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Elektr�k-Elektron�k   
Sektörünün İhracatı 1 M�lyar
Doları Aştı... 
TİM ver�ler�ne göre, geçen yılın 
şubat ayında 1 m�lyar 63 m�lyon 
dolar olan elektr�k-elektron�k 
sektörünün �hracatı, 2022'n�n aynı 
dönem�nde yüzde 10,6 artarak 1 
m�lyar 177 m�lyon dolara yükseld�.

TCMB’n�n Resm� Rezevr
Varlıkları Şubatta 112,3   

Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) Başkanı M. 
R�fat H�sarcıklıoğlu, Türk�ye'n�n çevre ülkeler �ç�n caz�p 
b�r üret�m merkez� olduğunu bel�rterek, "Bu noktada, 

ABD'l� yatırımcıları Türk�ye'y� b�r yatırım ve t�caret üssü olarak 
değerlend�rmeye davet ed�yorum." ded�. 

H�sarcıklıoğlu'nun davet�yle Türk�ye'ye gelen ABD 
T�caret Odası Kıdeml� Başkan Yardımcısı Myron Br�ll�ant'ın 
Ankara temasları kapsamında TOBB'da "TOBB-ABD T�caret 
Odası Mutabakat Zaptı" �mza tören� ve çalışma yemeğ� 

düzenlend�.
  Törene, H�sarcıklıoğlu ve Br�ll�ant yanında, ABD'n�n 
Ankara Büyükelç�s� Jeffry Flake �le T�caret Bakan Yardımcısı 
Mustafa Tuzcu da katıldı.
  Burada konuşan H�sarcıklıoğlu, Kov�d-19 salgını �le 
ekonom�lerde yaşanan zorluklar, değer z�nc�rler�ndek� 
kopmalar, ham madde fiyatlarındak� artış ve arz güvenl�ğ� 
sorunlarıyla mücadele ederken, bu defa Ukrayna-Rusya 
savaşıyla karşı karşıya kalındığına d�kkat� çekt�.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 
(BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene 
göre, sektörün kred� hacm� 11 Mart �t�barıyla 145 
m�lyar 1 m�lyon l�ra arttı. Söz konusu dönemde 
toplam kred� hacm� 5 tr�lyon 213 m�lyar 595 m�lyon 
l�radan 5 tr�lyon 358 m�lyar 596 m�lyon l�raya 
yükseld�.

Bankacılık sektöründek� toplam mevduat 
da (bankalararası dah�l), geçen hafta 252 m�lyar 450 
m�lyon l�ra arttı . Söz konusu haftada yüzde 4,4 
yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 5 
tr�lyon 947 m�lyar 149 m�lyon l�ra oldu.
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Bankacılık Kredi Hacmi
5 Trilyon 359 Milyar Lira Oldu  
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KOBİ’lerin Mali
Sınırları Yenilendi
Küçük ve Orta 
Büyüklüktek� İşletmeler�n 
Tanımı N�tel�kler� ve 
Sınıflandırılması Hakkında 
Yönetmel�k'te değ�ş�kl�k 
yapıldı. Resm� Gazetede 
yayımlanan değ�ş�kl�ğe 
göre, KOBİ'ler�n 
sınıflandırılmasında mal� 
sınırlar yen�den bel�rlend�.

MB Politika Faizini Sabit Tuttu

TCMB'den fa�z oranlarına 
�l�şk�n yapılan duyuruda, 
Merkez Bankası Başkanı 

Şahap Kavcıoğlu başkanlığında 
toplanan Para Pol�t�kası Kurulu'nun, 
pol�t�ka fa�z�n�n yüzde 14'te sab�t 
tutulmasına karar verd�ğ� b�ld�r�ld�. 

Duyuruda ,  ça t ı şmaya 
dönüşen jeopol�t�k r�skler�n ve 
salgında varyantların, küresel ve 
bölgesel �kt�sad� faal�yet üzer�ndek� 
aşağı yönlü r�skler� canlı tuttuğu ve 

bel�rs�zl�kler�n daha da artmasına 
yol açtığı bel�rt�ld�.

K ü r e s e l  t a l e p t e k � 
toparlanmanın, emt�a fiyatlarındak� 
yüksek seyr�n, enerj� başta olmak 
üzere bazı  sektör lerdek�  arz 
kısıtlarının daha da bel�rg�n hale 
g e l m e s � n � n  v e  t a ş ı m a c ı l ı k 
mal�yetler�ndek� yüksek sev�yen�n 
uluslararası ölçekte üret�c� ve 
tüket�c� fiyatlarının artmasına yol 
açtığı vurgulandı.
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Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer 
Çenes�z, kamuya �ş yapan yüklen�c� 
firmaların g�rd� mal�yetler�nde yaşanan 

yükselme �le oluşan fiyat farklarından ve Şubat 
ayında yapılan düzenleme �le Temmuz ve Aralık 
2021 dönem� arasında çok az m�ktarda ek fiyat 
ver�lmes�nden dolayı sıkıntı yaşadıklarını bel�rtt�. 

 Kamuya �ş yapan yüklen�c� firmalara 

ver�lecek ek fiyat farkının devam eden tüm �şler 

�ç�n b�t�m süres�ne kadar tekrar güncel fiyatlar 

üzer�nden rev�ze ed�lerek ödenmes� veya şartsız 

tasfiye hakkının tanınması �ç�n yasal düzenleme 

yapılmasını talep ett�kler�n� söyled�.

Ücretli Çalışan Sayısı Arttı

Türk�ye İstat�st�k Kurumu, ocak ayına 
�l�şk�n ücretl� çalışan �stat�st�kler�n� 
yayımladı. Buna göre, sanay�, �nşaat ve 
t�caret-h�zmet sektörler� toplamında ücretl� 
çalışan sayısı 2022 Ocak ayında b�r öncek� 
yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 arttı. Ücretl� 
çalışan sayısı b�r öncek� yılın aynı ayında 
12 m�lyon 676 b�n 268 k�ş� �ken, 2022 yılı 
Ocak ayında 13 m�lyon 536 b�n 984 k�ş� 
oldu.

TOOB ve ABD Ticaret Odasından
“Stratejik” İmza
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Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası 
(TCMB) tarafından Ocak 2022 dönem�ne 
�l�şk�n kısa vadel� dış borç �stat�st�kler� 
açıklandı. Buna göre, kısa vadel� dış borç 
stoku, ocakta 2021 yıl sonuna kıyasla yüzde 
4,3 artarak 125,5 m�lyar dolar düzey�nde 
gerçekleşt�. Bu dönemde, bankalar kaynaklı 
kısa vadel� dış borç stoku yüzde 2,9 artışla 
53 m�lyar dolar, d�ğer sektörler�n kısa vadel� 
dış borç stoku yüzde 6,1 yüksel�şle 45,3 
m�lyar dolar oldu.

Merkez 
Bankası 
Rezevrleri
108,9 Milyar
Dolar Oldu. 2

Kısa Vadeli Borç Stoku 
Açıklandı...

 

Şubatta
97 Bin 587  
Konut
Satıldı.

TARIM ÜFE Verileri Açıklandı

Türk�ye İstat�st�k Kurumu (TÜİK), şubat 
ayına �l�şk�n Tarım ÜFE ver�ler�n� açıkladı. 
Buna göre tarım ürünler� üret�c� fiyat endeks� 
(Tarım-ÜFE) yıllık yüzde 68,49, aylık yüzde 
13,74 arttı. Tarım-ÜFE'de, 2022 yılı Şubat 
ayında b�r öncek� aya göre yüzde 13,74, b�r 
öncek� yılın Aralık ayına göre yüzde 30,61, 
b�r öncek� yılın aynı ayına göre yüzde 68,49 
ve on �k� aylık ortalamalara göre yüzde 30,88 
artış gerçekleşt�.
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Çenesiz, “Kamuya İş Yapan 
Firmalarımıza Ek Fiyat Farkı 
Tüm İşler İçin Bitim Süresine
Kadar Güncel Fiyatlar 
Üzerinden Ödenmeli”
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TCMB taraf ından ,  Şubat  2022 
dönem�ne � l � şk�n  "Uluslararas ı 
Rezerv le r  ve  Döv�z  L�k �d � tes � 
Gel�şmeler�" ver�ler� yayımlandı. Buna 
göre, resm� rezerv varlıkları şubatta b�r 
öncek� aya kıyasla yüzde 2,4 artarak 
112,3 m�lyar dolara yükseld�.  
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M�lyar Dolar Oldu...
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Uluslararası Yatırım 
Poz�syonu Ver�ler� Açıklandı
Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası (TCMB), Ocak 
2022 dönem�ne �l�şk�n Uluslararası Yatırım Poz�syonu 
(UYP) ver�ler�n� açıkladı. Buna göre, ocak sonu �t�barıyla 
Türk�ye'n�n yurt dışı varlıkları 2021 yıl sonuna kıyasla 
yüzde 2,2 azalışla 286,3 m�lyar dolar, yükümlülükler� �se 
yüzde 0,3 artarak 524,6 m�lyar dolar oldu. 



Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer Çenes�z, kamuya �ş 
yapan yüklen�c� firmaların g�rd� mal�yetler�nde 
yaşanan yükselme �le oluşan fiyat farklarından ve 

Şubat ayında yapılan düzenleme �le Temmuz ve Aralık 2021 
dönem� arasında çok az m�ktarda ek fiyat ver�lmes�nden dolayı 
sıkıntı yaşadıklarını bel�rtt�. 
 Kamuya �ş yapan yüklen�c� firmalara ver�lecek ek 
fiyat farkının devam eden tüm �şler �ç�n b�t�m süres�ne kadar 
tekrar güncel fiyatlar üzer�nden rev�ze ed�lerek ödenmes� veya 
şartsız tasfiye hakkının tanınması �ç�n yasal düzenleme 
yapılmasını talep ett�kler�n� söyleyen Çenes�z:
 “Odamızın, ulaşım ve �nşaat sektörü meslek 
kom�teler� tems�lc�ler� �le �lg�l� meslek gruplarında yer alan 
üyeler�m�z ve firmalarımız, hammadde fiyatlarında meydana 
gelen yüksek artış �le b�rl�kte �nşaat projeler�nde öneml� 
ölçüde fiyat farkının oluştuğunu �fade ed�yor. 
 D e m � r  fi y a t l a r ı n ı n  a r t m a s ı y l a  b a ş l a y a n 
dalgalanmanın ç�mento ve d�ğer tüm �nşaat malzemeler�nde 
bel�rg�n olarak h�ssed�ld�ğ� b�l�n�yor.

 24 Şubat ' ta  Resm� gazetede yayımlanan 
Cumhurbaşkanlığı Kararı �le 4734 sayılı Kamu İhale Kanuna 
göre H�zmet Alımı, Mal Alımı ve Yapım İşler�nde 

Uygulanacak F�yat Farkına İl�şk�n Esaslarda Değ�ş�kl�k 
Yapılmasına Da�r Esasların yürürlüğe g�rm�ş olmasına rağmen 
söz konusu Esaslarda bel�rt�len F�yat Farkı hesaplamalarının 
kamuya �ş yapan yüklen�c� firmalara sadece Temmuz 2021 ve 
Aralık 2021 tar�hler� arasında çok az b�r ek fiyat farkı ver�lmes� 
Taahhüt süres� devam eden �şler�n tamamlanmasında yeterl� 
olmayacağı g�b�, �şler�n durmasına, çoğu firmanın �se �flasa 
sürüklenmes�ne sebep olacaktır. Sonrasında başlatılacak olan 
yen�den �hale sürec� �le b�rl�kte aynı �ş�n güncel mal�yetler �le 
2-3 katına �hale ed�leb�lecek ve böylece kamu, hem zaman 
açısından, hem de daha madd� açıdan büyük oranda zarar 
edecekt�r.” ded�.

Turhal T�caret ve Sanay� Odası Yönet�m Kurulu 
Başkanı Ömer Çenes�z açıklamasının devamında, 
“Üyeler�m�z başta olmak üzere kamuya �ş yapan firmalara 
ver�lecek ek fiyat farkının devam eden tüm �şler �ç�n b�t�m 
süres�ne kadar tekrar güncel fiyatlar üzer�nden hesaplanarak 
ödenmes� veya şartsız tasfiye hakkının tanınması �ç�n gerekl� 
yasal düzenlemeler�n yapılmasını talep ed�yoruz.”ded�.

Çenes�z açıklamasının sonunda konuya �l�şk�n 
talepler�n �lg�l� makam ve merc�lere de �let�ld�ğ�n� de 
vurguladı.

Türk�ye Cumhur�yet Merkez 
Bankası (TCMB), Ocak 2022 
dönem�ne �l�şk�n Uluslararası 

Yatırım Poz�syonu (UYP) ver�ler�n� 
açıkladı. Buna göre, ocak sonu 
�t�barıyla Türk�ye'n�n yurt dışı 
varlıkları 2021 yıl sonuna kıyasla 
yüzde 2,2 azalışla 286,3 m�lyar dolar, 
yükümlülükler� �se yüzde 0,3 artarak 
524,6 m�lyar dolar oldu. 

Böylece, Türk�ye'n�n yurt 
dışı varlıkları �le yükümlülükler�n�n 
farkı şekl�nde tanımlanan net UYP, 
ocak ayında eks� 238,3 m�lyar dolar 
düzey�nde gerçekleşt�. Net UYP, 
2021 sonunda eks� 230 m�lyar dolar 
düzey�nde bulunuyordu.

Rezerv varlıklar kalem� 
ocakta 2021 yıl sonuna kıyasla yüzde 
1,3 azalarak 109,7 m�lyar dolara, 
d�ğer yatırımlar kalem� yüzde 2,7 
düşüşle 117,6 m�lyar dolara ger�led�. 
Bu dönemde d�ğer yatırımlar alt 
kalemler�nden bankaların yabancı 
para ve Türk l�rası c�ns�nden efekt�f 
ve mevduatları yüzde 1,8 düşüşle 
50,6 m�lyar dolara �nd�.

D o ğ r u d a n  y a t ı r ı m l a r 
(sermaye ve d�ğer sermaye), p�yasa 
değer �  � le  döv�z  kur lar ındak� 
değ�ş�mler�n de etk�s�yle ocakta 2021 

yıl sonuna göre yüzde 0,8 azalışla 
120,7 m�lyar dolara ger�led�.

Portföy yatırımları 95 m�lyar dolar

Portföy yatırımları, ocakta 
2021 yıl sonuna göre yüzde 1 azalarak 
95 m�lyar dolara düştü. Aynı dönemde 
yurt dışı yerleş�kler�n h�sse sened� 
stoku yüzde 1,1 artışla 18,6 m�lyar 
do la r,  yur t  d ı ş ı  yer leş �k le r �n 
mülk�yet�ndek� DİBS stoku da yüzde 
3 azalışla 3,4 m�lyar dolar ve 
Haz�ne'n�n tahv�l stoku (yurt �ç� 
yerleş�klerce alınan tahv�l stoku 
düşüldükten sonra) da yüzde 1,8 
düşüşle 44,5 m�lyar dolar sev�yes�nde 
gerçekleşt�.

D�ğer yatırımlar, ocakta 
2021 yıl sonuna göre yüzde 1,2 artışla 
308,8 m�lyar dolar oldu. Aynı 
dönemde, yurt dışı yerleş�kler�n yurt 
�ç� yerleş�k bankalardak� yabancı para 
mevduatı yüzde 2,1 yüksel�şle 35,5 
m�lyar dolar, TL mevduatı �se yüzde 
7,7 artışla 10,4 m�lyar dolar olarak 
kayıtlara geçt�.

Bankaların toplam kred� 
stoku yüzde 1,2 azalarak 65,8 m�lyar 
dolara, d�ğer sektörler�n toplam kred� 
stoku da yüzde 0,7 ger�leyerek 96,5 
m�lyar dolara düştü.

TCMB'den fa�z oranlarına �l�şk�n yapılan duyuruda, 
Merkez Bankası  Başkanı  Şahap Kavcıoğlu 
başkanlığında toplanan Para Pol�t�kası Kurulu'nun, 

pol�t�ka fa�z�n�n yüzde 14'te sab�t tutulmasına karar verd�ğ� 
b�ld�r�ld�. 

Duyuruda, çatışmaya dönüşen jeopol�t�k r�skler�n ve 
salgında varyantların, küresel ve bölgesel �kt�sad� faal�yet 
üzer�ndek� aşağı yönlü r�skler� canlı tuttuğu ve bel�rs�zl�kler�n 
daha da artmasına yol açtığı bel�rt�ld�.

