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İhracatçı F�rmaların KDV     
İades�nde Kolaylık
Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı Gel�r 
İdares� Başkanlığı tarafından hazırlanan 
Katma Değer Verg�s� Genel Uygulama 
Tebl�ğ�nde Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r 
Tebl�ğ Resm� Gazete'de yayımlandı. 
Tebl�ğle sektör ayrımı yapılmaksızın 
�mal ett�kler� malları doğrudan �hraç 
eden �malatçıların KDV �ade prosedürü 
kolaylaştırıldı.

Taşıt ve Gayr�menkul   
Satışına Haz�ne Bakanlığı’ndan
Düzenleme...

Odamız tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve 
Pandem� neden�yle 2 yıldır yapılamayan, “Turhal 
Ekonom�s�ne ve İst�hdamına Değer Katanlar Ödül Tören�” 
Yüzbaşıoğlu Sosyal Tes�sler�nde gerçekleşt�r�ld�.  

 Programda İlçem�z Gel�r ve Kurumlar verg�s� sıralamasında 
�lk üç �çer�s�ne g�ren ve en çok �st�hdam sağlayan toplam 14 firmaya 
plaket ver�ld�. Törene, Turhal Kaymakamı Al� Gökay, CHP Tokat 
M�lletvek�l� Kad�m Durmaz, Turhal Beled�ye Başkanı İlker Bekler, 
Şenyurt Beled�ye Başkanı Cafer Ünal Arslan, Cumhur�yet Başsavcısı 
Aydem�r Çel�k, G.O.P. Ün�vers�tes� Turhal M.Y.O. Müdürü Dr. 
Öğret�m Üyes� Mustafa Gül, İlçe Jandarma Komutanı J.Bnb. Aksoy 
Ağtürk, S�yas� Part� İlçe Başkanları, Tokat T�caret Borsası Yönet�m 
Kurulu Başkanı Lütfi Bora, Erbaa T�caret ve Sanay� Odası Mecl�s 
Başkanı S�nan Bayraktar, N�ksar T�caret ve Sanay� Odası Yönet�m 
Kurulu Başkanı Mahmut Bülent Aybak, Z�le T�caret ve Sanay� Odası 
Yönet�m Kurulu Başkanı Necat� B�ce, Z�le T�caret ve Sanay� Odası 
Mecl�s Başkanı Al� Eryılmaz, Z�le T�caret Borsası Yönet�m Kurulu 

Başkanı Muammer Teke'n�n yanı sıra protokol üyeler� �le b�rl�kte 
sanay�c� ve �şadamları katıldı. 

“İftar Sofrasında B�rl�kte Olmanın Mutluluğunu 
Yaşıyoruz”
	 Düzenlenen İftar yemeğ�n�n ardından başlayan 
programda kürsüye gelen Yönet�m Kurulu Başkanımız 
Ömer Çenes�z başta davetl�ler olmak üzere, oda üyeler� �le 
aynı �ftar sofrasında b�r araya gelmen�n mutluluğunu 
yaşadıklarını söyled�.
	 Çenes�z konuşmasında “Hep�n�z�n b�ld�ğ� g�b� tüm 
dünyayı etk�s� altına alan pandem� sebeb�yle, en 
yakınlarımızla b�le yan yana gelemez, yüz yüze görüşemez 
olmuştuk. Böyle b�r manev� �kl�mde hasret g�dermen�n, 
�ftar sofrasına oturmanın keyfin� yaşıyoruz.” ded�.

"Türk�ye İhracat Kred� Bankası Anon�m Ş�rket�n�n 
Kuruluş ve Görevler�ne İl�şk�n Esaslarda Değ�ş�kl�k 
Yapılmasına Da�r Esaslar"a �l�şk�n Cumhurbaşkanı Kararı, 
Resm� Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe g�rd�. Buna göre, 
Türk Ex�mbank, �hracatçıların yurt dışında doğrudan ve 
dolaylı olarak en az yüzde 50 sermayes�ne sah�p oldukları 
firmalar tarafından üret�lenler�n yanı sıra �hracatçılar ya da 
yurt dışında doğrudan ve dolaylı olarak en az yüzde 50 
sermayes�ne sah�p oldukları firmalar tarafından markaları 
altında satılmak üzere yurt dışında kurulu firmalara 
ürett�r�len ve üret�ld�ğ� ülke �ç�nde veya o ülkeden Türk�ye 
dışındak� d�ğer ülkelere yapılan satışları tem�nat altına 
almak amacıyla da kred� s�gortası yapab�lecek. Söz konusu 
s�gortaya aynı ş�rketler topluluğu �ç�nde yer alan firmalara 
a�t markalar da dah�l ed�leb�lecek.

