ser�ye 
göre �hracat ocakta b�r öncek� aya göre yüzde 4,9 azalırken 
�thalat yüzde 10 arttı. Takv�m etk�ler�nden arındırılmış ser�ye 
göre �se ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla �hracatta yüzde 
16,8, �thalatta yüzde 51,9 artış hesaplandı.

Yüksek teknoloj� ürünler�n�n �malat sanay�� ürünler� 
�hracatı �ç�ndek� payı ocakta yüzde 2,4 olarak kayıtlara geçt�.

Ocakta �malat sanay� ürünler�n�n toplam �thalattak� 
payı yüzde 63,2 olarak bel�rlend�. Yüksek teknoloj� 
ürünler�n�n, �malat sanay� ürünler� �thalatı �ç�ndek� payı ocakta 
yüzde 9,9 oldu.

Özel T�caret S�stem� ver�ler�

Özel T�caret S�stem�'ne göre �hracat, ocakta geçen 
yılın aynı ayına göre yüzde 17,2 artarak 16 m�lyar 690 m�lyon 
dolara, �thalat yüzde 50,6 artışla 26 m�lyar 831 m�lyon dolara 
ulaştı.

Ocakta dış t�caret açığı yüzde 183,2 yükselerek, 3 
m�lyar 580 m�lyon dolardan 10 m�lyar 141 m�lyon dolara çıktı.

İhracatın �thalatı karşılama oranı Ocak 2021'de yüzde 
79,9 �ken bu yılın aynı ayında yüzde 62,2'ye ger�led�.

Türk�ye İstat�st�k Kurumu 
ver�ler�ne göre, şubat ayı 
� t � b a r ı y l a  1 2  a y l ı k 

ortalamalar d�kkate alındığında, 
tüket�c� fiyatları yüzde 25,98, yurt �ç� 
üret�c� fiyatları yüzde 56,83 arttı.

Aylık bazda Tüket�c� F�yat 
Endeks� (TÜFE) 4,81, Yurt İç� 
Üret�c� F�yat Endeks� (Yİ-ÜFE) 
yüzde 7,22 yükseld�.

TÜFE, şubatta geçen yılın 
aynı ayına göre yüzde 54,44, Yİ-
ÜFE �se yüzde 105,01 artış gösterd�. 
Aralık 2021'de yıllık enflasyon 
yüzde 48,69 olarak kayıt lara 
geçm�şt�.
Yİ-ÜFE, şubatta yıllık bazda 
madenc�l�k ve taş ocakçılığında 
yüzde 98,7 arttı

Yİ-ÜFE, Şubat 2022'de b�r 
öncek� aya göre yüzde 7,22, geçen 
yılın aralık ayına göre yüzde 18,43, 
geçen yılın aynı ayına göre yüzde 
105,01 ve 12 aylık ortalamalara göre 
yüzde 56,83 artış gösterd�.

Sanay�n�n 4 sektörünün 
şubatta yıllık bazda değ�ş�mler�, 
madenc�l�k ve taş ocakçılığında 
yüzde 98,7, �malatta yüzde 97,86, 
elektr�k, gaz üret�m� ve dağıtımında 
yüzde 202,51 ve su tem�n�nde yüzde 
33,73 artış olarak gerçekleşt�.

B u  g r u p l a r ı n  a y l ı k 
değ�ş�mler�ne bakıldığında �se 
madenc�l�k ve taş ocakçılığında 
yüzde 6,39, �malatta yüzde 5,6, 
elektr�k, gaz üret�m� ve dağıtımında 
yüzde 24,66 ve su tem�n�nde yüzde 
7,37 yüksel�ş oldu.

Ana sanay� gruplarının 
yıllık değ�ş�mler� �ncelend�ğ�nde, 
ara malında yüzde 115,13, dayanıklı 
tüket�m malında yüzde 69,2, 
dayanıksız tüket�m malında yüzde 
70, enerj�de yüzde 188,47 ve 
sermaye malında yüzde 71,9 artış 
yaşandı.

B u  g r u p l a r ı n  a y l ı k 
değ�ş�mler�ne bakıldığında �se ara 
malında yüzde 5,33, dayanıklı 
tüket�m malında yüzde 7,66, 
dayanıksız tüket�m malında yüzde 
5,38, enerj�de yüzde 19,98 ve 
sermaye malında yüzde 4,79 artış 
görüldü.

Yıllık en düşük artış yüzde 
33,73 �le su ve suyun arıtılması ve 
dağıtılması ürünler�nde gerçekleşt�. 
Bunu yüzde 34,41 �le g�y�m eşyası, 
yüzde 37,68 �le temel eczacılık 
ürünler�  ve müstahzarları  al t 
sektörler� �zled�. Buna karşılık ham 

petrol ve doğal gaz yüzde 213,67, 
e l e k t r � k ,  g a z ,  b u h a r  v e 
�kl�mlend�rme üret�m� ve dağıtımı 
yüzde 202,51 ve kok ve rafine petrol 
ü r ü n l e r �  y ü z d e  1 9 8 , 8 8  � l e 
endeksler�n en fazla arttığı alt 
sektörler oldu.

Aylık en düşük artış, yüzde 
1,2 �le tütün ürünler�, yüzde 2,82 �le 
g �y �m eşyas ı ,  yüzde  2 ,9  � l e 
b�lg�sayarlar �le elektron�k ve opt�k 
ürünler alt sektörler�nde gerçekleşt�. 
Öte yandan, elektr�k, gaz, buhar ve 
�kl�mlend�rme üret�m� ve dağıtımı 
yüzde 24,66, ham petrol ve doğal 
gaz yüzde 20,52 ve temel eczacılık 
ürünler� ve müstahzarları yüzde 
17,63 �le endeksler�n en fazla arttığı 
alt sektörler olarak kayda geçt�.
- Yıllık değ�ş�mler

TÜFE'de yıllık bazda en 
yüksek art ış  yüzde 75,75 � le 
ulaştırma, yüzde 64,83 �le ev eşyası, 
yüzde 64,47 �le gıda ve alkolsüz 
�çecekler grubunda görüldü.

