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Martta F�yatı En Fazla    
Artan ve Düşen Ürün
Bell� Oldu...
Türk�ye İstat�st�k Kurumu (TÜİK) 
ver�ler�ne göre, geçen ay, 
motor�ndek� fiyat artışını yüzde 
24,41 �le benz�n, yüzde 23,47 �le 
kömür, yüzde 20,56 �le kuru soğan 
ücret� �zled�.

T�caret Bakanlığı “Dış  
T�caret Beklent� Anket�”n�
Yayınladı... 

CHP Tokat M�lletvek�l� Kad�m Durmaz beraber�nde, 
CHP Tokat İl Başkan Yardımcısı Güner Katran, 
Turhal İlçe Başkanı Hasan Yücel Resuloğlu, İl 

Genel Mecl�s Üyes� Şenel Kepçel� ve teşk�lat yönet�c�ler� 
�le b�rl�kte Yönet�m Kulu Başkanımız Ömer Çenes�z'� 
makamında z�yaret ett�ler.  

Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer Çenes�z 

z�yarette, CHP Tokat M�lletvek�l� Kad�m Durmaz'a 
pandem� sürec� �le b�rl�kte �lçem�zde yaşanan sosyo-
ekonom�k gel�şmeler, üyeler�m�z�n sorunları, talepler� �le 
�lg�l� olarak b�lg�ler ver�rken, çözüm öner�ler� �le �lg�l� 
olarak ta karşılıklı �st�şarelerde bulundular. 

 Karşılıklı görüş alış ver�ş� �le devam eden z�yaret 
d�lek ve temenn�ler �le son buldu. 

TCMB tarafından haftalık para ve banka 
�stat�st�kler� yayımlandı. Buna göre, bankacılık 
sektöründek� toplam mevduat (bankalar arası 
dah�l) 1 N�san �le b�ten haftada 73 m�lyar 634 
m�lyon 626 b�n l�ra azalarak 6 tr�lyon 149 m�lyar 
901 m�lyon 881 b�n l�raya ger�led�.Aynı 
dönemde bankalardak� TL c�ns� mevduat yüzde 
0,36 azalışla 2 tr�lyon 482 m�lyar 351 m�lyon 
410 b�n l�ra, yabancı para (YP) c�ns�nden 
mevduat �se yüzde 1,90 ger�leyerek 3 tr�lyon 
434 m�lyar 589 m�lyon 104 b�n l�ra oldu.
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Bankaların Mevduatı 
Azaldı...  

2

MB Rezevrleri
109 Milyar Dolar Oldu

TCMB tarafından 
Haftalık Para ve Banka 
İstat�st�kler� yayımlandı. 
Buna göre, 1 N�san 
�t�barıyla Merkez 
Bankası brüt döv�z 
rezervler�, 1 m�lyar 219 
m�lyon dolar artışla 66 
m�lyar 857 m�lyon dolara 
çıktı

Nisan Ayı “Piyasa Katılımcıları Anketi” Yayımladı
Merkez Bankası, reel ve finansal 
sektör tems�lc�ler� �le 
profesyonellerden oluşan 51 
katılımcıyla gerçekleşt�rd�ğ� n�san 
ayına �l�şk�n "P�yasa Katılımcıları 
Anket�"n� yayımladı.Buna göre, car� 
yıl sonu tüket�c� enflasyonu (TÜFE) 
beklent�s� b�r öncek� anket dönem�nde 
yüzde 40,47 �ken, bu anket 
dönem�nde yüzde 46,44 oldu. 12 ay 
sonrası TÜFE beklent�s� b�r öncek� 
anket dönem�nde yüzde 26,43 �ken, 
bu anket dönem�nde yüzde 28,41 
oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklent�s� 

�se aynı anket dönemler�nde sırasıyla 
yüzde 17,03 ve yüzde 17,68 olarak 
gerçekleşt�.

Fa�z oranı beklent�ler�

BİST Repo ve Ters-Repo 
Pazarı'nda oluşan car� ay sonu gecel�k 
fa�z oranı beklent�s� b�r öncek� anket 
dönem�nde yüzde 14,22 �ken, bu 
anket dönem�nde yüzde 14,00 oldu. 
TCMB b�r hafta vadel� repo �hale fa�z 
oranı car� ay sonu beklent�s� �se b�r 
öncek� anket dönem�nde ve bu anket 
dönem�nde yüzde 14 olarak 
gerçekleşt�.
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TÜİK’�n mart ayında Tüket�c� F�yat Endeks�'n�n 
(TÜFE) yüzde 5,46 arttığını ve yıllık enflasyonun 
yüzde 61,14'e yükseld�ğ�n� açıklamasının ardından 
Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası'nın (TCMB) 
F�yat Gel�şmeler� Raporu da yayımlandı. Rapora 
göre, tüket�c� yıllık enflasyonundak� artış alt gruplar 
genel�ne yayıldı. Yıl başından �t�baren emt�a 
fiyatlarında gözlenen artış eğ�l�m� jeopol�t�k 

gel�şmelerle beraber bu dönemde b�r m�ktar daha 
bel�rg�nleşt�. Türk l�rası c�ns�nden uluslararası 
enerj� fiyatlarındak� görünüm yurt �ç� enerj� fiyatları 
üzer�nde etk�l� olurken, elektr�k fiyatlarında 
kademel� tar�fe s�stem�nde yapılan düzenleme ve 
KDV �nd�r�m� daha olumsuz b�r görünümü 
sınırladı.

