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İthalat ve İhracat    
B�r�m Değer Endeksler�
Ocakta Yükseld�.
Türk�ye İstat�st�k Kurumu, ocak 
a y ı n a  � l � ş k � n  d ı ş  t � c a r e t 
endeksler�n� açıkladı. Buna göre, 
�hracat b�r�m değer endeks� ocakta 
geçen yılın aynı ayına göre yüzde 
6,5 yükseld�. 

F�nansal H�zmetler 
Güven Endeks� Açıklandı...  

Cumhurbaşkanı  Recep Tayy�p Erdoğan, Türk�ye'n�n 57. 
Haval�manı n�tel�ğ�n� taşıyan Yen� Tokat Haval�manı'nı 
h�zmete açtı.
İstanbul Haval�manı'ndan 09.00'da havalanan Türk 

Hava Yollarına a�t TK 2582 sefer numaralı "Tokat" �s�ml� yolcu 
uçağı da bugün Tokat Yen� Haval�manı'na �nd�. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p Erdoğan, Tokat Yen� 
Haval�manı ve yapımı tamamlanan d�ğer projeler�n toplu açılış 
tören�ne katılmak üzere Tokat'a geld�.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, haval�manında Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanı Ad�l Kara�sma�loğlu, M�ll� Eğ�t�m Bakanı 
Mahmut Özer,  Val� Dr. Ozan Balcı, Tokat M�lletvek�ller� Özlem 
Zeng�n, Mustafa Arslan, Yusuf Beyazıt, Yücel Bulut ve protokol 
mensupları tarafından karşılandı. 

Haval�manına �l�şk�n yetk�l�lerden b�lg� alan Erdoğan, 
daha sonra beraber�ndek�lerle kurdele keserek haval�manının 
açılışını gerçekleşt�rd�.

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) 18 Mart �le 
b�ten haftada 29 m�lyar 543 m�lyon 927 b�n l�ra 
artarak 6 tr�lyon 154 m�lyar 844 m�lyon 497 b�n 
l�raya yükseld�. Aynı dönemde bankalardak� TL 
c�ns� mevduat yüzde 1,46 artışla 2 tr�lyon 480 
m�lyar 746 m�lyon 907 b�n l�ra, yabancı para (YP) 
c�ns�nden mevduat �se yüzde 0,37 azalışla 3 tr�lyon 
445 m�lyar 251 m�lyon 484 b�n l�ra oldu. 
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Bankaların Kredi ve 
Mevduat Hacmi Arttı...  
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Şeker Kotaları
Belirlendi...

2022-2023 pazarlama 
yılı ülke toplam A kotası 
2 m�lyon 750 b�n ton 
olarak bel�rlen�rken, 
pancar şeker� A kotası 2 
m�lyon 681 b�n 250 ton, 
B kotası �se bu rakamın 
yüzde 5'� oranında 134 
b�n 62 ton oldu.

Reel Kesim Güven Endeksi Açıklandı
TCMB tarafından mart 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 
1 . 7 6 1  � ş  y e r � n � n  y a n ı t l a r ı n ı n 
ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla 
elde ed�lerek değerlend�r�ld�.Buna 
göre, RKGE martta b�r öncek� aya 
kıyasla 1,3 puan azalarak 108,5 
sev�yes�nde gerçekleşt�. Aynı dönemde 
mevs�msell�kten arındırılmış reel 
kes�m güven endeks� (RKGE-MA) de 

1 , 7  p u a n  a z a l a r a k  1 0 8 , 2 ' y e 
ger�led�.Endeks� oluşturan anket 
sorularına a�t yayılma endeksler� 
�ncelend�ğ�nde, mevcut toplam s�par�ş 
m�ktarı, son üç aydak� toplam s�par�ş 
m�ktarı ve sab�t sermaye yatırım 
harcamasına �l�şk�n değerlend�rmeler 
endeks� artış yönünde etk�lerken, genel 
g�d�şat, gelecek üç aydak� �hracat 
s�par�ş m�ktarı, mevcut mamul mal 
stoku ve gelecek üç aydak� üret�m 
hacm�ne �l�şk�n değerlend�rmeler 
endeks� azalış yönünde etk�led�. 
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Z�raat Bankası Bölge Yönet�c�s� Bek�r 
Eken Turhal Şube Yönet�c� Bülent Acar 
�le b�rl�kte Yönet�m Kurulu Başkanımız 

Ömer Çenes�z'� z�yaret ett�.
 Yönet�m Kurulu Başkanımız Ceng�z 
Öz, Yönet�m Kurulu Sayman Üyem�z M. 
Erdem Ural �le Yönet�m Kurulu Üyeler�m�z 

Süleyman Aykut ve Yalçın Çet�n'�nde hazır 
bulunduğu z�yarette Z�raat Bankası Bölge 
Yönet�c�s� Bek�r Eken Z�raat Bankasının 
kurumsal faal�yetler� ve çalışmaları hakkında 
Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer Çenes�z ve 
Yönet�m Kurulu Üyeler�m�ze b�lg� verd�.

Tüketici Güven Endeksi Martta Arttı

Türk�ye İstat�st�k Kurumu (TÜİK), mart ayına 
�l�şk�n tüket�c� güven endeks� ver�ler�n� 
açıkladı. TÜİK ve Türk�ye Cumhur�yet Merkez 
Bankası �ş b�rl�ğ�yle yürütülen "Tüket�c� Eğ�l�m 
Anket�" sonuçlarından hesaplanan mevs�m 
etk�ler�nden arındırılmış tüket�c� güven 
endeks�, martta b�r öncek� aya göre yüzde 1,9 
arttı. Şubatta 71,2 sev�yes�nde olan endeks, 
martta 72,5'ye yükseld�. Mevcut dönemde 
hanen�n madd� durumu endeks� şubatta 55,2 
�ken martta yüzde 1,5 azalarak 54,4 oldu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan 
Tokat Yeni Havalimanını 

Hizmete Açtı
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Türk�ye İstat�st�k Kurumu, şubat ayına 
�l�şk�n YD-ÜFE ver�ler�n� açıkladı. Buna   
göre, YD-ÜFE 2022 yılı Şubat ayında b�r 
öncek� aya göre yüzde 2,35, b�r öncek� yılın 
Aralık ayına göre yüzde 5,68, b�r öncek� 
yılın aynı ayına göre yüzde 106,13 ve on �k� 
aylık ortalamalara göre yüzde 53,21 artış 
gösterd�. Sanay�n�n �k� sektörünün yıllık 
değ�ş�mler�; madenc�l�k ve taşocakçılığında 
yüzde 112,24, �malatta yüzde 106,02 artış 
olarak gerçekleşt�.