Küresel taleptek� toparlanmanın, emt�a fiyatlarındak� 
yüksek seyr�n, enerj� başta olmak üzere bazı sektörlerdek� arz 
kısıtlarının daha da bel�rg�n hale gelmes�n�n ve taşımacılık 
mal�yetler�ndek� yüksek sev�yen�n uluslararası ölçekte üret�c� 
ve tüket�c� fiyatlarının artmasına yol açtığı vurgulanan 
duyuruda, "Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon 
beklent�ler� ve uluslararası finansal p�yasalar üzer�ndek� 
etk�ler� yakından �zlenmekted�r. Bununla b�rl�kte, gel�şm�ş 
ülke merkez bankaları artan enerj� fiyatları ve arz-talep 
uyumsuzluğuna bağlı olarak enflasyonda görülen yüksel�ş�n 
beklenenden uzun süreb�leceğ�n� değerlend�rmekted�r.

Bu çerçevede, �kt�sad� faal�yet, �ş gücü p�yasası ve 
enflasyon beklent�ler�nde ülkeler arasında farklılaşan 
görünüme bağlı olarak gel�şm�ş ülke merkez bankalarının para 
pol�t�kası �let�ş�mler�nde ayrışma gözlenmekle b�rl�kte, 
merkez bankaları destekley�c� parasal duruşlarını halen 
sürdürmekte, varlık alım programlarını azaltarak devam 
ett�rmekted�r." değerlend�rmes� yapıldı.

Duyuruda, kapas�te kullanım sev�yeler� ve d�ğer öncü 
göstergeler�n yurt �ç�nde �kt�sad� faal�yet�n, bölgesel 
farklılıklar ortaya çıksa b�le dış taleb�n de olumlu etk�s�yle 
güçlü seyrett�ğ�ne �şaret ett�ğ� bel�rt�ld�.

Büyümen�n kompoz�syonunda sürdürüleb�l�r 
b�leşenler�n payının artarken, car� �şlemler denges�nde enerj� 
fiyatlarından kaynaklanan r�skler�n yakından tak�p ed�ld�ğ� 
b�ld�r�len duyuruda, "Car� �şlemler denges�n�n sürdürüleb�l�r 
sev�yelerde kalıcı hale gelmes�, fiyat �st�krarı �ç�n önem arz 
etmekted�r. Kurul, uzun vadel� Türk l�rası yatırım kred�ler� de 
dâh�l olmak üzere kred�ler�n büyüme hızı ve er�ş�len 
finansman kaynaklarının amacına uygun şek�lde �kt�sad� 
faal�yet �le buluşmasının finansal �st�krar açısından öneml� b�r 
rol oynayacağını değerlend�rm�şt�r." �fadeler�ne yer ver�ld�.
"Alınmış olan kararların b�r�k�ml� etk�ler� yakından tak�p 

ed�lmekted�r"
Enflasyonda yakın dönemde gözlenen yüksel�şte; 

sıcak çatışma ortamının yol açtığı enerj� mal�yet� artışlarının, 
ekonom�k temellerden uzak fiyatlama oluşumlarının geç�c� 
etk�ler�n�n, küresel enerj�, gıda ve tarımsal emt�a fiyatlarındak� 
artışlar �le tedar�k süreçler�ndek� aksaklıklar g�b� arz yönlü 
unsurların ve talep gel�şmeler�n�n etk�l� olduğu vurgulanan 
duyuruda, şunlar kayded�ld�:

"Kurul, sürdürüleb�l�r fiyat �st�krarı ve finansal 
�st�krarın tes�s� �ç�n atılan ve kararlılıkla sürdürülmekte olan 
adımlar �le b�rl�kte, küresel barış ortamının yen�den tes�s 
ed�lmes� ve enflasyonda baz etk�ler�n�n de ortadan 
kalkmasıyla dezenflasyon�st sürec�n başlayacağını 
öngörmekted�r. Bu çerçevede Kurul, pol�t�ka fa�z�n�n sab�t 
tutulmasına karar verm�şt�r. Alınmış olan kararların b�r�k�ml� 
etk�ler� yakından tak�p ed�lmekte ve bu dönemde fiyat 
�st�krarının sürdürüleb�l�r b�r şek�lde kurumsallaşması 
amacıyla TCMB'n�n tüm pol�t�ka araçlarında kalıcı ve 
güçlend�r�lm�ş l�ralaşmayı teşv�k eden gen�ş kapsamlı b�r 
pol�t�ka çerçeves� gözden geç�rme sürec� devam etmekted�r.

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

Kurulun, kararlarını şeffaf, öngörüleb�l�r ve ver� 
odaklı b�r çerçevede almaya devam edeceğ� vurgulanan 
duyuruda, Para Pol�t�kası Kurulu toplantı özet�n�n beş �ş günü 
�ç�nde yayımlanacağı �fade ed�ld�.de 1,2 artışla 308,8 m�lyar 
dolar oldu. Aynı dönemde, yurt dışı yerleş�kler�n yurt �ç� 
yerleş�k bankalardak� yabancı para mevduatı yüzde 2,1 
yüksel�şle 35,5 m�lyar dolar, TL mevduatı �se yüzde 7,7 artışla 
10,4 m�lyar dolar olarak kayıtlara geçt�.

Bankaların toplam kred� stoku yüzde 1,2 azalarak 
65,8 m�lyar dolara, d�ğer sektörler�n toplam kred� stoku da 

Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) Başkanı M. R�fat 
H�sarcıklıoğlu, Türk�ye'n�n çevre ülkeler �ç�n caz�p b�r üret�m merkez� 
olduğunu bel�rterek, "Bu noktada, ABD'l� yatırımcıları Türk�ye'y� b�r 

yatırım ve t�caret üssü olarak değerlend�rmeye davet ed�yorum." ded�. 
H�sarcıklıoğlu'nun davet�yle Türk�ye'ye gelen ABD T�caret Odası 

Kıdeml� Başkan Yardımcısı Myron Br�ll�ant'ın Ankara temasları kapsamında 
TOBB'da "TOBB-ABD T�caret Odası Mutabakat Zaptı" �mza tören� ve çalışma 
yemeğ� düzenlend�.
  Törene, H�sarcıklıoğlu ve Br�ll�ant yanında, ABD'n�n Ankara 
Büyükelç�s� Jeffry Flake �le T�caret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu da katıldı.
  Burada konuşan H�sarcıklıoğlu, Kov�d-19 salgını �le ekonom�lerde 
yaşanan zorluklar, değer z�nc�rler�ndek� kopmalar, ham madde fiyatlarındak� 
artış ve arz güvenl�ğ� sorunlarıyla mücadele ederken, bu defa Ukrayna-Rusya 
savaşıyla karşı karşıya kalındığına d�kkat� çekt�.
  H�sarcıklıoğlu, "Öncel�kle b�r hususu güçlü şek�lde vurgulamak 
�st�yorum. Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönel�k saldırısını kabul ed�lemez 
görüyoruz. Ukrayna'nın egemenl�ğ�ne, s�yas� b�rl�ğ�ne ve toprak bütünlüğüne 
saygı göster�lmes�nden yanayız. Rusya da Ukrayna da b�z�m yakın komşumuz." 
d�ye konuştu.

Rusya'nın, Türk�ye'n�n önde gelen t�caret ortaklarından olduğunu 
b�ld�ren H�sarcıklıoğlu, ülken�n yanı başındak� Rusya-Ukrayna kr�z�n�n Türk�ye 
ekonom�s�ne olumsuz etk�s�n�n d�kkatle tak�p ed�lmes� gerekt�ğ�n� söyled�.

H�sarcıklıoğlu, Türk�ye-ABD �l�şk�ler�n�n asker�, s�yas� ve �kt�sad� 
olmak üzere üç boyutu olduğunu bel�rterek, "B�z, �ş dünyası olarak, her zaman 
�l�şk�ler�m�z�n t�car� yönünü öne çıkaracak yaklaşımlara öncel�k ver�lmes�n� 
�st�yoruz. Z�ra, b�l�yoruz k� refahın da huzurun da güvenl�ğ�n de yolu t�caretten 
geçer. B�z 100 m�lyar t�caret hedefin�n gerçekç� ve ülkeler�m�z�n üret�m 
potans�yel� �le uyumlu olduğunu düşünüyoruz." �fadeler�n� kullandı.
  TOBB ve ABD T�caret Odası olarak, yıllardır t�caret� artırmak, daha 
uygun yatırım ve �ş yapma �kl�m� oluşturmak �ç�n b�rl�kte çalıştıklarına �şaret 
eden H�sarcıklıoğlu, sözler�n� şöyle sürdürdü:

"Türk�ye-ABD t�caret�n� �k� müttefik ülkeye yakışır sev�yeye 
çıkarmalıyız. Tekrar vurgulamak �st�yorum. Türk ve ABD �ş dünyası 100 m�lyar 
dolarlık t�caret hedefin� başarab�lecekt�r. Bu hedefin gerçekç� olduğuna 
�nanıyoruz. Türk�ye'de ABD'l� yatırımcılar �ç�n c�dd� fırsatlar vardır. Ülkem�z, 
konumu ve �nsan kaynağı �t�barıyla çevre ülkeler �ç�n de caz�p b�r üret�m 
merkez�d�r. Bu noktada, ABD'l� yatırımcıları Türk�ye'y� b�r yatırım ve t�caret 
üssü olarak değerlend�rmeye davet ed�yorum. ABD T�caret Odası �le bugüne 
kadar olduğu g�b� bundan sonra da bu alanlardak� �ş b�rl�ğ�m�z� gen�şletmek 
�st�yoruz."
- "Sağlık, enerj� ve b�l�ş�m konularında �ş b�rl�ğ�ne ağırlık ver�lecek"

H�sarcıklıoğlu, bu konuda s�yas�lerden beklent�ler� olduğunu da d�le 
get�rerek şöyle konuştu: "Türk�ye �le ABD arasında, b�r serbest t�caret anlaşması 
veya benzer� etk�s� olacak terc�hl� t�caret anlaşması �mzalanmalıdır. Türk�ye, 
Sect�on 232 kapsamı dışında tutulmalıdır. Z�ra Türk �ş dünyası bu uygulamadan 
c�dd� zarar görmekted�r. İk�l� t�caret�m�z� olumsuz etk�leyen bu konunun b�r an 
evvel çözüme kavuşturulmasında destek �st�yoruz. Türk�ye müteahh�tl�k 
sektöründe son derece başarılıdır. Türk ve ABD firmaları üçüncü ülkelerde ortak 
projelere de �mza atmıştır. Bu çerçevede, ABD müteahh�tl�k p�yasası Türk 
firmalarına da açılmalıdır."

İmzalanan mutabakat zaptı �le 2022 yılı �ç�n ortak çalışma alanlarını 
da kararlaştırmış olacaklarını b�ld�ren H�sarcıklıoğlu, sağlık, enerj�, b�l�ş�m 
teknoloj�ler�, d�j�tal ekonom�, tur�zm, altyapı konularında �ş b�rl�ğ�ne ağırlık 
verecekler�n� söyled�.

H�sarcıklıoğlu, TOBB ve Amer�kan T�caret Odası olarak, 2022 
yılında üçüncü ülkelerdek� �ş b�rl�ğ�n� de güçlend�recekler�n� bel�rterek, şunları 
kaydett�: "Özell�kle Ş�kago'da faal�yete geçen Türk T�caret Merkez�'n�n �lerleyen 
dönemde loj�st�k operasyonları da yürütür b�r hale gelmes�n� planlıyoruz. Şu ana 
kadar bu merkezden 50 firma yararlanmaya başladı. Böylece Türk ş�rketler�n�n 
Amer�kan pazarına g�r�ş�nde kapıdan kapıya h�zmet ver�r hale geleceğ�z. Aynı 
zamanda Amer�kan firmalarının loj�st�k operasyonlarını da ucuzlatacağız. ABD 
çapındak� loj�st�k ağımızı T�caret Bakanlığımızın da destekler�yle 5-6 eyalete 
yaymayı planlıyoruz."
 - "V�zyonumuz üret�m ve t�caret üssü konumunu pek�şt�rmek"
  T�caret Bakan Yardımcısı Tuzcu da Türk�ye'n�n küresel yatırımları 
çeken en öneml� dest�nasyonlardan b�r�s� olduğunun altını ç�zerek, ülken�n, 
makroekonom�k ver�ler�yle salgın sürec�nde poz�t�f ayrıştığını söyled�. 
Türk�ye'n�n, Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeks�'nde 2021 yılı �t�barıyla 
190 ülke arasında 33'üncü sıraya yükseld�ğ�n� anımsatan Tuzcu, son �k� yıldır 
elde ed�len büyüme ve �hracat rakamlarına �şaret ett�. Tuzcu, "Bu olumlu 
gel�şmeler ışığında Türk�ye ekonom�s�n�n uzun vadel� v�zyonu, d�j�tal ve yeş�l 
dönüşümü tamamlamak, rekabet gücü yüksek, loj�st�k ve hukuk� altyapısı güçlü 
b�r üret�m ve t�caret üssü konumunu pek�şt�rmekt�r." ded�.

ABD'l� firmaların Türk�ye'dek� yatırımlarını ve bu yatırımların 
yıldan yıla artmasını takd�r ve memnun�yetle karşıladıklarını b�ld�ren Tuzcu, 
"Türk�ye ve ABD arasındak� yatırım ve t�caret �l�şk�ler� son dönemde salgın ve 
d�ğer koşullara rağmen öneml� mesafe kaydett�. Bu mesafeler�n alınmasında, 
ABD'y� 14 m�lyar dolarla ülkem�zde en çok yatırım yapan �k�nc� ülke konumuna 
get�ren 2 b�n ABD ş�rket�n�n öneml� katkısı vardır ve bu yatırımlar, onların 
Türk�ye ve ekonom�s�ne olan güven�n� göster�yor. ABD'n�n dünyada 8 tr�lyon 
dolarlık doğrudan yatırımı olduğunu değerlend�rd�ğ�m�zde, Türk�ye'dek� mevcut 
gel�şm�ş yatırım ortamına ABD'den çok daha fazla yatırım geleb�leceğ�n�, bu 
potans�yel�n çok daha fazla olduğunu düşünüyoruz." d�ye konuştu.

Tuzcu, ABD'n�n, Türk yatırımcılar �ç�n de çok öneml� b�r 
dest�nasyon olduğunu ve Türk firmalarının bu ülkede 8,3 m�lyar dolarlık yatırımı 
bulunduğunu anlatarak, ABD'n�n, Türk firmalarının en çok yatırım yaptığı �k�nc� 
dest�nasyon olduğunu söyled�. Tuzcu, "Her �k� ülke yatırımcılarının duyduğu 
karşılıklı güven�n, ülkeler�m�z arasındak� t�car� ve ekonom�k �l�şk�ler�n 
gel�şmes�nde öneml� rolü olduğunu ve �l�şk�ler�m�z�n stratej�k yapısına en büyük 
katkının t�car� ve ekonom�k �l�şk�lerden geleceğ�n� söylemek yanlış olmaz." 
�fades�n� kullandı.
- "Çel�k verg�ler� kaldırılmalı"

İk� ülke t�caret hacm�n�n geçen yıl 31,4 m�lyar dolar düzey�ne 
ulaştığını bel�rten Tuzcu, bu sev�ye �le ABD'n�n, Almanya'dan sonra Türk�ye'n�n 
en yüksek t�caret hacm�ne ulaştığı �k�nc� ülke konumuna geld�ğ�n� aktardı. 
Tuzcu, ABD yönet�m�yle t�car� ve ekonom�k �l�şk�ler� daha da gel�şt�rmek �ç�n 
temaslarda bulunduklarını da �fade ederek, "Sect�on 232'dek� çel�k ve 
alüm�nyum verg�ler�n�n kaldırılması, ABD yönet�m�nden öneml� beklent�m�zd�r. 
Bu beklent�m�zde Amer�kan özel sektörünün desteğ�n� alacağımızı öngörüyoruz. 
Bu noktada daha önce Japonya, Kore, AB, b�rçok ülke �le ABD arasında kurulan 
�y� d�yaloğun Türk�ye �le de kurulab�leceğ�n� �fade ett�k ve kend�ler�n�n de bu 
konudak� katkılarını bekl�yoruz." değerlend�rmes�nde bulundu.

Tuzcu, d�j�tal ve yeş�l dönüşüm konularının da �ş b�rl�ğ� �ç�n öneml� 
başlıklar olacağını düşündükler�n� vurgulayarak, bunlarla �lg�l� yakın çalışmaya 
hazır olduklarını söyled�.

B�rçok Amer�kan firmasının da �ç�nde olduğu ş�rketler�n küresel 

tedar�k z�nc�r�nde özell�kle üret�m ve �malat noktasında tek merkeze, özell�kle 
Asya'ya bağımlı olmasının c�dd� olumsuz etk�ler� olduğunu yaşanarak tecrübe 
ett�ğ�ne d�kkat� çeken Tuzcu, "Bu bağlamda Türk�ye'n�n, yatırımların yen�den 
konumlanması anlamında Asya merkezl� üret�m ağına alternat�f olab�leceğ�n� ve 
bu alternat�f arayışında olan ABD yatırımcıları �ç�n c�dd� potans�yel ve avantajlar 
barındırdığını �fade etmek �ster�m. 