Bankaların Kredi Hacmi 5,4 Trilyon Lira Oldu

BDDK tarafından yayımlanan haftalık bültene 
göre, sektörün kred� hacm� 1 N�san �t�barıyla 28 
m�lyar 294 m�lyon l�ra arttı. Söz konusu 
dönemde toplam kred� hacm� 5 tr�lyon 461 
m�lyar 657 m�lyon l�radan 5 tr�lyon 489 m�lyar 
951 m�lyon l�raya yükseld�.Bankacılık 
sektöründek� toplam mevduat da (bankalararası 
dah�l), geçen hafta 74 m�lyar 407 m�lyon l�ra 
azaldı . Söz konusu haftada yüzde 1,2 düşen 
bankacılık sektörü toplam mevduatı, 5 tr�lyon 
965 m�lyar 935 m�lyon l�ra oldu.

CHP Tokat Milletvekili
Kadim Durmaz Odamızı 

Ziyaret Etti
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Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) 
tarafından Mart 2022'de onaylanan kapas�te 
raporu sayısı Mart 2021'e (4986 adet) göre 
%15,1 (753 adet) artarak 5.739 adet oldu. 

Mart ayında onaylanan 5.739 
kapas�te raporunun; 1.555'� İstanbul'da, 
453'ü Bursa'da, 364'ü Ankara'da, 315'� 
İzm�r'de, 211 Konya'da, 207's� Kocael�'nde, 
174'ü Gaz�antep'te, 133'ü Kayser�'de, 129'u 
Adana'da, 124'ü Man�sa'da, düzenlend�.

Mart Ayında Onaylanan 
Kapasite Raporu Sayısı 
Bir Önceki Aya Göre Arttı...

 

Türk Lirasıyla İhracatta Büyük Artış
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T�caret Bakanlığı, 2022 yılının 
�k�nc� çeyreğ�ne �l�şk�n Dış T�caret 
Beklent� Anket�'n� açıkladı. Buna 
göre, İhracat Beklent� Endeks�, bu 
dönemde b�r öncek� çeyreğe göre 
5,5 puan yükseld�. 
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T�caret Bakanlığı ver�ler�nden yapılan 
derlemeye göre, Türk l�rasıyla dış t�caret her 
geçen ay artıyor.Türk�ye'n�n Türk l�rasıyla 
yapılan t�caret� geçen yıl boyunca artış 
trend�n� sürdürdü. 2021 yılı sonu �t�barıyla 
Türk l�rasıyla �hracat 66 m�lyar 784 m�lyon 
l�ra oldu. Aynı dönemde Türk l�rasıyla 
yapılan �thalat �se 116 m�lyar 45 m�lyon l�ra 
olarak bel�rlend�. Böylece dış t�caret hacm� 
182 m�lyar 829 m�lyon l�rayı buldu.
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Enflasyon 
Rakamları 

Açıklandı...

Mart Ayı Fiyat Gelişmeleri 
Raporu Yayımladı...

TARIM İHRACATI ARTTI
Tarım sektörü, küresel çapta artan jeopol�t�k r�skler ve 
emt�a fiyatlarındak� yüksel�ş ortamında geçen yılk� 
güçlü �hracat performansına devam ett� ve �lk çeyrekte 
8 m�lyar 374 m�lyon dolarla Cumhur�yet tar�h�n�n en 
yüksek dış satımını gerçekleşt�rd�.

Türk �ye  İhraca tç ı la r  Mecl � s �  (TİM) 
ver�ler�nden derlenen b�lg�lere göre, Türk�ye'n�n 
�hracatı, ocak-mart dönem�nde geçen yılın aynı 
dönem�ne kıyasla yüzde 20,8 artarak 60 m�lyar 287 
m�lyon dolara çıktı. Bu dönemde tarım sektörü de 
�hracatta rekor kırmaya devam ett�.Geçen yılı tar�h� 
yüksek sev�yede �hracatla tamamlayan tarım sektörü, 
bu yılın �lk çeyreğ�nde 8 m�lyar 374 m�lyon dolarlık dış 
satımla başarılı grafiğ�n� sürdürdü. Böylece �lk çeyrekte 
tarım sektörünün �hracatı yıllık bazda yüzde 26,7 artış 
kaydederken, Cumhur�yet tar�h�n�n en yüksek 1. çeyrek 
dış satımına da ulaşmış oldu. Söz konusu yüksel�şte, 
�hracatçıların gıda sektöründe öneml� role sah�p Rusya 
ve Ukrayna savaşı kaynaklı olumsuzlukları, �k�l� 
anlaşmalar ve pazar gen�şlemes� �le avantaja çev�rmes� 
etk�l� oldu.