Merkez 
Bankası 
Rezevrleri
108,9 Milyar
Dolar Oldu. 2

Yurt Dışı Üretici Fiyat 
Endeksi Şubatta Arttı

 

Kapasite
Kullanım
Oranı   
Martta 
Arttı...

Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi Arttı
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TCMB tarafından mart ayına �l�şk�n 
FHGE  açıklandı.F�nansal sektörde 
faal�yet gösteren 155 kuruluşun 
yan ı t l a r ın ın  ağ ı r l ık l and ı r ı l ı p 
toplulaştırılmasıyla elde ed�len anket 
sonuçlarına göre, endeks martta 8,1 
puan azalarak 165,3 sev�yes�ne 
ger�led�. 
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Türk�ye İstat�st�k Kurumu, ocak ayına �l�şk�n 
Tarım-GFE ver�ler�n� açıkladı. Buna göre, 
Tarım-GFE'de, 2022 yılı Ocak ayında b�r 
öncek� aya göre yüzde 10,12, b�r öncek� yılın 
Aralık ayına göre yüzde 10,12, b�r öncek� yılın 
aynı ayına göre yüzde 57,26 ve on �k� aylık 
ortalamalara göre yüzde 31,35 artış gerçekleşt�. 
Ana gruplarda b�r öncek� aya göre tarımsal 
yatırıma katkı sağlayan mal ve h�zmet 
endeks�nde yüzde 6,99, tarımda kullanılan mal 
ve h�zmet endeks�nde yüzde 10,57 artış 
gerçekleşt�. 
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İşsizlik 
Rakamları

Açıklandı   

Ziraat Bankası Bölge Yöneticisi 
Bekir Eken Odamızı Ziyaret Etti 



Türk�ye İstat�st�k Kurumu (TÜİK), 2021 yılına �l�şk�n �ş 
gücü �stat�st�kler�n� açıkladı. Buna göre, 15 ve daha 
yukarı yaştak� k�ş�lerde �şs�z sayısı 2021 yılında b�r 

öncek� yıla göre 121 b�n k�ş� azalarak 3 m�lyon 919 b�n k�ş� 
oldu. İşs�zl�k oranı �se 1,1 puanlık azalış �le yüzde 12,0 
sev�yes�nde gerçekleşt�. İşs�zl�k oranı erkeklerde yüzde 10,7 
�ken kadınlarda �se yüzde 14,7 olarak tahm�n ed�ld�.

İst�hdam ed�lenler�n sayısı 2021 yılında b�r öncek� 
yıla göre 2 m�lyon 102 b�n k�ş� artarak 28 m�lyon 797 b�n k�ş�, 
�st�hdam oranı �se 2,5 puanlık artış �le yüzde 45,2 oldu. Bu oran 
erkeklerde yüzde 62,8 �ken kadınlarda yüzde 28,0 olarak 
gerçekleşt�.

İşgücüne katılma oranı yüzde 51,4 olarak gerçekleşt�

İşgücü 2021 yılında b�r öncek� yıla göre 1 m�lyon 981 
b�n k�ş� artarak 32 m�lyon 716 b�n k�ş�, �şgücüne katılma oranı 
�se 2,3 puanlık artış �le yüzde 51,4 olarak gerçekleşt�. İşgücüne 
katılma oranı erkeklerde yüzde 70,3, kadınlarda �se yüzde 32,8 
oldu.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta �şs�zl�k 
oranı 2021 yılında b�r öncek� yıla göre 2,3 puan azalarak yüzde 
22,6 oldu. Bu yaş grubunda �şs�zl�k oranı; erkeklerde yüzde 
19,4, kadınlarda �se yüzde 28,7 olarak tahm�n ed�ld�.

İst�hdamın yüzde 55,3'ü h�zmet sektöründe yer aldı

İst�hdam ed�lenler�n yüzde 17,2's� tarım, yüzde 
21,3'ü sanay�, yüzde 6,2's� �nşaat, yüzde 55,3'ü �se h�zmet 
sektöründe yer aldı. B�r öncek� yıl �le karşılaştırıldığında 
sanay� sektörünün �st�hdam ed�lenler �ç�ndek� payı 0,8 puan, 
�nşaat sektörünün payı 0,4 puan artarken, tarım sektörünün 

payı 0,5 puan, h�zmet sektörünün payı 0,6 puan azaldı.

2021 yılında 4 m�lyon 948 b�n k�ş� tarım sektöründe, 
6 m�lyon 143 b�n k�ş� sanay� sektöründe, 1 m�lyon 777 b�n k�ş� 
�nşaat sektöründe, 15 m�lyon 928 b�n k�ş� h�zmet sektöründe 
�st�hdam ed�ld�. B�r öncek� yıl �le karşılaştırıldığında �st�hdam 
ed�lenler�n sayısı tarım sektöründe 211 b�n, sanay� sektöründe 
661 b�n, �nşaat sektöründe 231 b�n, h�zmet sektöründe 998 b�n 
k�ş� arttı.

Atıl �şgücü oranı yüzde 24,4 oldu

Zamana bağlı eks�k �st�hdam, potans�yel �şgücü ve 
�şs�zlerden oluşan atıl �şgücü oranı 2021 yılında b�r öncek� yıla 
göre 1,0 puan azalarak yüzde 24,4 oldu. Zamana bağlı eks�k 
�st�hdam ve �şs�zler�n bütünleş�k oranı yüzde 16,8 �ken, �şs�z 
ve potans�yel �şgücünün bütünleş�k oranı yüzde 20,0 olarak 
gerçekleşt�.

İşs�zl�k oranı en yüksek bölge TRC3 oldu

İşs�zl�k oranı en yüksek bölge yüzde 29,8 �le TRC3 
(Mard�n, Batman, Şırnak, S��rt) �ken, �şs�zl�k oranı en düşük 
bölge yüzde 5,8 �le TR82 (Kastamonu, Çankırı, S�nop) oldu.