Şubat 2021'e göre artışın 
düşük olduğu ana gruplar sırasıyla 
yüzde 11,89 �le haberleşme, yüzde 
22,24 �le eğ�t�m, yüzde 26,87 �le 
g�y�m ve ayakkabı olarak bel�rlend�.

Şubatta, endekste kapsanan 
409 maddeden 53'ünün ortalama 
fiyatında düşüş gerçekleş�rken 24 
madden�n  or ta lama fiyat ında 
değ�ş�m olmadı, 332 madden�n 
o r t a l a m a  fi y a t ı n d a  � s e  a r t ı ş 
gerçekleşt�.
Şubatta yıllık bazda fiyatların en 
fazla arttığı bölge

Türk�ye İstat�st�k Kurumu 
ver�ler�ne göre, şubatta İstat�st�k� 
Bölge B�r�m Sınıflaması (İBBS) 
2'nc� düzeyde bulunan 26 bölge 
�ç�nde, aylık bazda en yüksek artış 
yüzde 5,67 �le "Antalya, Isparta, 
Burdur" bölges�nde oldu.

12 aylık ortalamalara göre 
en yüksek artış �se yüzde 29,33 �le 
"Trabzon, Ordu, G�resun, R�ze, 
Artv�n, Gümüşhane" bölges�nde 
gerçekleşt�.

Yıllık bazda en yüksek artış 
yüzde 61,96 �le y�ne "Trabzon, Ordu, 
G�resun, R�ze, Artv�n, Gümüşhane" 
bölges�nde kayded�l�rken bu bölgey� 
yüzde 61,54 �le "Kastamonu, 
Çankırı, S�nop" ve yüzde 61,08 �le 
"Samsun, Tokat, Çorum, Amasya" 
bölgeler� �zled�.

En düşük fiyat artışı �se 
yüzde 51,5 �le "İzm�r" bölges�nde 
hesaplandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 
tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün 
kred� hacm� 25 Şubat �t�barıyla 107 m�lyar 523 m�lyon l�ra 

arttı. Söz konusu dönemde toplam kred� hacm� 5 tr�lyon 73 m�lyar 
192 m�lyon l�radan 5 tr�lyon 180 m�lyar 715 m�lyon l�raya 
yükseld�.

Bankacılık sektöründek� toplam mevduat da 
(bankalararası dah�l), geçen hafta 137 m�lyar 489 m�lyon l�ra arttı 
. Söz konusu haftada yüzde 2,5 yükselen bankacılık sektörü 
toplam mevduatı, 5 tr�lyon 651 m�lyar 719 m�lyon l�ra oldu.
Tüket�c� kred�ler� tutarı 784 m�lyar l�raya yükseld�

Ver�lere göre, tüket�c� kred�ler� tutarı, 25 Şubat 
�t�barıyla 6 m�lyar 502 m�lyon l�ra artışla 784 m�lyar 116 
m�lyon l�raya çıktı. Söz konusu kred�ler�n 304 m�lyar 78 m�lyon 
l�rası konut, 12 m�lyar 635 m�lyon l�rası taşıt ve 467 m�lyar 404 
m�lyon l�rası �ht�yaç kred�ler�nden oluştu.

Söz konusu dönemde taks�tl� t�car� kred�ler�n tutarı 5 
m�lyar 45 m�lyon l�ra artarak 710 m�lyar 542 m�lyon l�raya 
yükseld�. Bankaların b�reysel kred� kartı alacakları da yüzde 2,5 
artarak 218 m�lyar 525 m�lyon l�ra oldu. B�reysel kred� kartı 
alacaklarının 88 m�lyar 391 m�lyon l�rası taks�tl�, 130 m�lyar 
133 m�lyon l�rası taks�ts�z oldu.

BDDK haftalık ver�ler�ne göre, bankacılık sektöründe 
tak�ptek� alacaklar, 25 Şubat �t�barıyla b�r öncek� haftaya göre 
137 m�lyon l�ra artarak 161 m�lyar 979 m�lyon l�raya yükseld�. 
Söz konusu tak�ptek� alacakların 129 m�lyar 249 m�lyon 
l�rasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık s�stem�n�n yasal öz 
kaynakları 24 m�lyar 273 m�lyon l�ra artarak 1 tr�lyon 5 m�lyar 
272 m�lyon l�ra oldu.
Bankacılık sektörünün 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) 25 Şubat �le b�ten haftada 204 m�lyar 168 
m�lyon 700 b�n l�ra artarak 5 tr�lyon 895 m�lyar 697 m�lyon 941 
b�n l�raya yükseld�.

Aynı dönemde bankalardak� TL c�ns� mevduat yüzde 
2,75 artışla 2 tr�lyon 332 m�lyar 338 m�lyon 448 b�n l�ra, yabancı 
para (YP) c�ns�nden mevduat �se yüzde 4,46 yüksel�şle 3 tr�lyon 
337 m�lyar 76 m�lyon 564 b�n l�ra oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 
243 m�lyar 218 m�lyon dolar düzey�nde gerçekleş�rken, bu tutarın 
215 m�lyar 833 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 25 Şubat �t�barıyla 185 m�lyon dolarlık artış 
görüldü.

Mevduat bankalarındak� tüket�c� kred�ler�, geçen hafta 
yüzde 0,85 artarak 743 m�lyar 232 m�lyon 349 b�n l�ra oldu. Aynı 
dönemde taks�tl� t�car� kred�ler yüzde 0,56 artışla 647 m�lyar 53 
m�lyon 513 b�n l�raya, kred� kartları bak�yes� yüzde 2,43 
yüksel�şle 317 m�lyar 530 m�lyon 912 b�n l�raya çıktı.

