
Bülten Bülten 
NİSAN

2022
3

A 56 

HAFTALIK

TURHAL TİCARET VE SANAYİ ODASI HAFTALIK YAYIN ORGANI

HAFTALIK

HAFTA:56
 28 Mart-1 Nisan 2022

Ekonomi
Teklifi
Komisyondan
Geçti...

Türk�ye’n�n İhracatı    
Geçen Yılın Aynı Ayına Göre
Yüzde 25,4 Arttı...
TÜİK ve T�caret Bakanlığı �ş b�rl�ğ�yle 
oluşturulan şubat ayına �l�şk�n geç�c� dış 
t�caret ver�ler� açıklandı. Buna göre, 
Türk�ye'n�n �hracatı şubatta geçen yılın 
aynı ayına göre yüzde 25,4 artarak 20 
m�lyar 4 m�lyon dolar, �thalatı yüzde 44,5 
yükselerek 27 m�lyar 885 m�lyon dolar 
oldu.

OSB’lerdek� Sanay�c�ler�  
Rahatlatacak Değ�ş�kl�k.  

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.P�st ve altyapı 
sorunları neden�yle tar�fel� uçuşlar N�san 2017'de sonlandırıldı. Kentte 
2018 yılında esk� haval�manının yanında �nşasına başlanan yen� 
haval�manı �se 25 Mart Cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan 
tarafından h�zmete açıldı.

P�st� 2 b�n 700 metre uzunluğunda olan, büyük gövdel� uçaklar 
ve kargo uçaklarının da �n�ş yapab�leceğ� yen� haval�manının apronu, 7 
uçak park kapas�tel� durumda.Türk Hava Yolları, İstanbul Haval�manı 

�le Tokat Haval�manı arasında karşılıklı olarak haftanın 4 günü 
(pazartes�, çarşamba, cuma ve pazar) uçuş düzenl�yor. 

Seferler, İstanbul Haval�manı'ndan saat 09.35'te, Tokat 
Haval�manı'ndan �se 11.20'de yapılıyor.AnadoluJet de Sab�ha Gökçen 
Haval�manı'ndan Tokat Haval�manı'na haftanın 3 günü (salı, perşembe 
ve cumartes�) sefer gerçekleşt�r�yor. Bu uçuşlar da Sab�ha Gökçen 
Haval�manı'ndan saat 08.45'te, Tokat Haval�manı'ndan �se saat 10.45'te 
gerçekleş�yor.

Hem Türk Hava Yolları hem de AnadoluJet'�n her �k� yöndek� 
seferler�n�n b�letler�n�n 20 N�san'a kadar hemen hemen tamamının 
satıldığı öğren�ld�.

BDDK tarafından yayımlanan haftalık bültene 
göre, sektörün kred� hacm� 25 Mart �t�barıyla 63 
m�lyar 249 m�lyon l�ra arttı. Söz konusu dönemde 
toplam kred� hacm� 5 tr�lyon 398 m�lyar 408 
m�lyon l�radan 5 tr�lyon 461 m�lyar 657 m�lyon 
l�raya yükseld�. Bankacılık sektöründek� toplam 
mevduat da (bankalararası dah�l), geçen hafta 53 
m�lyar 658 m�lyon l�ra arttı . Söz konusu haftada 
yüzde 0,9 yükselen bankacılık sektörü toplam 
mevduatı, 6 tr�lyon 40 m�lyar 341 m�lyon l�ra 
oldu.
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Bankaların Kredi 
Hacmi Arttı...  
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MB Rezevrleri
108 Milyar Dolar Oldu

TCMB tarafından 
Haftalık Para ve Banka 
İstat�st�kler� yayımlandı. 
Buna göre, 25 Mart 
�t�barıyla Merkez 
Bankası brüt döv�z 
rezervler�, 862 m�lyon 
dolar azalışla 65 m�lyar 
638 m�lyon dolara 
ger�led�. 