En yüksek �st�hdam oranı yüzde 52,0 �le TR21 
(Tek�rdağ, Ed�rne, Kırklarel�) Bölges�'nde gerçekleşt�. En 
düşük �st�hdam oranı �se yüzde 29,9 �le TRC3 (Mard�n, 
Batman, Şırnak, S��rt) Bölges�'nde oldu.

En yüksek �şgücüne katılma oranı yüzde 57,3 �le 
TR21 (Tek�rdağ, Ed�rne, Kırklarel�) Bölges�'nde gerçekleşt�. 
En düşük �şgücüne katılma oranı �se yüzde 40,6 �le TRC2 
(Şanlıurfa, D�yarbakır) Bölges�'nde oldu.

Türk�ye İstat�st�k Kurumu, ocak 
ayına � l �şk�n dış  t �caret 
endeksler�n� açıkladı. Buna 

göre, �hracat b�r�m değer endeks� 
ocakta geçen yılın aynı ayına göre 
yüzde 6,5 yükseld�. Endeks, Ocak 
2021'e kıyasla, gıda, �çecek ve 
tütünde yüzde 5,1, ham maddelerde 
(yakıt har�ç) yüzde 21,4, yakıtlarda 
yüzde 56,8 ve �malat sanay�s�nde 
(gıda, �çecek, tütün har�ç) yüzde 4,2 
artış gösterd�.
İthalat b�r�m değer endeks� ocakta 
yıllık bazda yüzde 42,7 yükseld�.

Endeks geçen yılın aynı 
ayına göre, gıda, �çecek ve tütünde 
yüzde 19,1, ham maddelerde (yakıt 
har�ç) yüzde 35,5, yakıtlarda yüzde 
217 ve �malat sanay�s�nde (gıda, 
�çecek, tütün har�ç) yüzde 12,8 artış 
kaydett�.
İhracat m�ktar endeks�

İhracat  m�ktar  endeks� 
ocakta geçen yılın aynı ayına göre 
yüzde 10 arttı. Endeks aynı dönemde, 
gıda, �çecek ve tütünde yüzde 16,7, 
ham maddelerde (yakıt har�ç) yüzde 
23,3 ve �malat sanay�s�nde (gıda, 
�çecek, tütün har�ç) yüzde 13 artarken 
yakıtlarda yüzde 4,4 değer kaybett�.

İthalat m�ktar endeks� ocakta 

yıllık bazda yüzde 8,1 yükseld�. 
Endeks bu dönemde, gıda, �çecek ve 
tütünde yüzde 9, ham maddelerde 
(yakıt har�ç) yüzde 12,4, yakıtlarda 
yüzde 6,1 ve �malat sanay�s�nde (gıda, 
�çecek, tütün har�ç) yüzde 14,5 artış 
gösterd�.
Mevs�m ve takv�m etk�s�nden 
arındırılmış ver�ler

M e v s � m  v e  t a k v � m 
etk�ler�nden arındırılmış ser�ye göre, 
geçen yıl aralıkta 158,5 olan �hracat 
m�ktar endeks� yüzde 3,6 azalışla bu 
yılın ocak ayında 152,8'e ger�led�. 
Takv�m etk�ler�nden arındırılmış 
ser�ye göre �se Ocak 2021'de 123,1 
olan �hracat m�ktar endeks� yüzde 10 
artışla bu yılın aynı ayında 135,4 
oldu.

M e v s � m  v e  t a k v � m 
etk�ler�nden arındırılmış ser�ye göre, 
Aralık 2021'de 115,5 olan �thalat 
m�ktar endeks� yüzde 1,2 artarak, 
ocakta 116,8'e yükseld�. Takv�m 
etk�ler�nden arındırılmış ser�ye göre 
�se geçen yıl ocakta 101,6 olan �thalat 
m�ktar endeks� yüzde 8,1 artışla bu 
yılın aynı ayında 109,8'e çıktı.

Dış t�caret hadd�, ocakta 
yıllık bazda 24,7 puan azalarak 72,8 
oldu.eyerek 96,5 m�lyar dolara düştü.

Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası (TCMB) 
tarafından mart 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 1.761 �ş yer�n�n yanıtlarının ağırlıklandırılıp 
toplulaştırılmasıyla elde ed�lerek değerlend�r�ld�.

Buna göre, RKGE martta b�r öncek� aya kıyasla 1,3 
puan azalarak 108,5 sev�yes�nde gerçekleşt�. Aynı dönemde 
mevs�msell�kten arındırılmış reel kes�m güven endeks� 
(RKGE-MA) de 1,7 puan azalarak 108,2'ye ger�led�.

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

Gelecek üç aydak� toplam �st�hdama �l�şk�n 
değerlend�rmeler �se b�r öncek� ay sev�yes�nde gerçekleşt�.

Son üç aya yönel�k değerlend�rmelerde, üret�m 
hacm� ve �hracat s�par�ş m�ktarında artış b�ld�renler leh�ne olan 
sey�r b�r öncek� aya göre zayıfladı. İç p�yasa s�par�ş m�ktarında 
�se azalış b�ld�renler leh�ne olan sey�r artış b�ld�renler leh�ne 
döndü.

Mevcut toplam s�par�şler�n mevs�m normaller�n�n 
altında olduğu yönündek� değerlend�rmeler zayıflayarak 
devam ederken, mevcut mamul mal stokları sev�yes�n�n 
mevs�m normaller�n�n üstünde olduğu yönündek� 
değerlend�rmeler �se güçlend�.
ÜFE beklent�s� yüzde 54,8'e yükseld�

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

Ortalama b�r�m mal�yetlerde, gelecek üç ayda artış 
olacağını bekleyenler ve son üç ayda artış olduğunu b�ld�renler 
leh�ne olan sey�r �le gelecek üç aydak� satış fiyatına �l�şk�n artış 
yönlü beklent�ler güçlend�. Gelecek on �k� aylık dönem sonu 
�t�barıyla yıllık ÜFE beklent�s� b�r öncek� aya göre 5,8 puan 
artarak yüzde 54,8 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 7,0'a, aynı kaldığını bel�rtenler�n 
oranı yüzde 65,2'ye ger�lerken, daha kötümser olduğunu 
bel�rtenler�n oranı yüzde 27,8'e yükseld�.