Bu gel�şmelerle sektörün Türk�ye'n�n �hracatı 
�ç�ndek� payı da artışını sürdürerek yüzde 13,9'a 
yükseld�.
Tarım sektörü yılın �lk çeyreğ�nde 5 sektörle rekora 
koştu

Tarım sektörünün altında yer alan faal�yet 
alanlarına bakıldığında 5 alanda yılın �lk çeyreğ�nde 
�hracat rekoru elde ed�lmes� d�kkat� çekt�.Bu dönemde, 
hububat, bakl�yat, yağlı tohumlar ve mamuller� 2 
m�lyar 833 m�lyon dolar, meyve sebze mamuller� 606 
m�lyon 450 b�n dolar, kuru meyve ve mamuller� 403 
m�lyon 251 b�n dolar, su ürünler� ve hayvansal 
mamuller 999 m�lyon 699 b�n dolar, mob�lya, kağıt ve 
orman ürünler� 1 m�lyar 933 m�lyon 279 b�n dolarla 
rekor �hracata �mza attı.
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Türk�ye İstat�st�k Kurumu'nun (TÜİK) mart 
ayında Tüket�c� F�yat Endeks�'n�n (TÜFE) yüzde 
5,46 arttığını ve yıllık enflasyonun yüzde 61,14'e 

yükseld�ğ�n� açıklamasının ardından Türk�ye 
Cumhur�yet Merkez Bankası'nın (TCMB) F�yat 
Gel�şmeler� Raporu da yayımlandı.

Rapora göre, tüket�c� yıllık enflasyonundak� 
artış alt gruplar genel�ne yayıldı. Yıl başından �t�baren 
emt�a fiyatlarında gözlenen artış eğ�l�m� jeopol�t�k 
gel�şmelerle beraber bu dönemde b�r m�ktar daha 
bel�rg�nleşt�. Türk l�rası c�ns�nden uluslararası enerj� 
fiyatlarındak� görünüm yurt �ç� enerj� fiyatları üzer�nde 
etk�l� olurken, elektr�k fiyatlarında kademel� tar�fe 
s�stem�nde yapılan düzenleme ve KDV �nd�r�m� daha 
olumsuz b�r görünümü sınırladı.

Gıda yıllık enflasyonundak� yüksel�ş alt gruplar 
genel�nde devam ett�. Son dönemde aylık bazda yüksek 
artışlar kaydeden taze meyve ve sebze fiyatları mart 
ayında görece yatay seyrederken, gıda grubu alt 
kalemler�nde KDV �nd�r�m�n�n sarkan etk�ler� de sürdü.

Temel malda yıllık enflasyon g�y�m ve ayakkabı 
grubunda yatay seyrett�, d�ğer alt gruplarda �se yükseld�. 
Bu dönemde, h�zmet grubunda yıllık enflasyon alt 
gruplar genel�nde arttı. Enerj� ve gıda fiyatlarındak� 
görünüme paralel ulaştırma ve lokanta-otel öne çıkan 
gruplar olmaya devam ett�.

Bu görünüm altında, B ve C göstergeler�n�n 
yıllık enflasyonlarındak� yüksel�ş sürdü. Söz konusu 
gel�şmelerle martta öncek� aya göre yıllık tüket�c� 
enflasyonuna katkı; enerj�de 2,31 puan, temel malda 
1,46 puan, gıdada 1,42 puan, h�zmette 1,15 puan ve 
alkol, tütün ve altında 0,36 puan arttı.
K�rada aylık artışlar yavaşladı

H�zmet fiyatları martta yüzde 4,19 yüksel�rken, 
grup yıllık enflasyonu 3,83 puan artışla yüzde 36,72 
oldu. Yıllık enflasyon, ulaştırma ve lokanta-otelde daha 
bel�rg�n olmak üzere tüm alt gruplarda yükseld�.

Akaryakıt fiyatlarındak� artışların yansımasıyla 
ulaştırma h�zmetler� fiyatları yüzde 9,47 arttı ve alt 
grubun yıllık enflasyonu yüzde 60,35'e çıktı. Ulaştırma 
h�zmetler�nde, karayolu �le şeh�rler arası yolcu 
taşımacılığının yanı sıra otobüs ve dem�ryolu �le şeh�r �ç� 
yolcu taşımacılığı fiyatlarındak� yüksel�şler öne çıktı.

Temel g�rd� mal�yetler�ndek� artışların sürmes� 
gerek yemek gerekse konaklama h�zmetler� kaynaklı 
olarak lokanta-otel alt grubunu olumsuz etk�led�. 
F�yatların yüzde 6,04 artmasıyla yıllık enflasyon da 
yüzde 60,40'a ulaştı.

D�ğer h�zmetler alt grubunda fiyat artışları 
genele yayılırken, ger�ye endeksleme davranışının 
yaygın olduğu eğ�t�m h�zmetler� �le s�gorta ücretler� öne 
çıkan kalemler oldu. Bu dönemde, mevs�msel etk�lerden 
arındırılmış ver�lerle �ncelend�ğ�nde, k�rada aylık 
artışlar yavaşladı.
Enerj� fiyatları jeopol�t�k r�sklerle beraber hızlandı

Temel mal yıllık enflasyonu martta 4,81 puanlık 
yüksel�şle yüzde 59,19'a ulaştı. Bu dönemde, yıllık 
enflasyon g�y�m ve ayakkabı grubunda yatay 
seyrederken, d�ğer gruplarda artış gösterd�.

Altın har�ç dayanıklı mal fiyatları martta yüzde 
5,09 arttı ve grup yıllık enflasyonu yüzde 68,54'e 

yükseld�. Bu dönemde yüzde 7,56'yla otomob�l ve yüzde 
3,48'le mob�lya öne çıkan kalemler oldu. D�ğer temel 
mallarda fiyatlar başta �laç olmak üzere alt gruplar 
genel�nde yüksek aylık artışlar göster�rken, bu grupta 
yıllık enflasyon yüzde 65,85'e ulaştı.

G�y�m ve ayakkabı alt grubu yıllık enflasyonu 
yüzde 26,54 �le d�ğer alt gruplara kıyasla daha düşük 
seyrett�.