Kurumlar Vergisinde Beyan Dönemi Başladı
Kurumlar verg�s� mükellefler� �ç�n 2021 
hesap dönem�ne �l�şk�n beyan dönem� 
başladı. Mükellefler 2021 hesap 
dönem�ne �l�şk�n kurumlar verg�s� 
beyannameler�n� 1 N�san-5 Mayıs 
dönem�nde "www.g�b.gov.tr" aracılığıyla 
"https://ebeyanname.g�b.gov.tr" �nternet 
adres� üzer�nden elektron�k ortamda 
vereb�lecek.Kurumlar verg�s� 
beyannames�n� ver�rken Gel�r İdares� 
Başkanlığının (GİB) hazırladığı 
"Kurumlar Verg�s� Beyan Rehber�"nden 
yararlanab�lecek.Hesap dönem� takv�m 
yılı olan mükellefler, tahakkuk eden 
kurumlar verg�s�n� GİB �nternet s�tes� 
üzer�nden anlaşmalı bankaların 

kred�/banka kartlarıyla, banka 
hesabından, yabancı ülkede faal�yet 
gösteren bankaların kred�/banka 
kartlarıyla, anlaşmalı bankaların 
şubeler�nden veya alternat�f ödeme 
kanallarından ödeyeb�lecek.Sermaye 
ş�rketler�, kooperat�fler, �kt�sad� kamu 
kuruluşları, dernek veya vakıflara a�t 
�kt�sad� �şletmeler ve �ş ortaklıkları 
kurumlar verg�s� mükellefi olarak 
sıralanıyor. Açıklamalara ve ayrıntılı 
b�lg�lere Verg� İlet�ş�m Merkez�n�n 189 
numaralı telefon hattından, GİB'�n 
�nternet s�tes� ve sosyal medya 
hesaplarından ulaşılab�l�yor.
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Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer 
Çenes�z Gümrük ve Tur�zm İşletmeler� 
T�c. A.Ş.'n�n 2021 Yılı Olağan Genel 

Kurul toplantısının ardından TOBB Başkanı M. 
R�fat  H�sarcıklıoğlu 'nun başkanlığında 
gerçekleşt�r�len “Türk�ye Odalar ve Borsalar 
B�rl�ğ� (TOBB) Oda / Borsa Müşterek İst�şare 

Toplantısı”na katıldı. 
TO B B  İ k � z  K u l e l e r  K o n f e r a n s 

Salonu'nda gerçekleşt�r�len toplantıda,  Yönet�m 
Kurulu Başkanımız Ömer Çenes�z �le toplantıya 
katılan Oda ve Borsa Başkanları yaşanan sektörel 
ve bölgesel sıkıntıları TOBB Başkanı M. R�fat 
H�sarcıklıoğlu'na �lett�ler. 

Bankaların Aktifleri 9,5 Trilyon Lira Oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 
(BDDK) tarafından, Şubat 2022 dönem�ne 
�l �şk�n "Türk Bankacılık Sektörünün 
Konsol�de Olmayan Ana Göstergeler�" raporu 
yayımlandı. Rapora göre, şubatta bankacılık 
sektörünün akt�f büyüklüğü 9 tr�lyon 482 
m�lyar 668 m�lyon l�ra düzey�nde gerçekleşt�. 
Sektörün akt�f toplamı 2021 sonuna göre 267 
m�lyar 210 m�lyon l�ra artış kaydederken, 
bunun oransal karşılığı yüzde 2,9 oldu.

Tokat 
Havalimanı’nda

1 Aylık Rezervasyonlar 
Doldu.
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Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı, Şubat 2022 
dönem�ne a�t yatırım teşv�k belges� l�stes� 
Resm� Gazete'de yayımlandı. Buna göre, söz 
konusu ayda 617 yatırım teşv�k belges� ver�ld�. 
Belge alan projeler�n yatırım tutarı 17 m�lyar 
736 m�lyon 488 b�n 158 l�ra olarak hesaplandı. 
Bu yatırımların gerçekleşt�r�lmes�yle 20 b�n 
320 k�ş�n�n �st�hdam ed�lmes� planlanıyor.
Öte yandan sab�t yatırım tutarı 4 m�lyar 484 
m�lyon 278 b�n 242 l�ra olan ve 30 b�n 307 
k�ş�n�n �st�hdamı öngörülen 697 yatırım teşv�k 
belges� �ptal ed�ld�.
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Şubatta 617 Yatırım Teşvik 
Belgesi Düzenlendi...

 

Enerji
İthalatı
Faturası
Şubatta
Arttı...

H-ÜFE Endeksi Şubatta Arttı
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Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı tarafından 
hazırlanan "Organ�ze Sanay� Bölgeler� 
Uygulama Yönetmel�ğ�'nde Değ�ş�kl�k 
Yapılmasına Da�r Yönetmel�k" Resm� 
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe g�rd�. 
Değ�ş�kl�kle gerek OSB'lerden gerekse 
sanay�c�lerden gelen talepler�n 
karşılanması ve uygulamada yaşanan 
sıkıntıların g�der�lmes� amaçlandı. 