Cumhurbaşkanı  Recep Tayy�p Erdoğan, Türk�ye'n�n 
57. Haval�manı n�tel�ğ�n� taşıyan Yen� Tokat 
Haval�manı'nı h�zmete açtı.

İstanbul Haval�manı'ndan 09.00'da havalanan Türk 
Hava Yollarına a�t TK 2582 sefer numaralı "Tokat" �s�ml� 
yolcu uçağı da bugün Tokat Yen� Haval�manı'na �nd�. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p Erdoğan, Tokat Yen� 
Haval�manı ve yapımı tamamlanan d�ğer projeler�n toplu 
açılış tören�ne katılmak üzere Tokat'a geld�.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, haval�manında Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanı Ad�l Kara�sma�loğlu, M�ll� Eğ�t�m Bakanı 
Mahmut Özer,  Val� Dr. Ozan Balcı, Tokat M�lletvek�ller� 
Özlem Zeng�n, Mustafa Arslan, Yusuf Beyazıt, Yücel Bulut 
ve protokol mensupları tarafından karşılandı. 

Haval�manına �l�şk�n yetk�l�lerden b�lg� alan 
Erdoğan, daha sonra beraber�ndek�lerle kurdele keserek 
haval�manının açılışını gerçekleşt�rd�.

Açılışa, ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 
Oktay, Haz�ne ve Mal�ye Bakanı Nuredd�n Nebat�, Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanı Ad�l Kara�sma�loğlu ve d�ğer yetk�l�lerde 
katıldı.

Erdoğan daha sonra Cumhur�yet Meydanı'nda 
yapımı tamamlanan devlet yatırımlarının toplu açılışını 
gerçekleşt�rd�.

Erdoğan, meydandak� vatandaşları selamlayarak 
başladığı konuşmasında 3 yıldır gelemed�ğ� Tokat'ı özled�ğ�n� 
söyled�.

Tokat'ın da kend�s�n� özled�ğ�n� gördüğünü �fade 
eden Erdoğan, cadde boyunca Tokatlıların kend�s�n� büyük 
b�r coşkuyla karşıladığını söyled�.

Erdoğan, "Bugün hem s�zlerle hasret g�dermek hem 
de yen� haval�manımız başta olmak üzere tamamlanan 
eserler�n ve h�zmetler�n resm� açılışını gerçekleşt�rmek üzere 
b�rl�ktey�z. Cumhur�yet Meydanı'ndan Tokat'ın tüm 
�lçeler�ndek�, mahalleler�ndek�, köyler�ndek�, haneler�ndek� 
kardeşler�me selamlarımı �let�yorum." d�ye konuştu.

"Kıymet m� b�ç�l�r cevher taşına / Kam�lce b�r sarraf 
karışmayınca / K�mse üstad olmaz kend� başına / Bulup 
e r b a b ı n a  d a n ı ş m a y ı n c a "  d � z e l e r � n �  o k u y a n 
Cumhurbaşkanımız, bugün, hem şehre kazandırdıkları eser 
ve h�zmetler� vatandaşların takd�r�ne sunmaya hem de kalpten 
kalbe yolun �şaret ett�ğ� yen� hedefler�, yen� �st�kametler� 
görmeye geld�ğ�n� bel�rtt�.

Erdoğan, "Rabb�m, b�rl�ğ�m�z�, beraberl�ğ�m�z, 
uhuvvet�m�z� da�m eyles�n. Aramıza h�çb�r fitne, fesat, haset 
sah�b�n� sokmasın d�yorum." �fades�n� kullandı.

"13 yıl önce y�ne b�r 25 Mart günü Tokat'ta 
m�t�ng�m�z� yaparken vefat haber�n� aldığımız Muhs�n 
Yazıcıoğlu kardeş�m� rahmetle yad ed�yorum." d�yen 
Erdoğan, şunları kaydett�:

"Tokat olarak b�z beraber�z, kardeş�z hep b�rl�kte 
Türk�ye'y�z. Tokat sadece şeh�rlerden b�r şeh�r değ�ld�r. 
Osmanlı'nın hâk�m�yet�ne g�rd�kten sonra ülken�n 3. 
kalabalık şehr�yd�. Tokat aynı zamanda öneml� b�r zanaat ve 
ü r e t � m  m e r k e z � y d � .  B � z �  b ö l e m e y e c e k l e r,  b � z � 
parçalayamayacaklar.”

Dün Brüksel'de Olağanüstü NATO L�derler 
Z�rves�'ne katıldığını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
"Orada mesajlarımızı verd�k. Türk�ye olarak nerede 
durduğumuzu anlattık, ş�md� bugün de s�zlerle beraber 
Tokat'tayım. Tokat'ta atılacak adım, 900 yıllık b�r geçm�ş�n 

�zler�ne şah�tl�k etmem�z� sağlıyor. Malazg�rt Zafer�'nden 
sonra Anadolu'da Buhara m�mar�s�yle yapılan �lk cam�lerden 
b�r�, bu şeh�rded�r. Aynı şek�lde Anadolu'nun �lk ün�vers�tes� 
d�yeb�leceğ�m�z Yağıbasan Medreses� de Tokat sınırları 
�ç�nded�r."
5 MİLYAR LİRALIK ESER HİZMETE ALINACAK

“Tokat'a bugün el�m�z boş gelmed�k.”d�yen 
Erdoğan, “Yatırım bedel� 5 m�lyar l�rayı bulan h�zmet�n resm� 
açılışını yapıyoruz. B�raz önce �nd�ğ�m�z ve kurdela 
kes�m�yle s�ftahını yaptığımız Tokat Haval�manı'nı şehr�n 
sembolü olarak görüyoruz. Bu haval�manının yatırım bedel� 1 
m�lyar 200 b�n l�ra. Yolcu kapas�tes� �se senel�k 2 m�lyon . 
Yen� haval�manımızın herkese hayırlı olmasını d�l�yorum. 
Tek ulaştırma yatırımı elbette haval�manı değ�l.