Mevduat bankalarındak� tüket�c� kred�ler�n�n 277 
m�lyar 899 m�lyon 243 b�n l�rası konut, 8 m�lyar 228 m�lyon 294 
b�n l�rası taşıt ve 457 m�lyar 104 m�lyon 812 b�n l�rası d�ğer 
kred�lerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dah�l toplam kred� hacm� 
de 25 Şubat �le b�ten haftada 100 m�lyar 404 m�lyon 399 b�n l�ra 
artarak 5 tr�lyon 5 m�lyar 106 m�lyon 638 b�n l�raya çıktı. Toplam 
kred� hacm�, geçen yılın aynı dönem�ne göre yüzde 43,59 artış 
kaydett�.

Gerçek k�ş�ler tarafından 2021 yılında elde ed�len t�car� 
kazanç, z�ra� kazanç, ücret, serbest meslek kazancı, 
gayr�menkul sermaye �radı, menkul sermaye �radı �le 

d�ğer kazanç ve �ratlardan dolayı yıllık gel�r verg�s� 
beyannames� 1-31 Mart dönem�nde ver�lecek.

T�car�, z�ra� ve meslek� faal�yet�nden dolayı gerçek 
usulde verg�lend�r�len gel�r verg�s� mükellefler�, 2021 takv�m 
yılına �l�şk�n yıllık gel�r verg�s� beyanlarını elektron�k 
ortamda yapacak.

Gel�r� sadece k�ra, ücret, menkul sermaye �radı veya 
d�ğer kazanç ve �ratların b�r� veya b�rkaçından oluşan 
mükellefler, yıllık gel�r verg�s� beyannameler�n� Gel�r İdares� 
Başkanlığının (GİB) elektron�k uygulamalarından "Hazır 
Beyan S�stem�" üzer�nden verg� da�res�ne g�tmeden 
düzenleyeb�lecek.

Hazır Beyan S�stem�'ne, Başkanlığın �nternet 
sayfasından (www.g�b.gov.tr) üzer�nden 7 gün 24 saat 
ulaşılab�l�yor.
2021'de 1,4 m�lyon mükellef Hazır Beyan S�stem�'n� terc�h 
ett�

GİB, Hazır Beyan S�stem� üzer�nden beyannameler� 
hazırlarken k�ra, ücret, menkul sermaye �radı �le d�ğer kazanç 
ve �ratları elde eden k�ş�lere �l�şk�n b�lg�ler� Merkez� Nüfus 
İdares� S�stem�, tapu, banka, PTT, �nşaat ve s�gorta ş�rketler�, 
TOKİ, elektr�k, su, doğal gaz ş�rketler� ve Sosyal Güvenl�k 
Kurumu g�b� kurum ve kuruluşlardan tem�n ed�yor.

Söz konusu ver�ler GİB'�n anal�z araçlarıyla farklı 
kr�terler d�kkate alınarak değerlend�r�l�p, mükellef bazlı 
sonuçlar elde ed�l�yor.

Geçen yıl 1 m�lyon 442 b�n 786 mükellef k�ra, ücret, 
menkul sermaye �radı �le d�ğer kazanç ve �ratlarını Hazır 
Beyan S�stem� üzer�nden b�ld�rd�. Beyan ed�len gel�r 164 
m�lyar 185 m�lyon 129 b�n 974 l�ra oldu.

Hazır Beyan S�stem� �le mükellefler�n verg� 
da�res�ne g�derek mükellefiyet kaydı açtırmalarına gerek 
kalmıyor. Mükellefler kend� kontroller�n� yapıp, özel 
durumlarına uygun �st�sna, g�der ve �nd�r�m g�b� eklemeler� 
veya düzeltmeler�n� s�stem üzer�nden gerçekleşt�rerek 
beyannameler�n� onaylayab�l�yor. Ayrıca, geçm�ş yıllara a�t 
kanun� süres� �ç�nde ver�lmeyen beyannameler de s�stem 
üzer�nden "p�şmanlık talepl�" veya "kanun� süres�nden sonra" 
seçenekler�yle ver�leb�l�yor.
Gel�r verg�s� mart ve temmuzda ödenecek

2021 yılı kazançlarına �l�şk�n 1-31 Mart dönem�nde 
ver�lecek yıllık gel�r verg�s� beyannames� üzer�nden 
hesaplanan gel�r verg�s�, bu yıl mart ve temmuz aylarında �k� 
eş�t taks�tte ödenecek.

Tahakkuk eden gel�r verg�s� GİB'e a�t İnterakt�f 
Verg� Da�res� ve GİB Mob�l Uygulaması üzer�nden, anlaşmalı 
bankaların şubeler�nden, kred� kartları, banka kartları veya 
banka hesaplarından, PTT �ş yerler�nden ve tüm verg� 
da�reler�nde ödeneb�l�yor.

GİB, 2021'de elde ed�len gel�r�n beyanına �l�şk�n 
verg�ye gönüllü uyumlarını artırmak, mükellefler� 
b�lg�lend�rmek ve yükümlülükler�n� kolaylıkla yer�ne 
get�rmeler�n� sağlamak amacıyla b�lg�lend�rme çalışmalarını 
beyan dönem� süres�nce yürütecek.

Mükellefler, yıllık beyannameler�n� doldururken 
�ht�yaç duydukları açıklama ve örnekler �ç�n her gel�r 
unsuruna yönel�k GİB'�n hazırladığı rehber ve broşürlere 
"www.g�b.gov.tr" adres�nden ulaşab�lecek.