2

TÜİK, şubat ayına �l�şk�n "H�zmet Üret�c� F�yat 
Endeks�"n�n sonuçlarını açıkladı. Buna göre, H-
ÜFE, şubatta b�r öncek� aya kıyasla yüzde 3,78, 
geçen yılın aralık ayına göre yüzde 17,36, geçen yılın 
aynı ayına göre yüzde 78,09 ve 12 aylık ortalamalara 
göre yüzde 41,85 yükseld�.Endeks geçen yılın aynı 
ayına göre, ulaştırma ve depolama h�zmetler�nde 
yüzde 101,45, konaklama ve y�yecek h�zmetler�nde 
yüzde 60, b�lg� ve �let�ş�m h�zmetler�nde yüzde 
35,04, gayr�menkul h�zmetler�nde yüzde 190,51, 
meslek�, b�l�msel ve tekn�k h�zmetlerde yüzde 37,98, 
�dar� ve destek h�zmetlerde yüzde 58,18 artış 
gösterd�.
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Türkiye’nin Ham Çelik Üretimi
 Şubat’ta Azaldı   

TOBB Oda-Borsa Müşterek İstişare 
 Toplantısı Ankara’da Yapıldı

Türk�ye Çel�k Üret�c�ler� Derneğ� 
(TÇÜD) şubat ayına �l�şk�n üret�m, 
tüket�m ve dış t�caret ver�ler�n� 
açıkladı.Buna göre, şubat ayında 
Türk�ye'n�n ham çel�k üret�m�, geçen 
yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 azalarak 
3 m�lyon tona ger�led�. 



Organ�ze sanay� bölgeler�nde (OSB), "güneş enerj�s�ne 
dayalı enerj� üret�m tes�sler�n�n sanay� parsel�n�n en 
fazla yüzde 25'�ne kadar yapılab�leceğ�ne" �l�şk�n 

sınırlama kaldırıldı.
Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı tarafından hazırlanan 

"Organ�ze Sanay� Bölgeler� Uygulama Yönetmel�ğ�'nde 
Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Yönetmel�k" Resm� Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe g�rd�. Değ�ş�kl�kle gerek OSB'lerden 
gerekse sanay�c�lerden gelen talepler�n karşılanması ve 
uygulamada yaşanan sıkıntıların g�der�lmes� amaçlandı.

Buna göre, OSB'lerde yer alan sanay�c�ler�n, sanay� 
alanları dışında t�caret, eğ�t�m, sağlık alanları �ht�yaçlarını 
karşılamak amacıyla "h�zmet ve destek alanı" oluşturulmasına 
yönel�k talepler�n değerlend�r�lmes� ve bu alanlarda 
yürütülecek faal�yetler�n kapsamı hususlarında genel 
prens�pler�n bel�rlenmes� �ç�n genel kurul/müteşebb�s 
heyet�ne görev ver�ld�.

Gen�ş leme o lanağı  bu lunmayan  OSB' le r, 
sanay�c�ler�n �ht�yaçlarına yönel�k "h�zmet ve destek alanı" 
üretemey�p, alan yeters�zl�ğ�nden az sayıda h�zmet ve destek 
alanı  olan bölgelerde sanay�c� ler �n  �ht �yaçlar ını 
karşılayamama sıkıntısı yaşıyordu. Söz konusu sorunları 
yaşayan OSB'ler�n h�zmet ve destek alanı �ht�yacının 
karşılanab�lmes� �ç�n OSB mülk�yet�ndek� alanlara �lave 
katılımcıların ya da kamu kurum ve kuruluşların 
mülk�yet�ndek� alanların da plan değ�ş�kl�ğ�yle h�zmet destek 
alanına çevr�leb�lmes�ne �mkân tanındı.