Sağlık'ta Devlet Hastaneler�n�n de aralarında 
bulunduğu çok sayıda yatırımın açılışını bugün yapıyoruz. 
Merkezde ve �lçeler�m�zdek� spor tes�sler�n�n, gölet, atık su 
tes�sler�n�n resm� açılışlarını bugün bu meydandan 
gerçekleşt�r�yoruz.

Çeş�tl� kurumlarımıza a�t h�zmet b�nalarını h�zmete 
açıyoruz. Tokat beled�yem�z�n hayata geç�rd�ğ� eserler�n de 
resm� açılışını yapıyoruz. Tüm bu eserler�n Tokat'ımıza 
hayırlı olmasını d�l�yoruz. Bunlar sadece bugün açılışuını 
yaptığımız eserler. Son 20 yılda Tokat'a yaptığımız eserler� 
saymaya kalksak saymakla b�t�remey�z. Bu yatırımların 
toplam bedel� 47 m�lyar l�ra.

B�r�ler� laf üret�r b�z �ş üret�r�z. Z�ya Paşa ne d�yor, 
Eşek ölür kalır semer�, İnsan ölür kalır eser�. Tokat'a 6 
m�llet bahçes� kazandırıyoruz.

Salgının nasıl  üstes�nden nasıl  geld�ysek 
enflasyonun da üstes�nden geleceğ�z. Vatandaşımızı fiyat 
pahalılığına ezd�rmeyeceğ�z.

Tokat-Turhal kara yolu Pazar kavşağında 1995 
yılında yapılan haval�manı, 2001'de bazı sorunlar neden�yle 
uçuşlara kapatıldı. 2006'da tekrar h�zmet vermeye başlayan 
haval�manında 2008 yılında durdurulan uçuşlar, 2010'da 
yen�den başladı.

Haval�manındak� tar�fel� uçuşlar, 2017 yılının N�san 
ayından bu yana yapılmıyor. P�st ve altyapı sorunları 
neden�yle orta ve büyük gövdel� uçakların �n�ş yapamadığı 
haval�manının yakınlarındak� Küçükbağlar köyündek� 
cam�n�n m�nares� de uçuş güvenl�ğ� açısından r�sk 
oluşturduğu gerekçes�yle 2008 yılında kısaltıldı.

Kentte 2018 yılında esk� haval�manının yanında 
�nşasına başlanan yen� haval�manı �se tamamlanma 
aşamasına geld�. Büyük gövdel� uçaklar ve kargo uçaklarının 
da �n�ş yapab�leceğ� yen� haval�manının apronu, 7 uçak park 
kapas�tel� olacak.

P�st� 2 b�n 700 metre uzunluğunda olacak yen� 
haval�manının h�zmete g�rmes�yle Tokatlılar, uçak yolculuğu 
�ç�n çevre �llere g�tmek zorunda kalmayacak.

Yen� haval�manı altyapı projes� kapsamında p�st, 
apron, taks� yolu, çevre güvenl�k duvarı, çevre güvenl�k yolu, 
hava  seyrüsefe r  ya rd ımcı  � s t asyonunun  �nşaa t ı 
tamamlandı.”ded�.

2023'e g�den bu yolda bu eserler hayırlı olsun d�yen 
Erdoğan konuşmasının ardından Tokat Haval�manı ve yapımı 
tamamlanan d�ğer projeler�n toplu açılış kurdeles�n� kest�.

İthalat ve İhracat B�r�m Değer
Endeksler� Ocakta Yükseld�...

Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası 
(TCMB) tarafından Haftalık Para ve 
Banka İstat�st�kler� yayımlandı.Buna 
göre, 18 Mart �t�barıyla Merkez 
Bankası brüt döv�z rezervler�, 1 m�lyar 
164 m�lyon dolar artışla 66 m�lyar 500 
m�lyon dolara yükseld�. Brüt döv�z 
rezervler�, 11 Mart'ta 65 m�lyar 336 
m�lyon dolar sev�yes�ndeyd�.

Söz konusu dönemde altın 

rezervler�, 1 m�lyar 320 m�lyon dolar 
azalarak 43 m�lyar 528 m�lyon 
dolardan 42 m�lyar 208 m�lyon dolara 
ger�led�.

Böylece Merkez Bankası'nın 
toplam rezervler�, 18 Mart haftasında 
b�r öncek� haftaya kıyasla 156 m�lyon 
dolar ger�leyerek 108 m�lyar 864 
m�lyon dolardan 108 m�lyar 708 
m�lyon dolara �nd�.
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Türk�ye İstat�st�k Kurumu, bu yılın ocak ayına �l�şk�n Tarım-GFE 
ver�ler�n� açıkladı. Buna göre, endeks ocak ayında b�r öncek� aya göre 
yüzde 10,12, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 57,26 ve 12 aylık 

ortalamalara göre yüzde 31,35 yükseld�.
Ana gruplarda b�r öncek� aya göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan 

mal ve h�zmet endeks�nde yüzde 6,99, tarımda kullanılan mal ve h�zmet 
endeks�nde yüzde 10,57 artış gerçekleşt�. Geçen yılın aynı ayına göre göre 
tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve h�zmet endeks�nde yüzde 36,1, 
tarımda kullanılan mal ve h�zmet endeks�nde yüzde 60,78 artış görüldü.
Alt gruplar

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 9,4 �le 
tohum ve d�k�m materyal� ve yüzde 16,34 �le malzemeler oldu. Buna karşılık, 
yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar �se sırasıyla, yüzde 153,34 �le gübre ve 
toprak gel�şt�r�c�ler ve yüzde 101,14 �le enerj� ve yağlar olarak kayıtlara geçt�.

Aylık Tarım-GFE'ye göre 5 alt grup daha düşük, 6 alt grup daha 
yüksek değ�ş�m gösterd�. Aylık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, 
yüzde 2,42 �le malzemeler ve yüzde 4,06 �le hayvan yem� oldu. Buna karşılık, 
aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar �se sırasıyla, yüzde 37,91 �le enerj� ve 
yağlar ve yüzde 17,06 �le b�na bakım masrafları oldu. B�r öncek� aya göre 
azalış gösteren tek alt grup �se yüzde 8,41 �le tohum ve d�k�m materyal� olarak 
gerçekleşt�.