Yıllık beyanname verme konusunda mükellefler 
GİB'�n çağrı merkez� "Verg� İlet�ş�m Merkez�"n� (VİMER-
189) arayarak her türlü b�lg�y� alab�lecek.       
Beyannamen�n süres�nde ver�lmes� gerek�yor

Mükellefler tarafından, yıllık beyannamede 
b�ld�r�len gel�rden, yıl �ç�nde yapılan şahıs/hayat s�gorta 
pr�mler�, eğ�t�m ve sağlık harcamaları, bağış ve yardımlar g�b� 
harcamaların, yasal şartları sağlanması hal�nde �nd�r�m� 
mümkün oluyor.

Konutlardan elde ed�len k�ra gel�r�n�n süres�nde 
beyan ed�lmemes� veya eks�k beyanı durumunda 2021 yılı 
�ç�n bel�rlenen 7 b�n l�ralık mesken �st�snasından 
yararlanılamıyor.

Mükellefler�n yıllık gel�r verg�s� beyannames�n� 
kanun� süres�nden sonra vermes� durumunda verg� z�yaı 
cezası, gec�kme fa�z� g�b� ceza� müeyy�deler söz konusu 
olacağından, beyannamen�n süres�nde ver�lmes� konusunda 
gerekl� hassas�yet�n göster�lmes� gerek�yor.       
Emlak ve çevre tem�zl�k verg�s� mart-mayıs dönem�nde 
ödeneb�lecek

2022 yılı emlak ve çevre tem�zl�k verg�s�n�n �lk 
taks�t� �se 1 Mart-31 Mayıs dönem�nde ödenecek.

Emlak verg�s�, taşınmazın bulunduğu beled�ye 
tarafından yıllık olarak tahakkuk ett�r�l�yor.

Konutlara a�t çevre tem�zl�k verg�s� su faturalarıyla 
b�rl�kte öden�rken �ş yer� ve d�ğer şek�lde kullanılan b�nalara 
a�t çevre tem�zl�k verg�s�n�n �se her yıl emlak verg�s�n�n taks�t 
süreler�nde beled�yeye ödenmes� gerek�yor.

Söz konusu verg�ler�n �k�nc� taks�tler� �se 1-30 
Kasım dönem�nde ödenecek.

Mükellefler�n tahakkuk eden verg�ler� taks�t süreler� 
�ç�nde ödemeler�, gec�kme zamlarıyla karşılaşmamaları 
açısından önem taşıyor.

Enflasyon Rakamları Açıklandı

Türk�ye Cumhur�yet 
Merkez Bankası (TCMB) 
tarafından Haftalık Para ve 

Banka İstat�st�kler� yayımlandı. 
Buna göre, 25 Şubat �t�barıyla 
Merkez Bankası brüt döv�z 
rezervler�, 2 m�lyar 582 m�lyon 
dolar azalışla 70 m�lyar 200 
m�lyon dolara ger�led�. Brüt döv�z 
rezervler�, 18 Şubat'ta 72 m�lyar 
782 m�lyon dolar sev�yes�ndeyd�.

Söz konusu dönemde 

altın rezervler�, 1 m�lyar 715 
m�lyon dolar artarak 41 m�lyar 
229 m�lyon dolardan 42 m�lyar 
944 m�lyon dolara çıktı.

Böylece Merkez 
Bankası'nın toplam rezervler�, 25 
Şubat haftasında b�r öncek� 
haftaya kıyasla 867 m�lyon dolar 
azalarak 114 m�lyar 11 m�lyon 
dolardan 113 m�lyar 144 m�lyon 
dolara �nd�.

  Bülten Bülten 
HAFTALIKHAFTALIK   Bülten Bülten 

HAFTALIKHAFTALIK

Kartla yapılan ödemeler, ocakta geçen yılın aynı dönem�ne göre yüzde 76 
artarak 181 m�lyar l�raya ulaştı.Bankalararası Kart Merkez�'n�n (BKM) ocak 
ayı ver�ler�ne göre, 181 m�lyar l�ralık ödemen�n 146,1 m�lyar TL's� kred� 
kartlarıyla, 31,3 m�lyar TL's� banka kartlarıyla, 3,7 m�lyar TL's� de ön ödemel� 
kartlarla yapıldı.

Ödemelerdek� artış oranı kred� kartında yüzde 70, banka kartında 
yüzde 100, ön ödemel� kartlarda yüzde 215 olarak gerçekleşt�.

Ocak ayı �t�barıyla Türk�ye'de 85,8 m�lyon adet kred� kartı, 150,8 
m�lyon adet banka kartı ve 58,4 m�lyon adet ön ödemel� kart kullanılıyor.

Geçen yılın aynı dönem�ne göre adet bazında kred� kartında yüzde 
12, banka kartında yüzde 7, ön ödemel� kartta yüzde 33'lük artış yaşandı. 
Toplam kart sayısı �se yüzde 13'lük artışla 295 m�lyon adede ulaştı.

Ocakta yüzde 47 artışla günde 27,2 m�lyon adet ödeme �şlem� 
gerçekleşt�. Geçen yıl 3,3 m�lyar TL olan günlük ortalama ödeme tutarı 5,8 
m�lyar TL'ye çıktı. İşlem başına ortalama ödeme tutarı yüzde 20 artışla 215 
TL'ye yükseld�.
En fazla artış yemek ve hava yollarında

Kartlarla yapılan ödemeler�n sektör dağılımı �ncelend�ğ�nde, ocakta 
en fazla büyüme yüzde 262 artış ve 10 m�lyar TL'l�k ödeme tutarıyla yemek 
sektöründe gerçekleşt�.

Yemek sektörünü, yüzde 258 artış ve 5,2 m�lyar TL'l�k ödeme 
tutarıyla hava yolları, yüzde 255 artış ve 3,1 m�lyar TL �le konaklama, yüzde 
130 artış ve 14,6 m�lyar TL �le akaryakıt �stasyonları �zled�.