Yapılaşması tamamlanmış parseller�n çeş�tl� 
nedenlerle bölünmes� sonucu oluşan yen� parsellerdek� 

mevcut yapılar b�rçok durumda söz konusu yönetmel�kte 
bel�rt�len yapı çekme mesafeler�ne uymuyordu. Bu sorunun 
çözümü ve bölünme �şlemler�n�n tamamlanarak sanay� 
parseller�nde üret�me devam ed�lmes� amacıyla yapılaşma 
olan ve bölünen parsellerde yapı çekme mesafeler�n�n 
uygulanmasına �st�snalar get�r�ld�.
Parsellerde b�rleşme ve bölünme sınırı düzenlend�

Ortak kullanım alanı �le h�zmet ve destek alanı 
parseller�nde b�rleşme ve bölünme �şlemler�n�n yapılmasının 
usulü bel�rlen�rken m�n�mum parsel büyüklüğü 3 b�n 
metrekare olarak bel�rlend�.

Yen�leneb�l�r ve sürdürüleb�l�r enerj� kaynaklarının 
OSB katılımcıları tarafından kullanılmasını teşv�k etmek 
amacıyla güneş enerj�s�ne dayalı enerj� üret�m tes�sler�n�n, 
sanay� parsel�n�n en fazla yüzde 25'�ne yapılab�leceğ�ne �l�şk�n 
sınırlama kaldırıldı.

OSB �ç�nde parsel tahs�s� yapılan gerçek ve tüzel 
k�ş�ler�n t�car� hayatın gerekl�l�kler� çerçeves�ndek� tür 
değ�ş�kl�ğ�, b�rleşme ve bölünme g�b� �şlemler�n OSB 
mevzuatına uygun değerlend�r�lmes�ne �mkan tanındı.

Dev�rlere �l�şk�n yapılan değ�ş�kl�kle bugünün 
koşullarında gel�şen sermaye araçlarının OSB'ler �ç�nde de 
kullanmasının önü açıldı. OSB'lerdek� katılımcıların 
finansmana er�ş�m�n�n güncel finans ve sermaye araçlarıyla 
kolaylaştırılması planlandı.

Dünya Bankası kred�s� �le yapılan �şlerde, sadece 
yapım değ�l müşav�rl�k, mal ve h�zmet alımları da Bakanlıkça 
oluşturulan kom�syonca kred� veren kuruluşun esasları 
çerçeves�nde �hale yapılmasına �mkân tanındı.

Türk�ye Çel�k Üret�c� ler� 
Derneğ� (TÇÜD) şubat ayına 
�l�şk�n üret�m, tüket�m ve dış 

t�caret ver�ler�n� açıkladı.Buna göre, 
şubat ayında Türk�ye'n�n ham çel�k 
üret�m�, geçen yılın aynı ayına göre 
yüzde 3,3 azalarak 3 m�lyon tona 
ger�led�. Ham çel�k üret�m�, yılın �lk 2 
ayında yüzde 5,7 düşüşle 6,1 m�lyon 
ton sev�yes�nde gerçekleşt�.
  N�ha� mamul çel�k tüket�m� 
şubatta, yıllık bazda yüzde 1,9 artarak 
2 , 9  m � l y o n  t o n ,  o c a k - ş u b a t 
dönem�nde �se yüzde 1,2 ger�leyerek 
5,9 m�lyon ton oldu.
ÇELİK ÜRÜNLERİ İHRACATI 
YÜZDE 1,3 ARTTI

Şubat ta  çe l �k  ürünle r � 
�hracatı, m�ktar yönünden yıllık 
bazda yüzde 1,3 artışla 1,3 m�lyon 
ton, değer yönünden yüzde 46,5 
yüksel�şle 1,2 m�lyar dolar olarak 
kayıtlara geçt�.

Ocak-şubat dönem�nde, 
geçen yılın aynı dönem�ne kıyasla 

�hracat m�ktar olarak yüzde 2 artarak 
2,6 m�lyon ton, değer olarak yüzde 
52,4 yükselerek 2,4 m�lyar dolar oldu.
İTHALATTA YÜZDE 12,9'LUK 
YÜKSELİŞ

Şubat ayında çel�k ürünler� 
�thalatı geçen yılının aynı ayına göre 
m�ktar yönünden yüzde 12,9 artışla 
1,4 m�lyon ton, değer yönünden 
yüzde 76,3 yüksel�şle 1,5 m�lyar dolar 
o l a r a k  k a y ı t l a r a  g e ç t � .
  Yılın �lk 2 ayında �thalat, 
geçen yılın aynı dönem�ne göre 
m�ktar yönünden yüzde 13,8 artışla 
2,8 m�lyon ton, değer yönünden 
yüzde 67,6 yüksel�şle 2,9 m�lyar dolar 
sev�yes�nde gerçekleşt�.