Amer�kan özel sektöründen bu avantajlar noktasında firmalarımızla 
�ş b�rl�ğ�n� artırmalarını bekled�ğ�m�z� �fade etmek �st�yorum." ded�.
- ABD'n�n Ankara Büyükelç�s� Jeffry Flake

ABD'n�n Ankara Büyükelç�s� Jeffry Flake, Kreml�n'�n "�nsanlık dışı 
saldırısı gölges�nde b�r araya" geld�kler�n� bel�rterek, Rusya-Ukrayna savaşına 
d�plomat�k çözüm yolları araması neden�yle Türk devlet�ne ve halkına teşekkür 
ett�.

Flake, "Rusya tab�� k� bu �şgal dolayısıyla ekonom�k, s�yas� ve 
d�plomat�k anlamda büyük b�r bedel ödeyecek. Uluslararası toplum her zaman 
olduğundan çok daha güçlü ve �ş b�rl�ğ� �ç�nde çalışıyor." ded�.

Kısa vadede t�carette b�rtakım kes�nt�ler olacağını ancak ortaklar ve 
müttefikler olarak t�caret� ve t�car� bağları artırmaları gerekt�ğ�n� vurgulayan 
Flake, "1100 kadar Amer�kan ş�rket� Rusya'da �ş yapıyordu. Bazıları ş�md� orayı 
terk ed�yor. Bazıları da operasyonlarının b�r kısmını Türk�ye'ye kaydıracağını 
söyled�. Bence de Amer�kan ş�rketler� Türk pazarını düşünmel�." �fadeler�n� 
kullandı.
 

Flake, bu durumun daha fazla yabancı yatırımcı çekeb�lmek �ç�n 
Türk�ye �ç�n b�r fırsat olab�leceğ�ne �şaret ederek, "Yabancı yatırımı 
çekeb�lmen�n ve burada tutab�lmen�n en öneml� koşullarından b�r�s� �ş ortamının 
�st�krarlı ve sürdürüleb�l�r olması. TOBB ve ABD T�caret Odası arasındak� bu �ş 
b�rl�ğ�yle bu hedefe ulaşab�leceğ�m�z� umuyoruz." değerlend�rmes�nde bulundu.
- "Salgın sırasında Türk�ye'n�n ABD'ye �hracatı yüzde 45 artmış"

Geçen yıl ABD-Türk�ye �k�l� t�caret hacm�n�n 28 m�lyar dolara 
ulaştığına d�kkat� çeken Flake, "Bu da b�r yıl �çer�s�nde yüzde 30'luk b�r artış 
anlamına gel�yor. Türk�ye'n�n ABD'ye �hracatının artması tab�� k� buna b�r katkı. 
Çok etk�ley�c� bu. Salgın sırasında Türk�ye'n�n ABD'ye �hracatı yüzde 45 
artmış." ded�.
  Flake, Türk�ye'de 1900'den fazla Amer�kan ş�rket�n�n akt�f olduğunu 
ve 20 m�lyar dolarlık yatırım yaptığını �fade ederek, "Dolayısıyla �k�l� ekonom�k 
�l�şk�ler�m�z�n daha da güçlenmes� ve gel�şmes� �ç�n yeterl� zem�n var. Ben her 
zaman Amer�kan ş�rketler�ne ürünler�, h�zmetler� ve yatırımları �ç�n Türk�ye'n�n, 
düşünmeler� gereken b�r pazar olduğunu söylüyorum." d�ye konuştu.

Flake, devletler arasındak� �l�şk�ler�n artırılab�leceğ�n� bel�rterek, 
Amer�kan firmalarının uzun vadede Türk�ye'de yatırım yapma konusunda Türk 
ekonom�s� hakkında olumlu görüşlere sah�p olduğuna �şaret ett�.
- "Yaşadığımız uluslararası s�stemde b�rl�kte olmazsak yeter�nce güçlü 
olamayız"
  ABD T�caret Odası Kıdeml� Başkan Yardımcısı Br�ll�ant �se salgın 
neden�yle çok fazla zorlukla karşı karşıya kaldıklarını anlatarak, ABD T�caret 
Odası ve TOBB'un çok dayanıklı ve tar�h� b�r �l�şk�ye sah�p olduğunu söyled�.

Br�ll�ant, TOBB �le farklı platformlarda b�rçok kez b�r araya 
geld�kler�n� bel�rterek, "Bence her �k� kuruluş yalnızca her �k� ülkedek� �nsanların 
yaşamlarını �y�leşt�rm�yor, bunun yanında Türk�ye ve ABD'n�n küresel 
�l�şk�lerde oynadığı rolü düşününce, burada da çok öneml� b�r rol oynuyor ve 
ABD-Türk�ye �l�şk�ler�n� gel�şt�r�yor." ded�.
  Kov�d-19 salgınının yarattığı büyük zorlukların yanı sıra Rusya-
Ukrayna savaşının da tüm vatandaşları etk�led�ğ�n� vurgulayan Br�ll�ant, 
Ukrayna'da uzun süred�r bulunan ş�rketler�n ve ABD odalarının da orayı terk 
etmek zorunda kaldığını d�le get�rd�. Br�ll�ant, "Bu yüzden de b�z İk�nc� Dünya 
Savaşı'nın sonundan bu yana �ç�nde yaşadığımız uluslararası s�stemde b�rl�kte 
olmazsak yeter�nce güçlü olamayız." �fades�n� kullandı.

Türk�ye'n�n bazı yatırımları ve t�caret� kend�ne çekeb�leceğ�n� 
aktaran Br�ll�ant, Türk hükümet� ve özel sektörünün �nsan� kr�zle başa çıkma 
konusunda yaptığı yardımları takd�rle karşıladığını d�le get�rd�.
- ABD-Türk�ye �l�şk�ler� açısından yen� b�r fırsat

Br�ll�ant, "Şu andak� durumun da farkında olmamız ve gerçekten bu 
ortaklık üzer�nde daha fazla durmamız gerek�yor. Bana göre bu daha önces�nde 
ABD-Türk�ye �l�şk�ler� açısından ortaya çıkmamış olan b�r fırsatı göster�yor. Bu 
durumun hem ABD �ç�n hem de Türk�ye �ç�n b�r fırsat doğurduğunu söylemem 
lazım." d�ye konuştu.
  Yüksek düzeyl� t�car� d�yalogların nasıl güçlend�r�leb�leceğ�n� 
düşünmeler� gerekt�ğ�n� de kaydeden Br�ll�ant, "T�caret hacm�n� 2021'de 32 
m�lyar dolara çıkarmış durumdayız ve bu da ABD ve Türk�ye'n�n b�rb�rler� �ç�n 
ne kadar öneml� t�caret ortakları olduğunu göster�yor." �fades�n� kullandı.
- Ortak stratej�k mekan�zma vurgusu

Br�ll�ant, daha büyük potans�yel�n varlığına �şaret ederek, "Yen� b�r 
ABD-Türk�ye ortak stratej�k mekan�zmasının olması ve bunun �çer�s�nde de 
t�caret b�leşen�n�n olması, bence bu �y�leşmey� daha da güçlend�recekt�r. Hem 
ekonom�k ve hem de t�car� d�yaloğunun gel�şt�r�lmes� gerekmekted�r. Belk� 
bakanlıklar sev�yes�nde böyle b�r mekan�zmanın kurulmasıyla beraber öneml� 
çalışmalar gerçekleşt�r�leb�l�r." ded�.
  Serbest T�caret Anlaşması (STA), d�j�tal t�caret, enerj� ve 
yen�leneb�l�r enerj� �le Türk�ye'n�n yen� gaz kaynakları bulmasını sağlayab�lecek 
b�r enerj� model� üzer�nde çalışmaları gerekt�ğ�n� anlatan Br�ll�ant, ABD'n�n de 
bu anlamda güven�l�r b�r tedar�kç� olab�leceğ�n� kaydett�.
  Br�ll�ant, bu konuyu ABD'dek� pol�t�ka yapıcıların da çok 
önemsed�ğ�n� bel�rterek, "Ç�n ve Rusya'ya olan bağımlılığın azaltılması, ABD ve 
Türk�ye �l�şk�ler�n�n gel�şt�r�lmes�n� sağlayacak. Daha güçlü tedar�k z�nc�rler�, 
enerj�n�n çeş�tlend�r�lmes�, ABD'den gelecek olan LNG'n�n kullanılması bana 
göre küresel değer z�nc�r�ne Türk�ye'n�n daha fazla katılmasını sağlayacak." 
ded�.