MB Rezevrleri 108,7 Milyar Dolar Oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokat 
Yeni Havalimanını Hizmete Açtı

Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası (TCMB) tarafından mart ayına �l�şk�n 
F�nansal H�zmetler İstat�st�kler� ve F�nansal H�zmetler Güven Endeks� 
(FHGE) açıklandı.

F�nansal sektörde faal�yet gösteren 155 kuruluşun yanıtlarının 
ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde ed�len anket sonuçlarına göre, 
endeks martta 8,1 puan azalarak 165,3 sev�yes�ne ger�led�.

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

H�zmetlere olan talepte artış olacağı yönündek� beklent�ler zayıfladı

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 de zayıfladı.

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

2022 yılı Mart 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)“, "65-S�gorta, Reasürans ve Emekl�l�k Fonları 
(zorunlu sosyal güvenl�k h�zmetler� har�ç)“ ve "66-F�nansal H�zmetler �le 
S�gorta Faal�yetler� �ç�n Yardımcı Faal�yetler" sektörler� b�r öncek� aya göre 
sırasıyla 8,0, 7,2 ve 29,4 puanlık azalış kaydett�.

F�nansal H�zmetler Güven
Endeks� Açıklandı...

 

Reel Kesim Güven Endeksi Açıklandı 
F�nansal H�zmetler Güven Endeks�, martta 8,1 puan 
azalarak 165,3 sev�yes�ne ger�led�.

Türk�ye şeker sektöründe 2022-
2023 pazarlama yılı  �ç�n 
k o t a l a r  b e l � r l e n � r k e n  A 

kotasında m�ktar 2 m�lyon 750 b�n ton 
oldu. Konuya �l�şk�n Cumhurbaşkanı 
Kararı Resm� Gazete'de yayımlandı.

Buna  göre ,  2022-2023 
pazarlama yılı ülke toplam A kotası 2 
m � l y o n  7 5 0  b � n  t o n  o l a r a k 
bel�rlen�rken, pancar şeker� A kotası 2 
m�lyon 681 b�n 250 ton, B kotası �se bu 
rakamın yüzde 5'� oranında 134 b�n 62 
ton oldu.

N�şasta bazlı şeker (NBŞ) 
kotası da ülke toplam A kotasının 

yüzde 2,5'�ne karşılık gelen 68 b�n 750 
ton olarak kararlaştırıldı.

Ayrıca, ş�rketlere tahs�s 
ed�len pancar şeker�nde A ve B kotası 
�le n�şasta bazlı şekerde A kotası 
m�ktarları bel�rlend�. Özelleşt�rme 
s ü r e c �  t a m a m l a n a r a k  d e v r � 
gerçekleşen fabr�kaların kotaları, 
dev � rden  önce  Türk �ye  Şeker 
Fabr�kaları AŞ tarafından �lg�l� 
fabr�kalara aktarılan A kotası m�ktarı 
olacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı 
tarafından hükümler� yürütülecek 
karar yürürlüğe g�rd�.

Şeker Kotaları Belirlendi

Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervler� 18 Mart 
haftasında 156 m�lyon dolar azalarak 108 m�lyar 708 m�lyon dolara 
ger�led�.

İşsizlik Rakamları Açıklandı
 

Reel Kes�m Güven Endeks�, martta b�r öncek� aya göre 1,3 puan azalarak 108,5'e 
ger�led�.

TARIMSAL 

GFE 
Açıklandı

Türk�ye İstat�st�k Kurumu, şubat ayına �l�şk�n YD-ÜFE 
ver�ler�n� açıkladı.  Buna göre, YD-ÜFE 2022 yılı Şubat 
ayında b�r öncek� aya göre yüzde 2,35, b�r öncek� yılın Aralık 
ayına göre yüzde 5,68, b�r öncek� yılın aynı ayına göre yüzde 
106,13 ve on �k� aylık ortalamalara göre yüzde 53,21 artış 
gösterd�.
Sanay�n�n �k� ana sektöründen �malat yıllık yüzde 106,02 
arttı

Sanay�n�n �k� sektörünün yıllık değ�ş�mler�; 
madenc�l�k ve taşocakçılığında yüzde 112,24, �malatta yüzde 
106,02 artış olarak gerçekleşt�.

Ana sanay� gruplarının yıllık değ�ş�mler�; ara 
malında yüzde 124,67, dayanıklı tüket�m malında yüzde 
94,65, dayanıksız tüket�m malında yüzde 86,43, enerj�de 
yüzde 203,41, sermaye malında yüzde 88,52 artış olarak 
gerçekleşt�.

Sanay�n�n �k� sektörünün aylık değ�ş�mler�; 
madenc�l�k ve taşocakçılığında yüzde 3,99, �malatta yüzde 
2,32 artış olarak gerçekleşt�.

Ana sanay� gruplarının aylık değ�ş�mler�; ara 
malında yüzde 2,67, dayanıklı tüket�m malında yüzde 1,70, 
dayanıksız tüket�m malında yüzde 1,90, enerj�de yüzde 
11,69, sermaye malında yüzde 1,54 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 70,32, 
basım ve kayıt h�zmetler� yüzde 74,81, der� ve �lg�l� ürünler 
yüzde 80,17 �le endeksler�n en az arttığı alt sektörler oldu. 
Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünler� yüzde 203,41, ana 
metaller yüzde 148,50, metal cevherler� yüzde 129,34 �le 
endeksler�n en fazla arttığı alt sektörler oldu.

YD-ÜFE sektörler�nden tütün ürünler� yüzde 0,02, 
b�lg�sayarlar �le elektron�k ve opt�k ürünler yüzde 0,62, d�ğer 
ulaşım araçları yüzde 0,69 �le endeksler�n en az arttığı alt 
sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünler� 
yüzde 11,69, d�ğer mamul eşyalar yüzde 4,87, d�ğer 
madenc�l�k ve taşocakçılığı ürünler� yüzde 4,19 �le endeks�n 
en çok arttığı alt sektörler oldu.

Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi Arttı 
Yurt Dışı Üret�c� F�yat Endeks�, şubatta yıllık bazda yüzde 106,13, aylık bazda yüzde 2,35 

yükseld�. Tüket�c� Güven Endeks�
Martta Arttı...
Türk�ye İstat�st�k Kurumu (TÜİK), mart ayına �l�şk�n tüket�c� güven 

endeks� ver�ler�n� açıkladı. TÜİK ve Türk�ye Cumhur�yet Merkez 
Bankası �ş b�rl�ğ�yle yürütülen "Tüket�c� Eğ�l�m Anket�" sonuçlarından 

hesaplanan mevs�m etk�ler�nden arındırılmış tüket�c� güven endeks�, martta b�r 
öncek� aya göre yüzde 1,9 arttı. Şubatta 71,2 sev�yes�nde olan endeks, martta 
72,5'ye yükseld�.

Mevcut dönemde hanen�n madd� durumu endeks� şubatta 55,2 �ken 
martta yüzde 1,5 azalarak 54,4 oldu. Gelecek 12 aylık döneme �l�şk�n hanen�n 
madd� durum beklent�s� endeks� şubatta 68,3 �ken martta yüzde 2,3 artışla 69,9'a 
yükseld�.

Şubat ayında gelecek 12 aylık döneme �l�şk�n genel ekonom�k durum 
beklent�s� endeks� 71,7 �ken martta yüzde 1,2 artışla 72,6 olarak gerçekleşt�.       

Geçen 12 aylık dönemde dayanıklı tüket�m mallarına harcama yapma 
düşünces� endeks� şubatta 89,4 �ken martta yüzde 4,4 artarak 93,3'e yükseld�.
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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) 18 Mart �le b�ten 
haftada 29 m�lyar 543 m�lyon 927 b�n l�ra artarak 6 tr�lyon 
154 m�lyar 844 m�lyon 497 b�n l�raya yükseld�.

Aynı dönemde bankalardak� TL c�ns� mevduat 
yüzde 1,46 artışla 2 tr�lyon 480 m�lyar 746 m�lyon 907 b�n 
l�ra, yabancı para (YP) c�ns�nden mevduat �se yüzde 0,37 
azalışla 3 tr�lyon 445 m�lyar 251 m�lyon 484 b�n l�ra oldu. 

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen 
haf ta  243 m�lyar  57 m� lyon dolar  düzey�nde 
gerçekleş�rken, bu tutarın 216 m�lyar 249 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 18 
Mart �t�barıyla 830 m�lyon dolarlık artış görüldü.

Taks�tl� t�car� kred� m�ktarı arttı

Mevduat bankalarındak� tüket�c� kred�ler�, geçen 
hafta yüzde 0,10 artarak 750 m�lyar 372 m�lyon 745 b�n 
l�ra oldu. Aynı dönemde taks�tl� t�car� kred�ler yüzde 0,71 
artışla 668 m�lyar 160 m�lyon 969 b�n l�raya yüksel�rken, 
kred� kartları bak�yes� yüzde 0,16 düşüşle 321 m�lyar 807 
m�lyon 32 b�n l�raya �nd�.

Mevduat bankalarındak� tüket�c� kred�ler�n�n 281 
m�lyar 346 m�lyon 129 b�n l�rası konut, 8 m�lyar 988 
m�lyon 656 b�n l�rası taşıt ve 460 m�lyar 37 m�lyon 960 b�n 
l�rası d�ğer kred�lerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dah�l toplam kred� 
hacm� de 18 Mart �le b�ten haftada 39 m�lyar 722 m�lyon 
451 b�n l�ra artarak 5 tr�lyon 206 m�lyar 21 m�lyon 699 b�n 
l�raya çıktı. Toplam kred� hacm�, geçen yılın aynı 
dönem�ne göre yüzde 49,02 artış kaydett�.

Kira Gelir Beyannamesi İçin

  31 MARTSon Gün

Elektronik Tebligat 1,4
Milyar Lira Tasarruf Sağladı...

1 Ocak-31 Aralık 2021 dönem�nde k�raladığı konuttan 7 b�n TL, �ş 
yer�nden �se 53 b�n TL'n�n üzer�nde get�r� elde eden mükellefler �ç�n 
beyanname süres� 31 Mart'ta doluyor.

Bankaların Mevduat 
Kredi Hacmi Arttı...

Türk�ye genel�nde m�lyonlarca 
gayr�menkul sah�b�n� �lg�lend�ren ve 1 
Mart'ta başlayan beyan dönem� �ç�n son 
5 gün kaldı.

Mükellefler, 1 Ocak-31 Aralık 
2021 dönem� konuttan 7 b�n TL, �ş 
yer�nden �se 53 b�n TL'n�n üzer�nde k�ra 
get�r�s� sağlaması hal�nde gel�r verg�s� 
ödeyecek. Konutta sadece tek mesken 
�ç�n �st�sna uygulanacak. K�ra gel�r�n� 
beyan etmeyen veya eks�k beyan edenler 
�st�snadan faydalanamayacak.

Hazır Beyan S�stem�'ne 7 gün 24 saat 
ulaşılab�l�yor

İst�sna hadd�n�n üzer�nde konut 
gel�r� elde edenler bu �st�sna oranı 
düştükten sonra beyanname verecek. 
İs t � sna  oranı  sadece  b � r  konut ta 
kullanılab�ld�ğ� �ç�n b�rden fazla konuttan 
k�ra gel�r� elde edenler�n buna d�kkat 
etmes� gerekecek. Öte yandan �ş yer� k�ra 
ge l � r �nde  beyan s ın ı r ı  geç � lmes� 
durumunda �st�sna oranı düşülmeyecek.

Va t a n d a ş l a r  � n t e r n e t t e 

www.g�b.gov.tr adres� üzer�nden 

"Hazır Beyan S�stem�"ne g�r�ş yapıp 
hazırlanan beyanları onaylayarak veya 
üzer�nde gerekl� değ�ş�kl�kler� yaparak 
hızlı ve kolay b�r şek�lde k�ra beyanlarını 
ve reb � l �yo r.  Ayr ı ca  �kametgah ın 
bulunduğu bölgedek� verg� da�res�nde de 
bu �şlem yapılab�l�yor. Hazır Beyan 
S�stem�'ne 7 gün 24 saat ulaşılab�l�yor.