Geçen yılın ocak-şubat 
dönem�nde yüzde 88,9 olan �hracatın 
�thalatı karşılama oranı, �thalattak� 
yüksek oranlı artışın etk�s�yle bu yılın 
a y n ı  d ö n e m � n d e  y ü z d e  8 0 , 8 
sev�yes�ne ger�led�.

Türk�ye İstat�st�k Kurumu, şubat ayına �l�şk�n 
"H�zmet Üret�c� F�yat Endeks�"n�n sonuçlarını 
açıkladı. Buna göre, H-ÜFE, şubatta b�r öncek� aya 

kıyasla yüzde 3,78, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 
17,36, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 78,09 ve 12 aylık 
ortalamalara göre yüzde 41,85 yükseld�.

Endeks geçen yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve 
depolama h�zmetler�nde yüzde 101,45, konaklama ve 
y�yecek h�zmetler�nde yüzde 60, b�lg� ve �let�ş�m 
h�zmetler�nde yüzde 35,04, gayr�menkul h�zmetler�nde 
yüzde 190,51, meslek�, b�l�msel ve tekn�k h�zmetlerde 
yüzde 37,98, �dar� ve destek h�zmetlerde yüzde 58,18 artış 
gösterd�.

B�r öncek� aya göre değerlend�r�ld�ğ�nde �se 
endeks, ulaştırma ve depolama h�zmetler�nde yüzde 4,74, 
konaklama ve y�yecek h�zmetler�nde yüzde 4,15, b�lg� ve 
�let�ş�m h�zmetler�nde yüzde 4,11, meslek�, b�l�msel ve 
tekn�k h�zmetlerde yüzde 2,76, �dar� ve destek h�zmetlerde 
yüzde 2,49 artarken, gayr�menkul h�zmetler�nde yüzde 
0,08 azalış kaydett�.

Yıllık H-ÜFE'ye göre 21 alt sektör daha düşük, 6 

alt sektör daha yüksek değ�ş�m gösterd�. Yıllık bazda alt 
sektörler �ncelend�ğ�nde, endekste en düşük artışlar, 
telekomün�kasyon h�zmetler�nde yüzde 15,79, hukuk ve 
muhasebe h�zmetler�nde yüzde 22,79, büro yönet�m�, büro 
destek ve d�ğer �ş destek h�zmetler�nde yüzde 26,47 olarak 
gerçekleşt�. Buna karşılık gayr�menkul h�zmetler� yüzde 
190,51, su yolu taşımacılığı h�zmetler� yüzde 190,21, 
depolama ve destek h�zmetler� (taşımacılık �ç�n) yüzde 
132,03 �le endeksler�n en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık H-ÜFE'ye göre 16 alt sektör daha düşük, 11 
alt sektör daha yüksek değ�ş�m kaydett�. Aylık bazda alt 
sektörler �ncelend�ğ�nde, azalış gösteren alt sektörler 
yüzde 0,45 �le hava yolu  taşımacılığı h�zmetler�, 0,23 �le 
b�lg� h�zmetler�, 0,08 �le gayr�menkul h�zmetler� oldu. 
Buna karşılık posta ve kurye h�zmetler� yüzde 7,9, 
programcılık ve yayıncılık h�zmetler� yüzde 7,03, kara 
taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı h�zmetler� yüzde 
6,18 �le endeksler�n en fazla arttığı alt sektörler olarak 
bel�rlend�.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 
(BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, 
sektörün kred� hacm� 25 Mart �t�barıyla 63 m�lyar 249 

m�lyon l�ra arttı. Söz konusu dönemde toplam kred� hacm� 5 
tr�lyon 398 m�lyar 408 m�lyon l�radan 5 tr�lyon 461 m�lyar 
657 m�lyon l�raya yükseld�. Bankacılık sektöründek� toplam 
mevduat da (bankalararası dah�l), geçen hafta 53 m�lyar 658 
m�lyon l�ra arttı . Söz konusu haftada yüzde 0,9 yükselen 
bankacılık sektörü toplam mevduatı, 6 tr�lyon 40 m�lyar 341 
m�lyon l�ra oldu.
Tüket�c� kred�ler� tutarı 797 m�lyar l�raya yükseld�

Ver�lere göre, tüket�c� kred�ler� tutarı, 25 Mart 
�t�barıyla 5 m�lyar 278 m�lyon l�ra artışla 797 m�lyar 151 
m�lyon l�raya çıktı. Söz konusu kred�ler�n 309 m�lyar 556 
m�lyon l�rası konut, 14 m�lyar 89 m�lyon l�rası taşıt ve 473 
m�lyar 506 m�lyon l�rası �ht�yaç kred�ler�nden oluştu.