D�ğer taraftan enerj� fiyatları mart ayında yüzde 
11,01 artarak grup yıllık enflasyonu yüzde 102,94'e çıktı. 
Bu dönemde artan jeopol�t�k r�sklerle beraber hızlanan 
uluslararası enerj� fiyatları, yüzde 25,76'yla akaryakıt, 
yüzde 18,92'yle katı yakıt ve yüzde 14,60'la tüp gazdak� 
aylık fiyat değ�ş�mler� üzer�nde bel�rley�c� oldu.

Elektr�k fiyatlarında kademel� tar�fe l�m�t�n�n 
arttırılması ve KDV �nd�r�m� �se elektr�k fiyatlarında 
yüzde 9,7 düşüşü beraber�nde get�rerek grup 
enflasyonunu sınırladı.
Tarımsal emt�a fiyatlarında artışla bel�rg�nleşt�

Gıda ve alkolsüz �çecek fiyatları martta yüzde 
4,73 arttı ve grup yıllık enflasyonu 5,86 puan yükselerek 
yüzde 70,33'e çıktı. Uluslararası tarımsal emt�a 
fiyatlarında bel�rg�nleşen artışlar yurt �ç� fiyatları baskı 
altına alırken, şubat ayı ortasında uygulamaya konulan 
KDV �nd�r�mler�n�n sarkan etk�ler� daha olumsuz b�r 
görünümün önüne geçt�.

Bu görünüm altında, �şlenmem�ş gıda grubunda 
daha bel�rg�n olmak üzere gerek �şlenmem�ş gerekse de 
�şlenm�ş gıda grubunda yıllık enflasyon artış kaydett�. 
İşlenmem�ş gıdada, mevs�msell�kten arındırılmış taze 
meyve ve sebze fiyatlarının yataya yakın seyrett�ğ� 
�zlend�.

Öte yandan, d�ğer �şlenmem�ş gıda grubu �ç�nde 
yükselen yem fiyatlarının etk�led�ğ� kırmızı ve beyaz et 
kalemler�n�n yanı sıra patates ve yumurta olumsuz 
ayrıştı. İşlenm�ş gıda gruplarından ekmek ve tahıllarda 
görülen yüzde 5,65'l�k artışta buğday fiyatları bel�rley�c� 
olurken, d�ğer �şlenm�ş gıda grubunda ayç�çeğ� yağı 
öncülüğünde katı-sıvı yağlar �le et ürünler�, şeker ve 
alkolsüz �çecekler öne çıktı.

Bu dönemde alkollü �çecekler ve tütün ürünler� 
fiyatları da yüzde 3,91 arttı ve grup yıllık enflasyonu 
yüzde 51,43 sev�yes�ne yükseld�. Bu gel�şmede s�gara 
fiyatlarında üret�c� firmalar kaynaklı yapılan artışlar 
etk�l� olurken, tütün ürünler� grubunun aylık tüket�c� 
enflasyonuna katkısı 0,18 puan oldu.
Tedar�k z�nc�rler�ndek� aksaklıklar devam ett�

Yurt �ç� üret�c� fiyatları mart ayında yüzde 9,19 
arttı ve yıllık enflasyon 9,96 puan yüksel�şle yüzde 
114,97 oldu.

Bu dönemde uluslararası emt�a fiyatlarındak� 
güçlü artış ve tedar�k z�nc�rler�ndek� aksaklıklar devam 
ett�.

Ana sanay� gruplarına göre �ncelend�ğ�nde, 
yıllık enflasyon enerj� grubu başta olmak üzere tüm alt 
gruplarda yükseld�. Alt gruplar bazında, aylık değ�ş�mler 
d�kkate alındığında rafine petrol ürünler� öne çıkarken, 
�nşaatla bağlantılı ürünler, metaller, elektr�k-gaz üret�m� 
�le dağıtımı, temel eczacılık, tütün ve gıda ürünler� tak�p 
eden gruplar oldu.

Tarım sektörü, küresel çapta 
artan jeopol�t�k r�skler ve 
emt�a fiyatlarındak� yüksel�ş 

ortamında geçen yılk� güçlü �hracat 
performansına devam ett� ve �lk 
çeyrekte 8 m�lyar 374 m�lyon dolarla 
Cumhur�yet tar�h�n�n en yüksek dış 
satımını gerçekleşt�rd�.

Türk�ye İhracatçılar Mecl�s� 
(TİM) ver�ler�nden derlenen b�lg�lere 
göre, Türk�ye'n�n �hracatı, ocak-mart 
d ö n e m � n d e  g e ç e n  y ı l ı n  a y n ı 
dönem�ne kıyasla yüzde 20,8 artarak 
60 m�lyar 287 m�lyon dolara çıktı. Bu 
dönemde tarım sektörü de �hracatta 
rekor kırmaya devam ett�.

Geçen yılı tar�h� yüksek 
sev�yede �hracatla tamamlayan tarım 
sektörü, bu yılın �lk çeyreğ�nde 8 
m�lyar 374 m�lyon dolarlık dış 
satımla başarılı grafiğ�n� sürdürdü. 
B ö y l e c e  � l k  ç e y r e k t e  t a r ı m 
sektörünün �hracatı yıllık bazda 
yüzde 26,7 artış kaydederken, 
Cumhur�yet tar�h�n�n en yüksek 1. 
çeyrek dış satımına da ulaşmış oldu. 
Söz konusu yüksel�şte, �hracatçıların 
gıda sektöründe öneml� role sah�p 
Rusya ve Ukrayna savaşı kaynaklı 
olumsuzlukları, �k�l� anlaşmalar ve 
pazar gen�şlemes� �le avantaja 
çev�rmes� etk�l� oldu.