Verg�ler �k� eş�t taks�tte ödeneb�l�yor

İnternet kullanamayan veya 
verg� da�res�ne g�demeyen 60 yaş üzer� 
mükellefler, okuma yazma b�lmeyenler 
�le engell� ve hastalar "444 0 189" 
numaralı Verg� İlet�ş�m Merkez�'nden 
yardım �steyeb�lecek. Bu k�mselere 
r a n d e v u  s � s t e m � n e  g ö r e  M a l � y e 
Bakanlığı'ndan b�r memur yardımcı 
olacak. K�ra gel�rler�nden k�ş�ye tahakkuk 
eden verg�ler mart ve temmuz aylarında 
�k� eş�t taks�tte ödeneb�lecek.

Y ı l l ı k  b e y a n n a m e  v e r m e 
konusunda mükellefler GİB'�n çağrı 
merkez� "Verg� İlet�ş�m Merkez�"n� 
(VİMER-189) arayarak her türlü b�lg�y� 
alab�lecek.

Z�raat Bankası Bölge Yönet�c�s� Bek�r Eken 
Turhal Şube Yönet�c� Bülent Acar �le b�rl�kte 
Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer Çenes�z'� 
z�yaret ett�.
 Yönet�m Kurulu Başkanımız Ceng�z Öz, 
Yönet�m Kurulu Sayman Üyem�z M. Erdem Ural 
�le Yönet�m Kurulu Üyeler�m�z Süleyman Aykut 
ve Yalçın Çet�n'�nde hazır bulunduğu z�yarette 
Z�raat Bankası Bölge Yönet�c�s� Bek�r Eken 
Z�raat Bankasının kurumsal faal�yetler� ve 
ça l ı şma la r ı  hakk ında  Yöne t �m Kuru lu 

Başkanımız Ömer Çenes�z ve Yönet�m Kurulu 
Üyeler�m�ze b�lg� verd�.
 Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer 
Çenes�z'de Z�raat Bankası Bölge Yönet�c�s� Bek�r 
Eken Turhal Şube Yönet�c� Bülent Acar'a naz�k 
z�yaretler� �ç�n teşekkür ederek üyeler�m�z�n 
finansman kaynaklarına rahat er�ş�m� ve Kred� 
Garant� Fonu (KGF) destekler� hakkında beklent� 
ve talepler�n� �lett�.
 Karşılıklı görüş alış ver�ş� devam eden 
z�yaret d�lek ve temenn�ler �le son buldu. 

İmalat sanay�s� genel�nde kapas�te kullanım oranı, martta b�r öncek� aya göre 0,7 puan artarak 
yüzde 77,3 sev�yes�ne yükseld�.

Elektron�k tebl�gat 2015'ten 2018 sonuna kadar �steğe bağlı olarak uygulandı. 1 
Ocak 2019'dan �t�baren �se tebl�gat çıkarmaya yetk�l� merc�ler�n, aralarında kamu 
kurumları, noterler, avukatlar ve b�l�rk�ş�ler�n de bulunduğu gerçek ve tüzel 

k�ş�lere tebl�gatları elektron�k ortamda göndermes� zorunlu hale get�r�ld�.

Zorunluluk dışında kalan gerçek ve tüzel k�ş�ler�n �se elektron�k tebl�gatı, 
"talepler� hal�nde" kullanmaları öngörüldü. Tebl�gatların elektron�k ortamdan anlık 
�let�lmes�n�n sağlanmasıyla da yargılamaların kısa sürede tamamlanması amaçlandı.

102 m�lyon 877 b�n 373 tebl�gat elektron�k ortamdan �let�ld�

Adalet Bakanlığı ver�ler�ne göre, uygulama kapsamında bugüne kadar 102 
m�lyon 877 b�n 373 tebl�gat elektron�k ortamdan �let�ld�. F�z�k� tebl�gat yer�ne mal�yet� 
daha az olan elektron�k tebl�gatla tasarrufa da geç�ld�.

Elektron�k tebl�gat uygulamasıyla bugüne kadar 1 m�lyar 400 m�lyon 998 b�n 495 l�ra 
tasarruf sağlandı.

Öte yandan, tebl�gatların elektron�k ortamdan gönder�lmes�yle 3 b�n 601 ton 
kağıt tasarrufu elde ed�ld�, 61 b�n 212 ağaç korundu.

Elektron�k tebl�gat sürec�

Elektron�k tebl�gat adres� almak �ç�n başvurular PTT'ye yapılırken oluşturulan 
elektron�k tebl�gat adresler� Ulusal Elektron�k Tebl�gat S�stem�ne (UETS) kayded�l�yor.

Elektron�k tebl�gat adres�, adres sah�b�ne tesl�m ed�lmek üzere �lg�l� kurum, 
kuruluş veya b�rl�ğe PTT tarafından gönder�l�yor.

Tesl�m �şlem�n�n gerçekleşt�ğ� b�lg�s�n�n �let�lmes�nden sonra bu adres, tebl�gat 
çıkarmaya yetk�l� makam ve merc�ler�n kullanımına sunuluyor. 

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 29,5 m�lyar l�ra artarak 6 tr�lyon 154,8 m�lyar 

l�raya yükseld�.

Ziraat Bankası Bölge Yöneticisi 
Bekir Eken Odamızı Ziyaret Etti 

Kapasite Kullanım Oranı 
Martta Arttı...

Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası'ndan 
(TCMB) yapılan açıklamaya göre, �malat 
sanay�s�nde faal�yet gösteren 1.761 �ş yer� 

tarafından mart ayı İkt�sad� Yönel�m Anket�'ne 
ver�len yanıtlar toplulaştırılarak değerlend�r�ld�.

Anket sonuçlarına göre, �malat sanay�s� 

genel�nde kapas�te kullanım oranı, martta b�r öncek� 
aya kıyasla 0,7 puan artışla yüzde 77,3'e çıktı.

Aynı dönemde mevs�msel etk�lerden 
arındırılmış kapas�te kullanım oranı da (KKO-MA) 
1 puan yüksel�şle yüzde 78,2 düzey�nde gerçekleşt�.

Elektron�k tebl�gat uygulamasıyla bugüne kadar 1 m�lyar 400 m�lyon 998 
b�n 495 l�ra tasarruf sağlandı. 
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