Söz konusu dönemde taks�tl� t�car� kred�ler�n tutarı 
4 m�lyar 425 m�lyon l�ra artarak 739 m�lyar 811 m�lyon 
l�raya yükseld�. Bankaların b�reysel kred� kartı alacakları da 
yüzde 2,6 artarak 224 m�lyar 105 m�lyon l�ra oldu. B�reysel 
kred� kartı alacaklarının 89 m�lyar 765 m�lyon l�rası taks�tl�, 
134 m�lyar 341 m�lyon l�rası taks�ts�z oldu.
Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık ver�ler�ne göre, bankacılık 
sektöründe tak�ptek� alacaklar, 25 Mart �t�barıyla b�r öncek� 
haftaya göre 417 m�lyon l�ra artarak 164 m�lyar 313 m�lyon 
l�raya yükseld�. Söz konusu tak�ptek� alacakların 130 m�lyar 
684 m�lyon l�rasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık s�stem�n�n yasal öz 
kaynakları 35 m�lyar 593 m�lyon l�ra artarak 1 tr�lyon 57 
m�lyar 549 m�lyon l�ra oldu.

Türk�ye’n�n Ham Çel�k Üret�m�
Azaldı...

TCMB tarafından Haftalık Para ve 
Banka İstat�st�kler� yayımlandı. 
Buna göre, 25 Mart �t�barıyla Merkez 
Bankası brüt döv�z rezervler�, 862 
m�lyon dolar azalışla 65 m�lyar 638 
m�lyon dolara ger�led�. Brüt döv�z 
rezervler�, 18 Mart'ta 66 m�lyar 500 
m�lyon dolar sev�yes�ndeyd�.

Söz konusu dönemde altın 

rezervler�, 191 m�lyon dolar artarak 
42 m�lyar 208 m�lyon dolardan 42 
m�lyar 399 m�lyon dolara çıktı.

B ö y l e c e  M e r k e z 
Bankası'nın toplam rezervler�, 25 
Mart haftasında b�r öncek� haftaya 
kıyasla 671 m�lyon dolar ger�leyerek 
108 m�lyar 708 m�lyon dolardan 108 
m�lyar 37 m�lyon dolara �nd�.

  Bülten Bülten 
HAFTALIKHAFTALIK   Bülten Bülten 

HAFTALIKHAFTALIK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından, 
Şubat 2022 dönem�ne �l�şk�n "Türk Bankacılık Sektörünün Konsol�de 
Olmayan Ana Göstergeler�" raporu yayımlandı. Rapora göre, şubatta 
bankacılık sektörünün akt�f büyüklüğü 9 tr�lyon 482 m�lyar 668 m�lyon 
l�ra düzey�nde gerçekleşt�. Sektörün akt�f toplamı 2021 sonuna göre 
267 m�lyar 210 m�lyon l�ra artış kaydederken, bunun oransal karşılığı 
yüzde 2,9 oldu.

Şubatta 2021 sonuna kıyasla, sektörün en büyük akt�f kalem� 
olan kred�ler yüzde 5,5 artarak 5 tr�lyon 171 m�lyar 470 m�lyon l�raya, 
menkul değerler toplamı yüzde 7 yükselerek 1 tr�lyon 579 m�lyar 664 
m�lyon l�raya çıktı. Bu dönemde, kred�ler�n tak�be dönüşüm oranı da 
yüzde 3,02 sev�yes�nde gerçekleşt�.

Bankaların kaynakları �ç�nde en büyük fon kaynağı 
durumunda olan mevduat, şubatta 2021 sonuna göre yüzde 4,4 artarak 
5 tr�lyon 538 m�lyar 974 m�lyon l�raya yükseld�.

Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 12,2 artışla 800 m�lyar 
954 m�lyon l�raya ulaştı. Sektörün şubat sonu �t�barıyla dönem net karı 
38 m�lyar 999 m�lyon l�ra, sermaye yeterl�l�ğ� standart oranı yüzde 
19,05 sev�yes�nde gerçekleşt�.

MB Rezevrleri 108 Milyar Dolar Oldu

Bankacılık Sektörü Kredi Hacmi
Arttı...