Motorlu Taşıtlar Verg�s�'n�n (MTV) �lk taks�d�n�n ödend�ğ� ocak 
ayında, bu ödemeler� kapsayan "kamu-verg� ödemeler�" sektöründe kartlı 
ödeme tutarı yüzde 89 artarak 10,5 m�lyar TL olarak gerçekleşt�. Verg� 
ödemeler�n�n toplam kred� kartı ödemeler� �ç�ndek� payı yüzde 5,5'e yükseld�.

Kamu-verg� ödemeler�nde �nternetten yapılan kartlı ödeme tutarı 
yüzde 91 artışla 6,2 m�lyar TL'ye çıktı. İnternetten yapılan ödemeler, kamu-
verg� ödemeler�nde gerçekleşen kartlı ödeme tutarının yüzde 60'ını oluşturdu.

Türkiye’nin  Yüzde 76 Arttı...
Kartlı Ödemeler Ocakta 

MB Rezevrleri 113,1 Milyar Dolar Oldu

K
azançları bas�t usulde tesp�t ed�len yaklaşık 835 b�n 

küçük esnafın gel�rler� bu yıl �lk kez verg�den �st�sna 

ed�ld�.Gel�r Verg�s� Kanunu'nda yapılan değ�ş�kl�kle 

kazançları bas�t usulde tesp�t ed�len mükellefler�n 1 Ocak 

2021'den �t�baren elde ett�kler� t�car� kazançları gel�r 

verg�s�nden �st�sna kılındı. Böylece bas�t usule tab� mükellefler 

2021 yılı t�car� kazançları üzer�nden bu yıl gel�r verg�s� 

beyannames� vermeyecek.

Gel�r Verg�s� Kanunu'na göre, kend� �ş�nde çalışan ve 
yıllık k�ra bedel� 2021 yılı �ç�n büyükşeh�rlerde 12 b�n l�ra, 
d�ğer yerlerde 7 b�n 600 l�rayı aşmayan ve aynı yıl �ç�n satın 
aldıkları malları olduğu g�b� veya �şled�kten sonra satanlar 
açısından alış tutarı 150 b�n l�rayı, satış tutarı 240 b�n l�rayı 
aşmayan, h�zmet �ş�yle uğraşanlardan gayr�safi �ş hâsılatı 76 
b�n l�rayı geçmeyen küçük esnaflar "bas�t usul" kapsamında 
yer alıyor.

Bas�t usul kapsamında olan berber, kuaför, tes�satçı, 
tuhafiyec�, marangoz, kaportacı, last�kç�, tornacı, çay ocağı 
�şlet�c�s�, terz�, tam�rc� g�b� yaklaşık 835 b�n küçük esnaf 
yapılan bu düzenlemeden faydalanarak gel�r verg�s� 
ödemeyecek.

İst�sna kazançlar gel�r verg�s� beyannames�ne dah�l 
ed�lmeyecek

Söz konusu mükellefler �st�sna kapsamına alınan bu 
kazançları �ç�n yıllık beyanname vermeyecekler� g�b�, k�ra 
g�b� d�ğer gel�rler� �ç�n mart ayında yıllık gel�r verg�s� 
beyannames� vermeler� gerekmes� durumunda dah� �st�sna 
olan kazançlarını bu beyannameye dâh�l etmeyecek.

Kazançları bas�t usulde tesp�t ed�len mükellefler 
tarafından defter tutulmayacak. Alınan ve ver�len belgeler�n 
kayıtları "aracılık ve sorumluluk sözleşmes�" düzenlenen 
meslek odası veya meslek mensupları aracılığıyla Defter-
Beyan S�stem� üzer�nden tutulacak. Ayrıca verg� tevk�fatı 
yapılmayacak, muhtasar ve pr�m h�zmet beyannames� 
ver�lmeyecek ancak s�gortalı çalışanları b�ld�rmekle yükümlü 
olanların muhtasar ve pr�m h�zmet beyannames� vermes� 
gerekecek.Kazançları bas�t usulde tesp�t ed�len mükellefler�n 
tesl�m ve h�zmetler� katma değer verg�s�nden (KDV) �st�sna 
ed�ld�ğ�nden, bu mükellefler tarafından KDV Beyannames� 
ver�lmeyecek. Geç�c� verg� beyannames� de hazırlanmayacak 
ve geç�c� verg� ödenmeyecek.

Gel�r İdares� Başkanlığı da konuya �l�şk�n detaylı 
b�lg�ler� �çeren "Kazançları Bas�t Usulde Tesp�t Ed�len 
Mükelleflerde Gel�r Verg�s� İst�snası Rehber�"n� 
www.g�b.gov.tr adres�nde yayımladı.

Söz konusu rehberde �st�snanın kapsamına ve 
uygulamasına �l�şk�n detaylı örneklere yer ver�ld�.

T�caret Bakanlığı, F�yat Et�ket� Yönetmel�ğ�'nde değ�ş�kl�ğe g�derek, 
�nd�r�ml� satışlarda ve fiyat et�ketler�nde uygulanacak kr�terler� 
düzenlem�şt�.

Yürürlüğe g�ren düzenleme kapsamında, et�ket ve l�stelerde yer alan 
hususların Türkçe yazılması zorunlu olacak. Ambalajlı malın satış fiyatından 
ayrı olarak ambalajın tesl�m�ne ve �ades�ne �l�şk�n depoz�to bedel� varsa söz 
konusu bedel�n tutarı da et�ket ve l�stelerde bulunacak.