Türk�ye'n�n Avrupa ve Pas�fik'te b�r d�j�tal anlaşma �çer�s�ne 
katılmasının öneml� olacağını aktaran Br�ll�ant, sınır ötes� ver� transfer�n�n 
gerçekleşt�r�lmes� �lkeler�n�n �k� ülken�n d�yaloglarında da öneml� yer tutacağını 
söyled�.
 - "İş Kadın Konsey� oluşturulab�l�r"
  Br�ll�ant, kadınların daha fazla �ş gücüne katılmasını sağlamanın 
ekonom�k refahın yükselt�lmes� açısından da öneml� olacağını bel�rterek, 
"TOBB ve ABD T�caret Odası bu anlamda 'Türk�ye'de gel�şen başarıya nasıl 
katkıda bulunab�l�r�z' d�ye düşünmes� �y� olur. Belk� ABD Dış�şler� Bakanlığıyla 
beraber b�r İş Kadın Konsey� oluşturulab�l�r d�ye düşünüyorum." ded�.
  Gerçekten değ�ş�m �ç�n b�r fırsat olduğunu düşündükler� �ç�n 
Türk�ye'de bulunduklarının altını ç�zen Br�ll�ant, "B�z bu ülkede çok uzun 
süred�r yatırım yapıyoruz ve çok uzun süred�r de yatırım yapmaya devam 
edeceğ�z." d�yerek sözler�n� tamamlandı.
  Konuşmaların ardından H�sarcıklıoğlu ve Br�ll�ant tarafından 
TOBB-ABD T�caret Odası Mutabakat Zaptı �mzalandı.

Uluslararası Yatırım Poz�syonu
Ver�ler� Açıklandı

Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası 
(TCMB) tarafından Haftalık Para ve 
Banka İstat�st�kler� yayımlandı.
Buna göre, 11 Mart �t�barıyla Merkez 
Bankası brüt döv�z rezervler�, 2 m�lyar 
844 m�lyon dolar azalışla 65 m�lyar 
336 m�lyon dolara ger�led�. Brüt döv�z 
rezervler�, 4 Mart'ta 68 m�lyar 180 
m�lyon dolar sev�yes�ndeyd�.
Söz konusu dönemde altın rezervler�, 

1 m�lyar 447 m�lyon dolar artarak 42 
m�lyar 81 m�lyon dolardan 43 m�lyar 
528 m�lyon dolara çıktı.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam 
rezervler�, 11 Mart haftasında b�r 
öncek� haftaya kıyasla 1 m�lyar 397 
m�lyon dolar azalarak 110 m�lyar 261 
m�lyon dolardan 108 m�lyar 864 
m�lyon dolara �nd�.
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Türk�ye İstat�st�k Kurumu (TÜİK), şubat ayına �l�şk�n Tarım ÜFE 
ver�ler�n� açıkladı. Buna göre tarım ürünler� üret�c� fiyat endeks� 
(Tarım-ÜFE) yıllık yüzde 68,49, aylık yüzde 13,74 arttı. Tarım-

ÜFE'de, 2022 yılı Şubat ayında b�r öncek� aya göre yüzde 13,74, b�r öncek� 
yılın Aralık ayına göre yüzde 30,61, b�r öncek� yılın aynı ayına göre yüzde 
68,49 ve on �k� aylık ortalamalara göre yüzde 30,88 artış gerçekleşt�.

Sektörlerde b�r öncek� aya göre balık ve d�ğer balıkçılık ürünler�nde 
yüzde 7,40, tarım ve avcılık ürünler� ve �lg�l� h�zmetlerde yüzde 13,49 ve 
ormancılık ürünler� ve �lg�l� h�zmetlerde yüzde 26,22 artış gerçekleşt�. Ana 
gruplarda b�r öncek� aya göre canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 
4,67, çok yıllık b�tk�sel ürünlerde yüzde 11,72, tek yıllık b�tk�sel ürünlerde 
yüzde 19,95 artış gerçekleşt�.
Yıllık Tarım-ÜFE'ye göre 8 alt grup daha düşük, 3 alt grup daha yüksek 
değ�ş�m gösterd�

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 20,86 �le 
turunçg�ller ve yüzde 26,19 �le koyun ve keç�, canlı; bunların �şlenmem�ş süt 
ve yapağıları oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar �se 
sırasıyla, yüzde 196,22 �le l�fl� b�tk�ler, yüzde 112,15 �le sebze ve kavun-
karpuz, kök ve yumrular ve yüzde 92,00 �le tahıllar (p�r�nç har�ç), baklag�ller 
ve yağlı tohumlar oldu.
Aylık Tarım-ÜFE'ye göre 7 alt grup daha düşük, 4 alt grup daha yüksek 
değ�ş�m gösterd�

B�r öncek� aya göre artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 
0,77 �le yağlı meyveler ve yüzde 3,36 �le koyun ve keç�, canlı; bunların 
�şlenmem�ş süt ve yapağıları oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu 
alt gruplar �se sırasıyla, yüzde 26,81 �le sebze ve kavun-karpuz, kök ve 
yumrular ve yüzde 20,97 �le l�fl� b�tk�ler oldu. B�r öncek� aya göre azalış 
gösteren tek alt grup �se yüzde 5,54 �le d�ğer ç�ftl�k hayvanları ve hayvansal 
ürünler oldu..

MB Rezevrleri 108,9 Milyar Dolar Oldu

Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ocak 2022 
dönem�ne �l�şk�n kısa vadel� dış borç �stat�st�kler� açıklandı. Buna 
göre, kısa vadel� dış borç stoku, ocakta 2021 yıl sonuna kıyasla 

yüzde 4,3 artarak 125,5 m�lyar dolar düzey�nde gerçekleşt�. Bu dönemde, 
bankalar kaynaklı kısa vadel� dış borç stoku yüzde 2,9 artışla 53 m�lyar 
dolar, d�ğer sektörler�n kısa vadel� dış borç stoku yüzde 6,1 yüksel�şle 45,3 
m�lyar dolar oldu.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadel� kred�ler, ocak 
ayında 2021 yılsonuna göre yüzde 1,8 azalışla 11 m�lyar dolara ger�led�.

Banka har�ç yurt dışı yerleş�kler�n döv�z tevd�at hesabı yüzde 0,4 
artarak 15,4 m�lyar dolar, yurt dışı yerleş�k bankaların mevduatı da yüzde 
5,5 yükselerek 16,5 m�lyar dolar düzey�nde gerçekleşt�.

Aynı dönemde, yurt dışı yerleş�kler�n TL c�ns�nden mevduatları 
yüzde 7,9 artışla 10,2 m�lyar dolara çıktı.

D�ğer sektörler altında yer alan �thalat borçları, 2021 yıl sonuna 
göre yüzde 7,2 artarak 40,1 m�lyar dolara yükseld�.

Özel sektörün kısa vadel� dış borcu 75,7 m�lyar dolar

Borçlu bazında �ncelend�ğ�nde, tamamı kamu bankalarından 
oluşan kamu sektörünün kısa vadel� borcu 2021 yıl sonuna göre yüzde 1,5 
artarak 22,6 m�lyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadel� dış borcu yüzde 
5,2 yüksel�şle 75,7 m�lyar dolara çıktı.

Bu dönemde, özel alacaklılar başlığı altındak� parasal kuruluşlara 
olan kısa vadel� borçlar yıl sonuna göre yüzde 3,6 artışla 65,9 m�lyar dolar, 
parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 5,1 artarak 59,1 m�lyar 
dolar düzey�nde gerçekleşt�.

2021 yılının sonunda 460 m�lyon dolar olan kısa vadel� tahv�l 
�hraçları, ocak sonu �t�barıyla 452 m�lyon dolar oldu. Aynı dönemde resm� 
alacaklılara olan kısa vadel� borçlar 29 m�lyon dolar olarak kayıtlara geçt�.

Kısa vadel� dış borç stoku ocak sonu �t�barıyla yüzde 45,7's� dolar, 
yüzde 25,9'u avro, yüzde 9,3'ü TL ve yüzde 19,1'� d�ğer döv�z c�nsler�nden 
oluştu.

Ocak sonu �t�barıyla or�j�nal vades�ne bakılmaksızın vades�ne 1 yıl 
veya daha az kalmış dış borç ver�s� kullanılarak hesaplanan kalan vadeye 
göre kısa vadel� dış borç stoku 173,7 m�lyar dolar düzey�nde gerçekleşt�. 
Söz konusu stokun 17,4m�lyar dolarlık kısmı, Türk�ye'de yerleş�k 
bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeler� �le �şt�raklere olan 
borçlarından oluştu.

Borçlu bazında değerlend�r�ld�ğ�nde, toplam stok �ç�nde kamu 
sektörünün yüzde 19,8, Merkez Bankası'nın yüzde 15,6 ve özel sektörün 
yüzde 64,6 paya sah�p olduğu görüldü.