Türk�ye İstat�st�k Kurumu �le T�caret Bakanlığı tarafından oluşturulan geç�c� 
dış t�caret �stat�st�kler�ne göre, şubatta Türk�ye'n�n toplam �thalatı �se geçen 
yılın aynı ayına göre yüzde 44,5 artarak 27 m�lyar 885 m�lyon dolar oldu.

Bu tutarın 7 m�lyar 763 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 şubat ayında bu rakam 2 m�lyar 754 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 şubatta geçen yılın aynı ayına göre 
yüzde 49,6 artarak 2 m�lyon 345 b�n 489 tona çıktı.

Ener� İthalatı Faturası
Şubatta Arttı...

 

H-ÜFE Şubatta Arttı Türk�ye'n�n enerj� �thalatı �ç�n öded�ğ� tutar, şubatta 7 m�lyar 
763 m�lyon dolara yükseld�.

39 maddel�k ekonom� 
tekl�fi Mecl�s Plan ve Bütçe 
Kom�syonu'ndan geçt�. 
Kom�syonda kabul ed�len tekl�fin 
ayrıntıları şöyle:

· Fa�zs�z konut almak 
�sterken mağdur olan 
b�nlerce k�ş�yle �lg�l� adım 
atıldı. Tasfiye ed�len 
ş�rketlerde paraları 
bulunan yaklaşık 50 b�n 
k�ş�ye �k� seçenek 
sunulacak. Alacaklılar 
�sterlerse faal�yetler�ne �z�n 
ver�len d�ğer 6 firmaya 
hakları korunarak 
geçeb�lecek. 

· Muhtar maaşları asgar� 
ücret sev�yes�ne 
yükselt�lecek. 

· S�stemde kalmak 
�stemeyenlere �se TMSF 
tarafından paraları ger� 
ödenecek.

· Ayrıca Verg� usul 

kanunundak� kaçakçılık 
suçuna etk�n p�şmanlık 
hükmü get�r�lecek.

· F�nans sektöründe kurum 
kazançlarının 
verg�lend�r�lmes�nde, 
kurumlar verg�s� yüzde 25 
olarak uygulanacak. 

· Özel sağlık kuruluşunda 
hek�ml�k yapanların 
kazançları da serbest 
meslek kazancı olarak 
verg�lend�r�lecek.

· Ç�ftç�ler�n bazı kred� 
borçlarına uygulanan 
fa�z�n esasları yen�den 
düzenlenecek. Borç 
ödemede kolaylık 
sağlanacak. 

· Haz�neye a�t tarım 
araz�ler�n�n k�raya 
ver�lmes�nde başvuru 
süres� yıl sonuna kadar 
uzatılacak.  

Ekonomi Teklifi Komisyondan Geçti

Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası (TCMB) altın rezervler� 25 
Mart haftasında 191 m�lyon dolar artarak 42 m�lyar 208 m�lyon 
dolardan 42 m�lyar 399 m�lyon dolara çıktı.

OSB’lerdeki Sanayicileri
Rahatlatacak Değişiklik
 

H�zmet Üret�c� F�yat Endeks�, şubatta aylık bazda yüzde 3,78, yıllık bazda yüzde 78,09 
artış gösterd�.

Bankaların
Aktifleri 
Arttı... 

Türk�ye İstat�st�k Kurumu ve T�caret 
Bakanlığı �ş b�rl�ğ�yle oluşturulan şubat 
ayına �l�şk�n geç�c� dış t�caret ver�ler� 

açıklandı. Buna göre, Genel T�caret S�stem� (GTS) 
kapsamında �hracat şubatta geçen yılın aynı ayına 
göre yüzde 25,4 artarak 20 m�lyar 4 m�lyon dolar, 
�thalat yüzde 44,5 artarak 27 m�lyar 885 m�lyon 
dolar oldu.

Dış t�caret açığı şubatta geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 135,5 yükselerek 3 m�lyar 347 
m�lyon dolardan 7 m�lyar 881 m�lyon dolara çıktı. 
İhracatın �thalatı karşılama oranı Şubat 2021'de 
yüzde 82,7 �ken geçen ay yüzde 71,7'ye ger�led�.

Enerj� ve altın har�ç dış t�caret

Enerj� ürünler� ve parasal olmayan altın 
har�ç �hracat şubatta yüzde 25,5 artarak 15 m�lyar 
246 m�lyon dolardan 19 m�lyar 130 m�lyon dolara 
yükseld�.