Bu gel�şmelerle sektörün 
Türk�ye'n�n �hracatı �ç�ndek� payı da 
artışını sürdürerek yüzde 13,9'a 
yükseld�.
Tarım sektörü yılın �lk çeyreğ�nde 5 
sektörle rekora koştu

Tarım sektörünün altında yer 
alan faal�yet alanlarına bakıldığında 5 
alanda yılın �lk çeyreğ�nde �hracat 
rekoru elde ed�lmes� d�kkat� çekt�.

Bu dönemde,  hububat , 
bakl�yat, yağlı tohumlar ve mamuller� 
2 m�lyar 833 m�lyon dolar, meyve 
sebze mamuller� 606 m�lyon 450 b�n 
dolar, kuru meyve ve mamuller� 403 
m�lyon 251 b�n dolar, su ürünler� ve 
hayvansal mamuller 999 m�lyon 699 
b�n dolar, mob�lya, kağıt ve orman 
ürünler� 1 m�lyar 933 m�lyon 279 b�n 
dolarla rekor �hracata �mza attı.

Yıllık bazda �hracat artışı 
rakamlarına bakıldığında, hububat, 
b a k l � y a t ,  y a ğ l ı  t o h u m l a r  v e 
mamuller�nde yüzde 40,4, meyve 
sebze mamuller�nde yüzde 38, kuru 
meyve ve mamuller�nde yüzde 16,4, 
su ürünler� ve hayvansal mamullerde 
yüzde 48,4, mob�lya, kağıt ve orman 
ürünler�nde yüzde 27,8'l�k yüksel�ş 
öne çıktı.

Bu dönemde meyve sebze 
mamuller�nde 91 m�lyon 156 b�n 
dolar la  ABD,  kuru  meyve  ve 
mamuller�nde 56 m�lyon 903 b�n 
dolarla Almanya en büyük alıcılar 
oldu. D�ğer 3 alt sektöre en fazla talep 
�se Irak'tan geld�. Bu kapsamda 
hububat, su ürünler� ve hayvansal 
mamuller �le mob�lya, kağıt ve orman 
ürünler� sektörler�n�n Irak'a �lk 
çeyrektek� toplam �hracatı 993 
m�lyon 38 b�n dolar düzey�nde 
gerçekleşt�.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 
(BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, 
sektörün kred� hacm� 1 N�san �t�barıyla 28 m�lyar 294 

m�lyon l�ra arttı. Söz konusu dönemde toplam kred� hacm� 5 
tr�lyon 461 m�lyar 657 m�lyon l�radan 5 tr�lyon 489 m�lyar 
951 m�lyon l�raya yükseld�.

Bankacılık sektöründek� toplam mevduat da 
(bankalararası dah�l), geçen hafta 74 m�lyar 407 m�lyon l�ra 
azaldı . Söz konusu haftada yüzde 1,2 düşen bankacılık 
sektörü toplam mevduatı, 5 tr�lyon 965 m�lyar 935 m�lyon l�ra 
oldu.

Tüket�c� kred�ler� tutarı 803 m�lyar l�raya yükseld�

Ver�lere göre, tüket�c� kred�ler� tutarı, 1 N�san 
�t�barıyla 5 m�lyar 573 m�lyon l�ra artışla 802 m�lyar 724 
m�lyon l�raya çıktı. Söz konusu kred�ler�n 311 m�lyar 524 

m�lyon l�rası konut, 14 m�lyar 652 m�lyon l�rası taşıt ve 476 
m�lyar 548 m�lyon l�rası �ht�yaç kred�ler�nden oluştu.

Söz konusu dönemde taks�tl� t�car� kred�ler�n tutarı 
13 m�lyar 512 m�lyon l�ra artarak 753 m�lyar 323 m�lyon 
l�raya yükseld�. Bankaların b�reysel kred� kartı alacakları da 
yüzde 3,8 artışla 232 m�lyar 730 m�lyon l�raya çıktı. B�reysel 
kred� kartı alacaklarının 93 m�lyar 289 m�lyon l�rası taks�tl�, 
139 m�lyar 441 m�lyon l�rası taks�ts�z oldu.

Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık ver�ler�ne göre, bankacılık 
sektöründe tak�ptek� alacaklar, 1 N�san �t�barıyla b�r öncek� 
haftaya göre 1 m�lyar 565 m�lyon l�ra azalarak 162 m�lyar 748 
m�lyon l�raya ger�led�. Söz konusu tak�ptek� alacakların 131 
m�lyar 138 m�lyon l�rasına özel karşılık ayrıldı.

Türk�ye’n�n Tarım İhracatı Arttı

TCMB tarafından Haftalık Para ve 
Banka İstat�st�kler� yayımlandı. 
Buna göre, 1 N�san �t�barıyla Merkez 
Bankası brüt döv�z rezervler�, 1 
m�lyar 219 m�lyon dolar artışla 66 
m�lyar 857 m�lyon dolara çıktı. Brüt 
döv�z rezervler�, 25 Mart'ta 65 m�lyar 
638 m�lyon dolar sev�yes�ndeyd�.