Kısa Vadel� Dış Borç Stoku
Açıklandı...

 
Merkez Bankası 
Faizi Sabit Tuttu Kısa vadel� dış borç stoku, ocakta 2021 yıl sonuna göre yüzde 

4,3 artarak 125,5 m�lyar dolara çıktı.

Resm� Gazete'de yayımlanan 
yönetmel�k değ�ş�kl�ğ�ne 
göre, KOBİ olmanın parasal 

sınırları yukarıya çek�ld�. 
Küçük  ve  Or t a  Büyük lük tek � 
İşletmeler�n Tanımı N�tel�kler� ve 
S ı n ı fl a n d ı r ı l m a s ı  H a k k ı n d a 
Yönetmel�k'te değ�ş�kl�k yapıldı. 
R e s m �  G a z e t e d e  y a y ı m l a n a n 
d e ğ � ş � k l � ğ e  g ö r e ,  K O B İ ' l e r � n 
sınıflandırılmasında mal� sınırlar 
yen�den bel�rlend�.

M�kro �şletme �ç�n 3 m�lyon 
l�ra olan hâsılat veya mal� b�lanço üst 
sınırı 5 m�lyon l�raya çıkarıldı. Hasılat 
veya mal� b�lanço üst sınırı küçük 
�şletmelerde 25 m�lyon l�radan 50 
m�lyon l�raya, orta büyüklüktek� 
�şletmelerde �se 125 m�lyon l�radan 
250 m�lyon l�raya çıkarıldı. M�kro 
�şletmelerde 10, küçük �şletmelerde 
50, orta �şletmelerde �se 250 k�ş�l�k 
çalışan sınırında �se b�r değ�ş�kl�k 
yapılmadı.

KOBİ’lerin  YenilendiMali Sınırları

Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervler� 11 Mart 
haftasında 1 m�lyar 397 m�lyon dolar azalarak 108 m�lyar 864 m�lyon dolara 
ger�led�.

2021 yılında s�gortalı çalışan sayısı 1,3 m�lyon artarken, kadınların �şgücüne 
katılımları Avrupa ülkeler�n�n en ger�s�nde

Çenesiz, “Kamuya İş Yapan Firmalarımıza
 Ek Fiyat Farkı Tüm İşler İçin Bitim Süresine
Kadar Güncel Fiyatlar Üzerinden Ödenmeli”

Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası Para Pol�t�kası Kurulu, pol�t�ka fa�z� olan b�r hafta vadel� repo �hale 

fa�z oranını yüzde 14'te sab�t bıraktı.

TOOB ve ABD Ticaret Odasından

“Stratejik” İmza
TARIM 

ÜFE 
Açıklandı
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 
(BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene 
göre, sektörün kred� hacm� 11 Mart �t�barıyla 145 

m�lyar 1 m�lyon l�ra arttı. Söz konusu dönemde toplam 
kred� hacm� 5 tr�lyon 213 m�lyar 595 m�lyon l�radan 5 
tr�lyon 358 m�lyar 596 m�lyon l�raya yükseld�.

Bankacılık sektöründek� toplam mevduat da 
(bankalararası dah�l), geçen hafta 252 m�lyar 450 m�lyon 
l�ra arttı . Söz konusu haftada yüzde 4,4 yükselen 
bankacılık sektörü toplam mevduatı, 5 tr�lyon 947 m�lyar 
149 m�lyon l�ra oldu.
Tüket�c� kred�ler� tutarı 791 m�lyar l�raya yükseld�

Ver�lere göre, tüket�c� kred�ler� tutarı, 11 Mart 
�t�barıyla 5 m�lyar 89 m�lyon l�ra artışla 790 m�lyar 956 
m�lyon l�raya çıktı. Söz konusu kred�ler�n 306 m�lyar 669 
m�lyon l�rası konut, 13 m�lyar 271 m�lyon l�rası taşıt ve 471 
m�lyar 16 m�lyon l�rası �ht�yaç kred�ler�nden oluştu.

Söz konusu dönemde taks�tl� t�car� kred�ler�n 
tutarı 16 m�lyar 932 m�lyon l�ra artarak 729 m�lyar 352 
m�lyon l�raya yükseld�. Bankaların b�reysel kred� kartı 
alacakları da yüzde 0,6 artışla 220 m�lyar 912 m�lyon l�ra 
oldu. B�reysel kred� kartı alacaklarının 88 m�lyar 395 
m�lyon l�rası taks�tl�, 132 m�lyar 517 m�lyon l�rası taks�ts�z 
oldu.
Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık ver�ler�ne göre, bankacılık 
sektöründe tak�ptek� alacaklar, 11 Mart �t�barıyla b�r 
öncek� haftaya göre 756 m�lyon l�ra artarak 163 m�lyar 676 
m�lyon l�raya yükseld�. Söz konusu tak�ptek� alacakların 
129 m�lyar 954 m�lyon l�rasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık s�stem�n�n yasal öz 
kaynakları 4 m�lyon l�ra artarak 1 tr�lyon 6 m�lyar 177 
m�lyon l�ra oldu.

Şubatta 97 Bin
587 Konut Satıldı

Bankacılık sektörünün kred� hacm�, geçen hafta 145 m�lyar 1 m�lyon l�ra artarak 5 tr�lyon 358 m�lyar 

596 m�lyon l�raya çıktı.

Ücretli Çalışan Sayısı 13 Milyon
536 Bin Oldu.

TCMB Resmi Rezevr 
Varlıkları Şubatta 112,3
Milyar Dolar Oldu...

Türk�ye genel�nde şubatta 97 b�n 587 konut satışı gerçekleşt�r�ld�. Şubatta 

satılan konut sayısı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 21,1 artış gösterd�.

Bankacılık Sektörü Kredi
Hacmi 5 Trilyon 359 Milyar Lira Oldu...

Türk�ye İstat�st�k Kurumu, şubat 
a y ı n a  � l � ş k � n  k o n u t  s a t ı ş 
�stat�st�kler�n� açıkladı. Buna göre, 

Türk�ye genel�nde konut satışları Şubat 
ayında b�r öncek� yılın aynı ayına göre 
yüzde 20,1 artarak 97 b�n 587 oldu. Konut 
satışlarında İstanbul 18 b�n 752 konut 
satışı ve yüzde 19,2 �le en yüksek paya 
sah�p oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 
8 b�n 464 konut satışı ve yüzde 8,7 pay �le 
Ankara, 5 b�n 575 konut satışı ve yüzde 
5,7 pay �le İzm�r �zled�. Konut satış 
sayısının en az olduğu �ller sırasıyla 23 
konut �le Ardahan, 40 konut �le Hakkar� 
ve 47 konut �le Bayburt oldu.

Konut satışları Ocak-Şubat 
dönem�nde b�r  öncek�  yı l ın  aynı 
dönem�ne göre yüzde 22,5 artışla 185 b�n 
893 olarak gerçekleşt�.
İpotekl� konut satışları 19 b�n 888 
olarak gerçekleşt�

Türk�ye genel�nde �potekl� 
konut satışları Şubat ayında b�r öncek� 
yılın aynı ayına göre yüzde 35,6 artış 
göstererek 19 b�n 888 oldu. Toplam 
konut satışları �ç�nde �potekl� satışların 
payı yüzde 20,4 olarak gerçekleşt�. 
Ocak-Şubat dönem�nde gerçekleşen 
�potekl� konut satışları �se b�r öncek� 
yılın aynı dönem�ne göre yüzde 49,9 
artışla 38 b�n 71 oldu.
İlk el konut satış sayısı 28 b�n 897 
olarak gerçekleşt�

Türk�ye genel�nde �lk el konut 
satış sayısı, Şubat ayında b�r öncek� yılın 
aynı ayına göre yüzde 16,8 artarak 28 

b�n 897 oldu. Toplam konut satışları 
�ç�nde �lk el konut satışının payı yüzde 
29,6 oldu. İlk el konut satışları Ocak-
Şubat dönem�nde �se b�r öncek� yılın 
aynı dönem�ne göre yüzde 19,3 artışla 
56 b�n 100 olarak gerçekleşt�.
İk�nc� el konut satışlarında 68 b�n 690 
konut el değ�şt�rd�

Türk�ye genel�nde �k�nc� el 
konut satışları Şubat ayında b�r öncek� 
yılın aynı ayına göre yüzde 21,6 artış 
göstererek 68 b�n 690 oldu. Toplam 
konut satışları �ç�nde �k�nc� el konut 
satışının payı yüzde 70,4 oldu. İk�nc� el 
konut satışları Ocak-Şubat dönem�nde 
�se b�r öncek� yılın aynı dönem�ne göre 
yüzde 23,8 artışla 129 b�n 793 olarak 
gerçekleşt�.
Yabancılara Şubat ayında 4 b�n 591 
konut satışı gerçekleşt�

Yabancılara yapılan konut 
satışları Şubat ayında b�r öncek� yılın 
aynı ayına göre yüzde 54,9 artarak 4 b�n 
591 oldu. Şubat ayında toplam konut 
satışları �ç�nde yabancılara yapılan konut 
satışının payı yüzde 4,7 oldu. 
Yabancılara yapılan konut satışlarında 
�lk sırayı b�n 958 konut satışı �le İstanbul 
aldı. İstanbul'u sırasıyla b�n 99 konut 
satışı �le Antalya, 288 konut satışı �le 
Ankara �zled�.