Perakende olarak satışa arz ed�len mallara konulması zorunlu 
et�ketler, malın n�tel�ğ�ne, satışa sunulduğu yer�n büyüklüğüne, t�car� usul ve 
adetlere göre malın veya ambalajının yahut kaplarının üzer�ne, aynı n�tel�ktek� 
mal gruplarının veya raflarının üzer�ne konulmak, d�k�lmek, zımbalanmak, 
yapıştırılmak, bunlara herhang� b�r bağla tutturulmak veya asılmak suret�yle 
kullanılacak.
30 gün �ç�nde kullanılan en düşük fiyat esas alınacak

İnd�r�ml� satışa konu ed�len mal veya h�zmet�n �nd�r�mden öncek� 
satış fiyatının tesp�t�nde, tenz�latın uygulandığı tar�hten öncek� 30 gün �ç�nde 
kullanılan en düşük fiyat esas alınacak. Meyve ve sebze g�b� çabuk 
bozulab�len mallara �l�şk�n et�ketlerde �nd�r�m m�ktarı veya oranı 
hesaplanırken �nd�r�ml� fiyattan b�r öncek� fiyat esas alınacak. Bu hususlara 
�l�şk�n �spat külfet� satıcı veya sağlayıcıya a�t olacak. 

Gelir Vergisi 
Beyanname 
Dönemi 
Başladı.

F�yat Et�ketler�nde Yen� Dönem

 

Türk�ye İstat�st�k Kurumu �le T�caret Bakanlığı tarafından oluşturulan 
geç�c� dış t�caret �stat�st�kler�ne göre, ocakta Türk�ye'n�n toplam 
�thalatı �se geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54,2 artarak 27 m�lyar 848 

m�lyon dolar oldu.

Bu tutarın 8 m�lyar 824 m�lyon dolarlık kısmını, enerj� �thalatı olarak 
özetlenen "m�neral yakıtlar, m�neral yağlar ve bunların damıtılmasından elde 
ed�len ürünler, b�tümenl� maddeler, m�neral mumlar" oluşturdu.

Geçen yılın ocak ayında bu rakam 2 m�lyar 625 m�lyon dolar olarak 
kayıtlara geçm�şt�. Söz konusu dönemde, sanay� üret�m�ndek� artış, ekonom�k 
akt�v�telerdek� canlanma ve küresel p�yasalarda enerj� fiyatlarının 
yükselmes�yle ülkede �thalat faturası da arttı.

Öte yandan, ham petrol �thalatı ocakta geçen yılın aynı ayına göre 
yüzde 43,8 artarak 2 m�lyon 609 b�n 752 tona çıktı.

Bankacılık Sektörü Kredi 
Hacmi Mevduatı ve  Arttı... 

Tüket�c� F�yat Endeks� şubatta aylık bazda yüzde 4,81, Yurt İç� Üret�c� F�yat 
Endeks� yüzde 7,22 artış gösterd�.Yıllık enflasyon tüket�c� fiyatlarında yüzde 
54,44, yurt �ç� üret�c� fiyatlarında yüzde 105,01 olarak kayded�ld�.

Kartla yapılan ödemeler, ocakta geçen yılın aynı dönem�ne göre yüzde 76 
artarak 181 m�lyar l�raya ulaştı. Söz konusu dönemde toplam kart sayısı 
yüzde 13'lük artışla 295 m�lyon adede yükseld�.

İhracatı Yüzde 17,2 Arttı

T�caret Bakanlığı, fiyat et�ketler� �le �lg�l� yönetmel�kte değ�ş�kl�k yaptı. Karara 
göre, �nd�r�ml� ürünler�n et�ketler�nde artık öncek� fiyatı da yer alacak. 
İnd�r�mler �se son 30 günün en düşük fiyatı üzer�nden gerçekleşt�r�lecek.

Türk�ye'n�n enerj� �thalatı �ç�n öded�ğ� tutar, ocakta geçen yılın 
aynı ayına göre yüzde 236 artarak 8 m�lyar 824 m�lyon dolara 
yükseld�.
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Türk�ye İhracatçılar Mecl�s� (TİM) ver�ler�ne göre, 
geçen ay 2 m�lyar 556 m�lyon 445 b�n dolara �mza 
atan otomot�v sektörünü, 2 m�lyar 400 m�lyon 988 

b�n dolarla k�myev� maddeler ve mamuller�, 1 m�lyar 845 
m�lyon 884 b�n dolarla hazır g�y�m ve konfeks�yon sektörü 
tak�p ett�.

Şubat ayında en fazla �hracat artışı, yüzde 388,1 �le 
gem� ve yat h�zmetler�nde gerçekleşt�.

Türk�ye'n�n toplam �hracatının geçen ay yüzde 
75'�n� oluşturan sanay� grubunda yüzde 25,6 artışla 15 
m�lyar 7 m�lyon 172 b�n dolar tutarında �hracat yapıldı.

Söz konusu dönemde toplam �hracatın yüzde 
13,9'unu oluşturan tarım grubunda yüzde 30,9 yüksel�şle 2 
m�lyar 784 m�lyon 139 b�n dolar, toplam �hracattan yüzde 
2,4 pay alan madenc�l�k grubunda yüzde 14,9 artışla 476 
m�lyon 83 b�n dolarlık �hracata �mza atıldı.

En fazla �hracat Almanya'ya gerçekleşt�
En çok �hracat gerçekleşt�r�len �lk 3 ülke, 1,8 

m�lyar dolarla Almanya, 1,3 m�lyar dolarla ABD ve 1,1 
m�lyar dolarla B�rleş�k Krallık oldu. Tutar bazında en çok 

artış �se 384 m�lyon dolarla ABD, 318 m�lyon dolar artışla 
Irak ve 291 m�lyon dolar artışla Almanya'da kayded�ld�.