Söz konusu dönemde altın 

rezervler�, 295 m�lyon dolar azalarak 
42 m�lyar 399 m�lyon dolardan 42 
m�lyar 104 m�lyon dolara ger�led�.

B ö y l e c e  M e r k e z 
Bankası'nın toplam rezervler�, 1 
N�san haftasında b�r öncek� haftaya 
kıyasla 924 m�lyon dolar artarak 108 
m�lyar 37 m�lyon dolardan 108 
m�lyar 961 m�lyon dolara çıktı.

  Bülten Bülten 
HAFTALIKHAFTALIK   Bülten Bülten 

HAFTALIKHAFTALIK

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) 1 N�san �le b�ten haftada 73 m�lyar 634 
m�lyon 626 b�n l�ra azalarak 6 tr�lyon 149 m�lyar 901 m�lyon 881 b�n l�raya 
ger�led�. Aynı dönemde bankalardak� TL c�ns� mevduat yüzde 0,36 azalışla 
2 tr�lyon 482 m�lyar 351 m�lyon 410 b�n l�ra, yabancı para (YP) c�ns�nden 
mevduat �se yüzde 1,90 ger�leyerek 3 tr�lyon 434 m�lyar 589 m�lyon 104 b�n 
l�ra oldu. Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 243 m�lyar 
167 m�lyon dolar düzey�nde gerçekleş�rken, bu tutarın 215 m�lyar 983 
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 1 N�san �t�barıyla 1 m�lyar 534 m�lyon 
dolarlık azalış görüldü.

Taks�tl� t�car� kred� m�ktarı arttı

Mevduat bankalarındak� tüket�c� kred�ler�, geçen hafta yüzde 0,64 
artarak 760 m�lyar 591 m�lyon 335 b�n l�ra oldu. Aynı dönemde taks�tl� 
t�car� kred�ler yüzde 1,90 artışla 684 m�lyar 686 m�lyon 831 b�n l�raya, kred� 
kartları bak�yes� yüzde 3,86 yüksel�şle 342 m�lyar 383 m�lyon 625 b�n 
l�raya çıktı. Mevduat bankalarındak� tüket�c� kred�ler�n�n 284 m�lyar 888 
m�lyon 848 b�n l�rası konut, 9 m�lyar 762 m�lyon 299 b�n l�rası taşıt ve 465 
m�lyar 940 m�lyon 188 b�n l�rası d�ğer kred�lerden oluştu.

MB Rezevrleri 109 Milyar Dolar Oldu

Bankacılık Kredi Hacmi
5,4 Trilyon Lira Oldu...

Rusya'ya yönel�k yaptırımlar, yerel para b�r�mler�yle t�caret�n önem�n� ortaya 
koyarken Türk�ye'n�n Türk l�rasıyla gerçekleşt�rd�ğ� dış t�caret hacm� yılın �lk 
çeyreğ�nde 67 m�lyar 691 m�lyon l�ra olarak hesaplandı. T�caret Bakanlığı 
ver�ler�nden yapılan derlemeye göre, Türk l�rasıyla dış t�caret her geçen ay 
artıyor.Türk�ye'n�n Türk l�rasıyla yapılan t�caret� geçen yıl boyunca artış 
trend�n� sürdürdü. 2021 yılı sonu �t�barıyla Türk l�rasıyla �hracat 66 m�lyar 784 
m�lyon l�ra oldu. Aynı dönemde Türk l�rasıyla yapılan �thalat �se 116 m�lyar 45 
m�lyon l�ra olarak bel�rlend�. Böylece dış t�caret hacm� 182 m�lyar 829 m�lyon 
l�rayı buldu.
Türk l�rasıyla �hracatta d�kkat� çeken artış

Türk l�rasıyla t�caret bu yılın �lk üç ayında da artış kaydett�. Ocak 
ayında Türk l�rasıyla �hracat 7 m�lyar 17 m�lyon l�ra, �thalat �se 12 m�lyar 503 
m�lyon l�ra olurken dış t�caret hacm� 19 m�lyar 152 m�lyon l�ra olarak 
bel�rlend�.

Şubat ayında Türk l�rasıyla �hracat 8 m�lyar 588 m�lyon l�ra, �thalat 
13 m�lyar 514 m�lyon l�ra, dış t�caret hacm� �se 22 m�lyar 102 m�lyon l�ra oldu.

Martta �se söz konusu �hracat b�r öncek� aya göre yüzde 8,3, geçen 
yılın aynı ayına kıyasla yüzde 71,9 artış göstererek, 9 m�lyar 303 m�lyon l�ra 
olarak gerçekleşt�. Bu dönemde Türk l�rasıyla �thalat tutarı 17 m�lyar 133 b�n 
l�ra olurken dış t�caret hacm� 26 m�lyar 437 m�lyon l�raya çıktı.

Türk l�rasıyla �hracat yılın �lk çeyreğ�nde �se geçen yılın aynı 
çeyreğ�ne göre yüzde 71,8 artışla 24 m�lyar 908 m�lyon l�ra oldu. Bu dönemde 
Türk l�rasıyla �thalat 42 m�lyar 782 m�lyon l�ra, dış t�caret hacm� �se 67 m�lyar 
691 m�lyon l�ra olarak hesaplandı.

Türk L�rasıyla İhracatta Büyük Artış...

Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� 
(TOBB) tarafından Mart 2022'de 
onaylanan kapas�te raporu sayısı 
Mart 2021'e (4986 adet) göre %15,1 
(753 adet) artarak 5.739 adet oldu. 