Şubat ayında İran vatandaşları 
Türk�ye'den 711 konut satın aldı. İran 
vatandaşlarını sırasıyla 633 konut �le 
Irak, 509 konut �le Rusya Federasyonu 
vatandaşları �zled�.

Türk�ye İstat�st�k Kurumu, ocak ayına �l�şk�n 
ücretl� çalışan �stat�st�kler�n� yayımladı. Buna 
göre, sanay�, �nşaat ve t�caret-h�zmet sektörler� 

toplamında ücretl� çalışan sayısı 2022 Ocak ayında b�r 
öncek� yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 arttı. Ücretl� 
çalışan sayısı b�r öncek� yılın aynı ayında 12 m�lyon 
676 b�n 268 k�ş� �ken, 2022 yılı Ocak ayında 13 m�lyon 
536 b�n 984 k�ş� oldu.

Ücre t l �  ça l ı şan la r ın  a l t  de tay la r ına 
bakıldığında; 2022 yılı Ocak ayında ücretl� çalışan 
sayısı yıllık olarak sanay� sektöründe yüzde 5,4, �nşaat 

sektöründe yüzde 0,2 ve t�caret-h�zmet sektöründe 
yüzde 9,0 arttı.
Ücretl� çalışan sayısı aylık olarak değ�şmed�

Sanay�, �nşaat ve t�caret-h�zmet sektörler� 
toplamında ücretl� çalışan sayısı 2022 Ocak ayında b�r 
öncek� aya göre değ�şmed�.

Ücre t l �  ça l ı şan la r ın  a l t  de tay la r ına 
bakıldığında; 2022 yılı Ocak ayında ücretl� çalışanlar 
aylık olarak sanay� sektöründe değ�şmed�, �nşaat 
sektöründe yüzde 1,0 azaldı ve t�caret-h�zmet 
sektöründe yüzde 0,2 arttı.

Elektrik-Elektronik Sektörünün 
Şubat Ayı İhracatı 1 Milyar Doları Aştı.

Türk�ye İhracatçılar Mecl�s� (TİM) ver�ler�ne 
göre, geçen yılın şubat ayında 1 m�lyar 63 
m�lyon dolar olan elektr�k-elektron�k 

sektörünün �hracatı, 2022'n�n aynı dönem�nde yüzde 
10,6 artarak 1 m�lyar 177 m�lyon dolara yükseld�.

Sektörün ülkeler bazında �hracat dağılımına 
bakıldığında, en fazla �hracat 129,2 m�lyon dolarla 
B�rleş�k Krallık'a yapıldı. B�rleş�k Krallık'ı, 109,9 
m�lyon dolarla Almanya, 72,4 m�lyon dolarla Fransa 
ve 62 m�lyon dolarla İtalya tak�p ett�.
Azerbaycan'a �hracat yüzde 120 arttı

Azerbaycan'a yapılan elektr�k-elektron�k 
�hracatının şubatta geçen yılın aynı dönem�ne kıyasla 
yüzde 120,4 artarak 24,1 m�lyon dolara yükselmes� 
d�kkat� çekt�. Rusya'ya geçen ay yapılan elektr�k-
elektron�k �hracatı da yüzde 92,9 artışla 33 m�lyon 
doları geçt�.

Elektr�k-elektron�k �hracatının arttığı ülkeler 
arasında yüzde 75,1 artış ve 29,7 m�lyon dolarla 
Bulgar�stan, yüzde 35,6 artış ve 40,3 m�lyon dolarla 
İsra�l, yüzde 34,9 artış ve 34,8 m�lyon dolarla Polonya 
da öne çıktı.
En fazla �hracat yapılan bölge Avrupa B�rl�ğ�

Elektr�k-elektron�k sektörünün, ülke grupları 

baz alındığında en fazla �hracat yaptığı bölge Avrupa 
B�rl�ğ� (AB) ülkeler� oldu. 2021'�n şubat ayında  AB
ülkeler�ne 471,3 m�lyon dolarlık �hracat yapan sektör, 
bu yılın aynı dönem�nde yüzde 15,6 artışla bölgeye 
544,6 m�lyon dolarlık �hracat gerçekleşt�rd�.

AB ülkeler�n�, 171,5 m�lyon dolarlık �hracatla 
d�ğer Avrupa ülkeler� tak�p ett�. Orta Doğu ülkeler�ne 
yapılan elektr�k-elektron�k �hracatı �se yüzde 7,3 
artışla 132,7 m�lyon dolar oldu.

Şubat ayında Afr�ka ülkeler�ne yapılan 
elektr�k-elektron�k �hracatının yüzde 21 artışla 112,6 
m�lyon dolara yükselmes� d�kkat� çekt�.

Sektörün �hracat rakamlarına �ller bazında 
bakıldığında �se İstanbul, 617,1 m�lyon dolarla şubat 
ayında en fazla �hracat gerçekleşt�ren �l oldu. Söz 
konusu dönemde İstanbul'un elektr�k-elektron�k 
sektöründek� �hracatı geçen yılın aynı dönem�ne 
kıyasla yüzde 11,5 arttı.

Elektr�k-elektron�k �hracatında İstanbul'u, 
168,2 m�lyon dolarla Man�sa, 66,9 m�lyon dolarla 
Kocael� ve 64,3 m�lyon dolarla Den�zl� tak�p ett�.

Elektr�k-elektron�k sektörünün �hracatı, geçen yılın aynı dönem�ne kıyasla yüzde 10,6 arttı. Şubat ayı 

�hracatı 1 m�lyar 177 m�lyon dolar oldu.

Sanay�, �nşaat ve t�caret-h�zmet sektörler� toplamında ücretl� çalışan sayısı, Ocakta geçen 
yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 artış göstererek 13 m�lyon 536 b�n 984 k�ş� oldu.

TCMB tarafından, Şubat 2022 dönem�ne �l�şk�n "Uluslararası Rezervler ve Döv�z 
L�k�d�tes� Gel�şmeler�" ver�ler� yayımlandı. Buna göre, resm� rezerv varlıkları şubatta b�r 
öncek� aya kıyasla yüzde 2,4 artarak 112,3 m�lyar dolara yükseld�. Aynı dönemde döv�z 
varlıkları yüzde 3,7 azalışla 61 m�lyar dolara düşerken, altın c�ns�nden rezerv varlıkları 
�se yüzde 12,8 artışla 43,5 m�lyar dolara çıktı.

Vades�ne 1 yıl veya daha az kalmış Merkez� Yönet�m ve Merkez Bankasının 
önceden bel�rlenm�ş döv�z çıkışları (döv�z kred�ler�, menkul kıymetler ve mevduat 
�şlemler�nden doğan yükümlülükler) şubatta b�r öncek� aya göre yüzde 19 azalarak 22,1 
m�lyar dolar sev�yes�nde gerçekleşt�. Bu tutarın 16,4 m�lyar doları anapara, 5,7 m�lyar 
doları fa�zden oluştu.

Aynı dönemde, Merkez Bankasının yurt �ç� ve yurt dışı yerleş�k bankalarla 
yaptığı finansal türev �şlemler�nden kaynaklanan net döv�z ve altın yükümlülükler� 
yaklaşık 60,9 m�lyar dolar düzey�nde gerçekleş�rken, bu tutarın 19,6 m�lyar doları b�r ay 
vadel� olarak kayıtlara geçt�.

Şarta bağlı döv�z çıkışları, 1 yıl �ç�nde ödenecek Haz�ne garant�l� dış borçlar �le 
d�ğer yükümlülüklerden (döv�z ve altın c�ns�nden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve 
akred�t�fler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler şubatta b�r öncek� aya göre değ�şmeyerek 
54,7 m�lyar dolarda kaldı.             

https://www.trthaber.com/etiket/ab/