Ülke gruplarına göre �hracata bakıldığında �se en 
büyük pazar olan AB'ye �hracat, yüzde 22 artışla 8,4 m�lyar 
dolar hacme ulaştı. AB har�c�ndek� d�ğer Avrupa ülkeler� de 
dah�l ed�ld�ğ�nde Avrupa kıtasının şubat ayı �hracatındak� 
payı yüzde 55,2 oldu. D�ğer ülke gruplarında, Yakın ve Orta 
Doğu ülkeler�ne 3,5 m�lyar dolar, Afr�ka kıtasına 2 m�lyar 
dolar, Kuzey Amer�ka'ya 1,5 m�lyar dolar ve Uzak Doğu'ya 
1,4 m�lyar dolarlık �hracat gerçekleşt�r�ld�.

En çok �hracat gerçekleşt�ren �lk 3 �l sırasıyla 8 
m�lyar dolarla İstanbul, 1,4 m�lyar dolarla Kocael� ve 1,3 
m�lyar dolarla Bursa oldu.

Şubat ayında Türk l�rası �le �hracat yüzde 92 arttı
165 ülkeye toplam 9 m�lyar TL tutarında Türk 

l�rası �le �hracat gerçekleşt�r�ld�. Böylece şubat ayında Türk 
l�rası �le �hracat yüzde 92 arttı.

1.718 firma, şubatta �lk kez �hracat yaparak �hracat 
a�les�ne katıldı.

K r e d �  g a r a n t �  v e  k e f a l e t 
uygulamaları yoluyla mal ve 
h � z m e t  � h r a ç  e d e n l e r � n 

fi n a n s m a n a  e r � ş � m  � m k â n l a r ı n ı 
gen�şletmek amacıyla kurulan İhracatı 
Gel�şt�rme Anon�m Ş�rket� (İGE AŞ) 
bugün �t�barıyla faal�yete geçt�.
T � c a r e t  B a k a n l ı ğ ı n d a n  y a p ı l a n 
açıklamada, küresel ekonom�y� b�rçok 
açıdan der�nden sarsan Kov�d-19 salgını 
dönem�nde Türk�ye ekonom�s�n�n sağlam 
b�r duruş serg�led�ğ�ne �şaret ed�lerek, 
yaşanan zor lu  süreç te  �hraca t ın , 
büyümen�n lokomot�fi olmaya devam 
ett�ğ� ve 2021 yılında yüzde 33 artışla 
225,4 m�lyar dolara ulaşarak Cumhur�yet 
tar�h� rekorunu kırdığı anımsatıldı.
Ocakta yüzde 17 artışla 17,6 m�lyar 
dolarla tüm zamanların en yüksek ocak 
ayı �hracat rakamına ulaşılmasının, bu 
artışın devam edeceğ�n�n gösterges� 
olduğuna d�kkat çek�len açıklamada, şu 
değerlend�rmede bulunuldu:
"İhracatımızdak� bu başarının katlanarak 
devam etmes�n� tem�nen �hracatçılarımıza 
mevcut destekler�m�ze �lave b�r destek 
mekan�zması daha sunuyoruz. Kred� 
garant� ve kefalet uygulamaları yoluyla 
mal ve h�zmet �hraç edenler�n finansmana 
e r � ş �m �mkanla r ın ı  gen � ş le tmek , 
desteklemek, kolaylaştırmak ve özell�kle 
�hracat kred�ler� �ç�n kefalet vermek üzere 
TİM �le Ex�mbank'ın öz kaynaklarıyla 
2021 yılının ek�m ayında İGE AŞ 
kurulmuştur. Aralık ayında �se 61 
�hracatçı b�rl�ğ�m�z�n ortaklığıyla 
sermaye yapısı güçlend�r�len İGE AŞ, 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayy�p 
Erdoğan'ın ocak ayında verm�ş olduğu 
müjde çerçeves�nde bugün �t�barıyla 
faal�yete geçm�şt�r."
İhracatın tabana yayılması sağlanacak
Açıklamada,  İGE AŞ � le  tem�nat 
yeters�zl�ğ� neden�yle çeş�tl� kred� ve 
d e s t e k  � m k a n l a r ı n d a n  y e t e r � n c e 
yararlanamayan �hracatçıların kred�ye 
er�ş�mler�n�n kefalet suret�yle sağlanacağı 
bel�rt�lerek, "İhracatçılar artık kred� 
almak �ç�n gayr�menkulünü, fabr�kasını 
bankaya  �po tek  vermek  zorunda 
kalmayacaktır." �fades�ne yer ver�ld�.