Mart ayında onaylanan 
5.739 kapas�te raporunun; 1.555'� 
İstanbul'da, 453'ü Bursa'da, 364'ü 
Ankara'da, 315'� İzm�r'de, 211 
Konya'da, 207's� Kocael�'nde, 174'ü 
Gaz�antep'te, 133'ü Kayser�'de, 
129'u Adana'da, 124'ü Man�sa'da, 
düzenlend�.

T O B B  S a n a y �  Ve r � 
Ta b a n ı n d a k �  a k t � f  k a p a s � t e 
raporlarının toplam sayısı Mart 
2021'de 80.780 �ken, Mart 2022'de 
%9,3 (7.474 adet) artışla 88.254 
adede ulaştı.

Akt�f Kapas�te Raporlarına 
göre toplam çalışan sayısı �se Mart 
2021'de 3.354.934 �ken %9,1 
(306.317 adet) artarak, Mart 2022'de 
3.661.251 olarak bel�rlend�.
  Kapas�te raporları; tezgâh, 
c�haz, mak�ne g�b� muharr�k kuvvet 
kullanarak hammadde, yarı ve tam 
mamuller�, özell�k, �çer�k, b�leş�m 
veya şekl�n� kısmen veya tamamen 
değ�şt�rmek amacıyla �şleyerek, ser� 
halde veya standart olarak yen� b�r 
ürün üreten �şyerler� �le yer altı 
kaynaklarının çıkarılıp �şlend�ğ� 
yer le r �  � ş le ten le r  ve  b � l � ş �m 
teknoloj�s� �le yazılım üretenler �ç�n 
Odalar tarafından düzenlen�yor ve 
TOBB tarafından onaylanıyor.

Mart Ayında Onaylanan Kapasite Raporu Sayısı Arttı

Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervler� 1 
N�san haftasında 924 m�lyon dolar artarak 108 m�lyar 961 m�lyon 
dolara yükseld�.

Mart Ayı Fiyat Gelişmeleri
Raporu Yayımlandı...
 

Bankaların
Mevduatı 
Azaldı 

Türk�ye İstat�st�k Kurumu (TÜİK) ver�ler�ne göre, geçen ay, motor�ndek� fiyat 
artışını yüzde 24,41 �le benz�n, yüzde 23,47 �le kömür, yüzde 20,56 �le kuru soğan 
ücret� �zled�.

Martta fiyatı en çok artış gösteren d�ğer ürünler arasında yüzde 20,01 �le 
şeh�rler arası otobüs ücret�, yüzde 17,51 �le kıvırcık, yüzde 17,1 �le beyaz lahana, 
yüzde 16,36 �le portakal, yüzde 15,54 �le mantar, yüzde 14,95 �le kuzu et� ve yüzde 
14,88 �le tavuk et� yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü �se yüzde 23,26 �le kabakta oldu. Bunu 

yüzde 9,91 �le domates, yüzde 9,7 �le elektr�k ücret�, yüzde 8,73 �le ıspanak, yüzde 

7,89 �le kadın kazağı tak�p ett�.

Bankacılık sektörünün kred� hacm�, geçen hafta 28 m�lyar 294 m�lyon l�ra artarak 5 tr�lyon 489 m�lyar 951 
m�lyon l�raya çıktı.

ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Türk�ye İstat�st�k Kurumu (TÜİK) mart ayına �l�şk�n 
Tüket�c� F�yat Endeks� (TÜFE) �le Yurt İç� Üret�c� 
F�yat Endeks� (Yİ-ÜFE) rakamlarını açıkladı. Buna 

göre, Tüket�c� F�yat Endeks� martta aylık bazda yüzde 5,46, 
Yurt İç� Üret�c� F�yat Endeks� yüzde 9,19 artış gösterd�. Yıllık 
enflasyon tüket�c� fiyatlarında yüzde 61,14, yurt �ç� üret�c� 
fiyatlarında yüzde 114,97 oldu.

TÜFE'de 2022 yılı Mart ayında b�r öncek� aya göre 
yüzde 5,46, b�r öncek� yılın Aralık ayına göre yüzde 22,81, b�r 
öncek� yılın aynı ayına göre yüzde 61,14 ve on �k� aylık 
ortalamalara göre yüzde 29,88 artış gerçekleşt�.
Yıllık en düşük artış haberleşmede

Yıllık en düşük artış yüzde 15,08 �le haberleşme ana 
grubunda gerçekleşt�. B�r öncek� yılın aynı ayına göre artışın 
düşük olduğu d�ğer ana gruplar sırasıyla yüzde 26,73 �le 
eğ�t�m, yüzde 26,95 �le g�y�m ve ayakkabı ve yüzde 34,95 �le 
sağlık oldu. Buna karşılık, b�r öncek� yılın aynı ayına göre 
artışın yüksek olduğu ana gruplar �se sırasıyla, yüzde 99,12 �le 
ulaştırma, yüzde 70,33 �le gıda ve alkolsüz �çecekler, yüzde 
69,26 �le ev eşyası oldu.
Aylık en az artış g�y�m ve ayakkabı oldu