Şubatta enerj� ürünler� ve parasal olmayan 
altın har�ç �thalat yüzde 26,8 artışla 15 m�lyar 523 
m�lyon dolardan 19 m�lyar 690 m�lyon dolara çıktı.

Enerj� ürünler� ve parasal olmayan altın 
har�ç dış t�caret açığı şubatta 560 m�lyon dolar 
olarak gerçekleşt�.

Dış t�caret hacm� yüzde 26,2 artarak 38 
m�lyar 820 m�lyon dolar oldu. Söz konusu ayda 
enerj� ve altın har�ç �hracatın �thalatı karşılama 
oranı yüzde 97,2 olarak kayıtlara geçt�.

Türkiye’nin İhracatı Şubatta Arttı 
Türk�ye'n�n �hracatı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,4 artarak 20 m�lyar 4 m�lyon dolar, 
�thalatı yüzde 44,5 yükselerek 27 m�lyar 885 m�lyon dolar oldu.

Kurumlar verg�s� mükellefler� �ç�n 2021 hesap dönem�ne �l�şk�n beyan dönem� 
başladı. Mükellefler 2021 hesap dönem�ne �l�şk�n kurumlar verg�s� 
beyannameler�n� 1 N�san-5 Mayıs dönem�nde "www.g�b.gov.tr" aracılığıyla 
"https://ebeyanname.g�b.gov.tr" �nternet adres� üzer�nden elektron�k ortamda 
vereb�lecek.

Kurumlar verg�s� beyannames�n� ver�rken Gel�r İdares� Başkanlığının 
(GİB) hazırladığı "Kurumlar Verg�s� Beyan Rehber�"nden yararlanab�lecek.

Hesap dönem� takv�m yılı olan mükellefler, tahakkuk eden kurumlar 
verg�s�n� GİB �nternet s�tes� üzer�nden anlaşmalı bankaların kred�/banka 
kartlarıyla, banka hesabından, yabancı ülkede faal�yet gösteren bankaların 
kred�/banka kartlarıyla, anlaşmalı bankaların şubeler�nden veya alternat�f ödeme 
kanallarından ödeyeb�lecek.

Sermaye ş�rketler�, kooperat�fler, �kt�sad� kamu kuruluşları, dernek veya 
vakıflara a�t �kt�sad� �şletmeler ve �ş ortaklıkları kurumlar verg�s� mükellefi olarak 
sıralanıyor.

Açıklamalara ve ayrıntılı b�lg�lere Verg� İlet�ş�m Merkez�n�n 189 
numaralı telefon hattından, GİB'�n �nternet s�tes� ve sosyal medya hesaplarından 
ulaşılab�l�yor.

Bankacılık sektörünün kred� hacm�, geçen hafta 63 m�lyar 249 m�lyon l�ra artarak 5 tr�lyon 461 
m�lyar 657 m�lyon l�raya çıktı.

Şubatta 617 Yatırım Teşvik
Belgesi Düzenlendi...

Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı, Şubat 2022 
dönem�ne a�t yatırım teşv�k belges� l�stes� 
Resm� Gazete'de yayımlandı. Buna göre, söz 

konusu ayda 617 yatırım teşv�k belges� ver�ld�. 
Belge alan projeler�n yatırım tutarı 17 m�lyar 736 
m�lyon 488 b�n 158 l�ra olarak hesaplandı. Bu 
yatırımların gerçekleşt�r�lmes�yle 20 b�n 320 
k�ş�n�n �st�hdam ed�lmes� planlanıyor.

Öte yandan sab�t yatırım tutarı 4 m�lyar 484 
m�lyon 278 b�n 242 l�ra olan ve 30 b�n 307 k�ş�n�n 
�st�hdamı öngörülen 697 yatırım teşv�k belges� �ptal 
ed�ld�.

Bu dönemde 450 yatırım teşv�k belges�ne 
tamamlama v�zes� ver�l�rken bu projeler�n sab�t 
yatırım tutarı 18 m�lyar 89 m�lyon 267 b�n 828 l�ra, 
�st�hdam ed�lenler�n sayısı 12 b�n 213 oldu.

Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı, geçen ay 617 yatırım teşv�k belges� düzenled�.

Kurumlar 
Verg�s�nde 

Beyan Dönem�
Başladı