İhracatta yaşanan artışın sürekl�l�k arz 
e d e c e ğ � n e  � l � ş k � n  e n  ö n e m l � 
göstergelerden b�r�n�n de �hracat yapan 
firma sayısındak� öneml� düzeydek� artış 
olduğuna �şaret ed�len açıklamada, şunlar 
kayded�ld�:
"Geçt�ğ�m�z yıl 32 b�nden fazla firmamız 
�hracata başlamış ve �hracatçı sayımız 101 
b � n �  a ş m ı ş t ı r .  B u  d o ğ r u l t u d a , 
�hracatçılarımızın kaynaklarıyla kurulan 
ve sadece �hracatçılarımızın er�ş�m�ne 
açık olan İGE AŞ, özell�kle küçük ve orta 
ölçekl� firmalarımızın �hracat kred�s� 
bağlamında finansmana er�ş�mler�n�n 
kolaylaştırılmasını ve �hracatın tabana 
yayılmasını sağlayarak �hracat hacm�n�n 
sürdürüleb�l�r şek�lde artırılmasına �lave 
b�r katkı sağlayacaktır."
İlave sermaye katkısı sağlanıyor
Açıklamada, �hracatçı b�rl�kler� üzer�nden 
gerçekleşt�r�len �hracat �şlemler�nden 
bell� oranlarda yapılan kes�nt�ler�n de 
ş�rket�n sermayes�ne aktarılmasıyla, İGE 
AŞ'ye �lave sermaye katkısı sağlanarak 
sürekl� güçlü b�r finansal yapı �çer�s�nde 
olmasının ve böylece kend�n� yen�leyen 
b�r sermaye yapısı oluşturulmasının, 
�hracatçılara sürekl� ve etk�n şek�lde 
h�zmet  ver � lmes�n�n amaçlandığı 
b�ld�r�ld�.
Açıklamada, "T�caret Bakanlığı olarak, 
�hracatçılarımızın önündek� engeller�n 
kaldırılarak, mevcut pazarlarımızda 
yer�m�z� sağlamlaştırmak ve yen� 
pazarlara g�rmek amaçlarına h�zmet 
edecek her türlü g�r�ş�m �ç�n tüm 
�mkanlarımızı seferber etmekte ve h�çb�r 
fedakarlıktan kaçınmamaktayız." �fades� 
kullanıldı.
İGE AŞ yönet�m� bell� oldu
Öte yandan, İGE AŞ Üst Yönet�m� de bell� 
oldu. İGE AŞ'n�n �nternet s�tes�nde yer 
alan b�lg�lere göre, Ş�rket�n Yönet�m 
Kurulu Başkanı Rıza Tuna Turagay 
olurken, yönet�m kurulu İsma�l Gülle, 
Özgür Volkan Ağar, Al� Güney, Den�z 
Yılmaz, Baran Çel�k, Mustafa Gültepe, 
Güven Uçkan ve Kasım Akden�z'den 
oluştu. Ş�rket�n Genel Müdürü olarak da 
Kasım Akden�z görev aldı.

İGE AŞ Faaliyete Geçti 

Otomot�v endüstr�s�, geçen ay en fazla �hracat gerçekleşt�ren sektör oldu.

Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakanlığı 
ver�ler�ne göre, Türk�ye'de geçen ay 
günlük bazda en yüksek elektr�k tüket�m� 

980 m�lyon 981 b�n k�lovatsaatle 1 Şubat'ta, en 
düşük tüket�m �se 788 m�lyon 504 b�n 
k�lovatsaatle 20 Şubat'ta gerçekleşt�.

Elektr�k tüket�m�, şubatta yıllık bazda 
yüzde 5,8 artarak 25 m�lyar 614 m�lyon 203 b�n 
k�lovatsaate yüksel�rken, üret�m de yüzde 5,1 
artarak 25 m�lyar 577 m�lyon 540 b�n k�lovatsaat 
oldu.

Bu dönemde, elektr�k üret�m�n�n yüzde 
23,5'� doğal gaz santraller�nden, yüzde 20,2's� 
�thal kömür santraller�nden, yüzde 14,3'ü �se 
l�ny�t santraller�nden sağlandı.
ELEKTRİK İHRACATI YÜZDE 70,4 

ARTTI
Türk�ye'n�n elektr�k �thalatı, bu dönemde 

geçen yılın aynı ayına kıyasla 4 kattan fazla 
artarak 83 m�lyon 808 b�n k�lovatsaatten 419 
m�lyon 134 b�n k�lovatsaate yükseld�.Söz konusu 
ayda elektr�k �hracatı �se yüzde 70,4 artarak 382 
m�lyon 471 b�n k�lovatsaat oldu. Geçen yılın 
şubat ayında 224 m�lyon 390 b�n k�lovatsaat 
elektr�k �hracatı yapılmıştı.

Türk�ye'de geçen yıla göre daha sert 
geçen kış ayları ve soğuk havaların etk�s�yle 
elektr�k tüket�m�nde artış görülüyor. Bu 
dönemde ş�ddetl� kar yağışının konutlarda 
ısınma �ht�yacını artırması ve evlerde geç�r�len 
vakt�n artması elektr�k ve doğal gaz tüket�m�ne 
yansıyor.

TOBB, şubat ayına �l�şk�n 
sanay� kapas�te raporu 
ver�ler�n� açıkladı.

B u n a  g ö r e ,  ş u b a t t a 
onaylanan kapas�te raporu sayısı 
yıllık bazda yüzde 7,4 artarak 4 b�n 
311'e yükseld�.

En çok kapas�te raporu 
düzenlenen �lk 5 �l, İstanbul 
(1165), Bursa (344), Ankara (336), 
İzm�r (230) ve Kocael� (168) 
olarak sıralandı.

Şubat 2021'de 80 b�n 4 olan 

TOBB Sanay� Ver� Tabanı'ndak� 
akt�f kapas�te raporlarının toplam 
sayıs ı ,  geçen ay yüzde 8,8 
yükselerek 87 b�n 6'ya ulaştı.

Toplam çalışan sayısı da 
aynı dönemde yüzde 8,7 artışla 3 
m�lyon 615 b�n 758 olarak 
hesaplandı.

Y ı l ı n  � l k  � k �  a y ı n d a 
onaylanan kapas�te raporu sayısı, 
geçen yılın aynı dönem�ne göre 
yüzde 17 yüksel�şle 8 b�n 931'e 
çıktı.

TOBB Sanayi Kapasite Raporu
İstatistiklerini Açıkladı

Şubat Ayında En Fazla İhracat Otomotiv
Endüstirsinde Gerçekleşti.

Türk�ye'n�n elektr�k tüket�m�, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 artarak 
25 m�lyar 614 m�lyon 203 b�n k�lovatsaat oldu.

T�caret Bakanlığından yapılan açıklamada, "İGE AŞ �le b�rl�kte, 
tem�nat yeters�zl�ğ� neden�yle çeş�tl� kred� ve destek �mkânlarından 
yeter�nce yararlanamayan �hracatçıların kred�ye er�ş�mler� kefalet 
suret�yle sağlanacaktır." �fades� kullanıldı.

Türkiye’nin Elektrik Tüketimi Şubat
Ayında Yüzde 5,8 Arttı...