Ana harcama grupları �t�barıyla 2022 yılı Mart 
ayında en az artış gösteren ana gruplar yüzde 1,78 �le g�y�m ve 
ayakkabı, yüzde 1,84 �le konut ve yüzde 2,78 �le eğlence ve 
kültür oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Mart ayında artışın 
yüksek olduğu ana gruplar �se sırasıyla, yüzde 13,29 �le 
ulaştırma, yüzde 6,55 �le eğ�t�m, yüzde 6,04 �le lokanta ve 
oteller oldu.
Yurt �ç� üret�c� fiyat endeks� (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 114,97, 
aylık yüzde 9,19 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2022 yılı Mart ayında b�r 
öncek� aya göre yüzde 9,19, b�r öncek� yılın Aralık ayına göre 

yüzde 29,31, b�r öncek� yılın aynı ayına göre yüzde 114,97 ve 
on �k� aylık ortalamalara göre yüzde 64,30 artış gerçekleşt�.
İmalat endeks� yıllık yüzde 106,55 arttı

Sanay�n�n dört sektörünün yıllık değ�ş�mler�; 
madenc�l�k ve taşocakçılığında yüzde 110,36, �malatta yüzde 
106,55, elektr�k, gaz üret�m� ve dağıtımında yüzde 228,94 ve 
su tem�n�nde yüzde 42,34 artış olarak gerçekleşt�.Ana sanay� 
gruplarının yıllık değ�ş�mler�; ara malında yüzde 122,92, 
dayanıklı tüket�m malında yüzde 75,85, dayanıksız tüket�m 
malında yüzde 79,70, enerj�de yüzde 214,87 ve sermaye 
malında yüzde 76,55 artış olarak gerçekleşt�.Sanay�n�n dört 
sektörünün aylık değ�ş�mler�; madenc�l�k ve taşocakçılığında 
yüzde 9,08, �malatta yüzde 8,92, elektr�k, gaz üret�m� ve 
dağıtımında yüzde 11,85 ve su tem�n�nde yüzde 6,88 artış 
olarak gerçekleşt�.

Ana sanay� gruplarının aylık değ�ş�mler�; ara 
malında yüzde 8,86, dayanıklı tüket�m malında yüzde 5,65, 
dayanıksız tüket�m malında yüzde 8,59, enerj�de yüzde 15,62 
ve sermaye malında yüzde 5,40 artış olarak gerçekleşt�.

Yıllık en düşük artış; yüzde 38,82 �le g�y�m eşyası, 
yüzde 42,34 �le su ve suyun arıtılması ve dağıtılması, yüzde 
43,17 �le temel eczacılık ürünler� ve müstahzarları alt 
sektörler�nde gerçekleşt�. Buna karşılık kok ve rafine petrol 
ürünler� yüzde 256,44, elektr�k, gaz, buhar ve �kl�mlend�rme 
yüzde 228,94, ham petrol ve doğal gaz yüzde 221,04 �le 
endeksler�n en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık en düşük artış; yüzde 1,14 �le kağıt ve kağıt 
ürünler�, yüzde 2,96 �le der� ve �lg�l� ürünler, yüzde 3,03 �le 
kömür ve l�ny�t alt sektörler�nde gerçekleşt�. Buna karşılık 
kok ve rafine petrol ürünler� yüzde 35,99, d�ğer metal�k 
olmayan m�neral ürünler yüzde 14,40, ana metaller yüzde 
12,09 �le endeksler�n en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Tüket�c� F�yat Endeks� martta yüzde 5,46 artarken, yıllık bazda yüzde 61,14 oldu.

Martta F�yatı 
En Fazla Artan 

ve Düşen 
Ürünler 

Bell� Oldu...

Martta tüket�c� yıllık enflasyonundak� artış alt gruplar genel�ne yayılırken, söz konusu yüksel�şe en 
bel�rg�n katkı 2,31 puanla enerj� grubundan geld�.

T�caret Bakanlığı “Dış T�caret Beklent�
Anket�n� Yayımladı...

T�caret Bakanlığı, 2022 yılının �k�nc� çeyreğ�ne �l�şk�n Dış T�caret 
Beklent� Anket�'n� açıkladı. Buna göre, İhracat Beklent� Endeks�, 
bu dönemde b�r öncek� çeyreğe göre 5,5 puan yükseld�. İlk çeyrekte 

115,8 olan endeks, bu yılın �k�nc� çeyreğ�nde 121,3 sev�yes�ne çıktı. 
Endeks geçen yılın aynı dönem�ne göre �se 10,7 puan azaldı.

Yılın �k�nc� çeyreğ�nde, gelecek 3 aya �l�şk�n �hracat beklent�s� ve 
�hracat s�par�ş beklent�s� endeks� artış yönünde, şu anda kayıtlı �hracat 
s�par�ş düzey� ve son 3 aydak� �hracat s�par�ş düzey�ne yönel�k 
değerlend�rmeler azalış yönünde etk�led�.
İthalat Beklent� Endeks�

Bu yılın �k�nc� çeyreğ�ne �l�şk�n İthalat Beklent� Endeks� �se �lk 
çeyreğe kıyasla 8,2 puan azalarak 110,6 sev�yes�nde gerçekleşt�. Endeks 
geçen yılın aynı dönem�ne göre de 1 puan azaldı.

İthalat Beklent� Endeks�'n� gelecek 3 aya �l�şk�n �thalat beklent�s� 
ve şu anda kayıtlı �thalat s�par�ş düzey�ne yönel�k değerlend�rmeler azalış 
yönünde, gelecek 3 aya �l�şk�n �thalat b�r�m fiyatı beklent�s� ve son 3 
aydak� �thalat s�par�ş düzey�ne yönel�k değerlend�rmeler artış yönünde 
etk�led�.