Türk Eximbank Kredilerinde 
Sigorta Kapsamı Genişletildi...  
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MB Rezevrleri
112 Milyar Doları Aştı

TCMB tarafından 
Haftalık Para ve Banka 
İstat�st�kler� yayımlandı. 
Buna göre, 15 N�san 
�t�barıyla Merkez 
Bankası brüt döv�z 
rezervler�, 1 m�lyar 319 
m�lyon dolar artışla 69 
m�lyar 37 m�lyon dolara 
çıktı

Proje Bazlı Teşvikte Yatırım Tutarı Arttırıldı...
"Yatırımlara Proje Bazlı Devlet 
Yardımı Ver�lmes�ne İl�şk�n Kararda 
Değ � ş �k l �k  Yap ı lmas ına  Da � r 
Cumhurbaşkanı Kararı", Resm� 
Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, projeler�n karar 
kapsamında değerlend�rmeye tab� 
tutulab�lmes� �ç�n asgar� sab�t yatırım 
tutarı 500 m�lyon l�radan 1 m�lyar 
l�raya çıkarıldı.

Teşv�k belgeler�n�n �ptal 
ed�lmes� veya kısm� müeyy�de 
uygulanması hal�nde, yatırımcılara 
fazladan ödenen n�tel�kl� personel, 

enerj� ve h�be destekler� tutarlarının 
her b�r ödemen�n yapıldığı tar�hten 
�t�baren �lg�l� mevzuattak� gec�kme 
zammı  o ran l a r ı  uygu lana rak 
h e s a p l a n a n  k a n u n �  f a � z � y l e 
yatırımcıdan ger� alınmasına �l�şk�n 
de düzenlemeye g�d�ld�.

Buna �l�şk�n hüküm 26 
Kasım 2016'dan geçerl� olmak üzere 
yürürlüğe g�rd�. Sab�t yatırım 
tutarının art ı r ı lmasına � l �şk�n 
düzenleme �se 1 Temmuz �t�barıyla 
yürürlüğe g�recek.
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TÜİK n�san ayı Tüket�c� Güven Endeks� ver�ler�n� 
açıkladı. Buna göre endeks n�sanda b�r öncek� aya 
göre yüzde 7.3 düştü. Martta 72.5 olan endeks, 
n�san ayında 67.3 değer�ne ger�led�. Böylece 
endekste tar�h�n en düşük sev�yes� görüldü. B�r 
öncek� tar�h� d�p 68.9 �le Aralık 2021'de 
görülmüştü.

Endekste mart ayında yüzde 1.9'luk artış 
yaşanmıştı.

MADDİ DURUMDA SERT GERİLEME
TÜİK ve Merkez Bankası �şb�rl�ğ� �le 

yürütülen tüket�c� eğ�l�m anket� sonuçlarına göre 
geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde 
hanen�n madd� durumu endeks� n�san ayında yüzde 
9.8 oranında düşerek 49.1'e ger�led�.

Gelecek 12 aylık döneme �l�şk�n hanen�n 
madd� durum beklent�s� endeks� mart ayında 69.9 
�ken, n�sanda yüzde 8.5'l�k düşüşle 63.9 oldu.

Bankaların Kredi Hacmi Arttı

BDDK tarafından yayımlanan haftalık bültene 
göre, sektörün kred� hacm� 15 N�san �t�barıyla 
13 m�lyar 115 m�lyon l�ra arttı. Söz konusu 
dönemde toplam kred� hacm� 5 tr�lyon 512 
m�lyar 268 m�lyon l�radan 5 tr�lyon 525 m�lyar 
383 m�lyon l�raya yükseld�. Bankacılık 
sektöründek� toplam mevduat da (bankalararası 
dah�l), geçen hafta 49 m�lyar 612 m�lyon l�ra 
arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,8 yükselen 
bankacılık sektörü toplam mevduatı, 6 tr�lyon 
67 m�lyar 553 m�lyon l�ra oldu.

İlçemiz Ekonomisine ve İstihdamına
 Değer Katanlar Ödüllendirildi...
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TCMB tarafından Şubat 2022 dönem�ne 
�l�şk�n Konut F�yat Endeks� ver�ler� 
açıklandı. Türk�ye'dek� konutların kal�te 
etk�s�nden arındırılmış fiyat değ�ş�mler�n� 
�zlemek amacıyla hesaplanan (KFE) 
(2017=100), şubatta b�r öncek� aya göre 
yüzde 13,5 artarak 317,6 olarak kayıtlara 
geçt�.
 Konut F�yat Endeks�, şubatta 
yıllık bazda �se yüzde 96,4 artarken, bu 
dönemde reel yüksel�ş yüzde 26,9 oldu.

Konut Endeksi Şubatta 
Arttı...
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Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı 
tarafından Resm� Gazete'de 
yayımlanan tebl�ğe göre taşıt dışı 
menkul satışlarında TL �le ödeme 
zorunluluğu get�r�ld�. Karar �le Türk 
l�rasının kıymet�n�n korunması 
amaçlanıyor. 
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Konuya �l�şk�n Cumhurbaşkanı kararları, Resm� 
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe g�rd�. Buna 
göre "Alıcısı bulunan ver�c� portat�f tels�z 
telefon c�hazları" �ç�n oranlara esas özel tüket�m 
verg�s� (ÖTV) matrahları yen�den düzenlend�. 
Kararla yüzde 25 ÖTV oranı �ç�n esas alınan 
matrah eş�ğ� 640-1500 Türk l�rasına, yüzde 45 
ÖTV oranı �ç�n esas alınan matrah eş�ğ� 1500-3 
b�n Türk l�rasına ve yüzde 50 oran �ç�n 
kullanılacak eş�k de 3 b�n l�raya taşınarak, verg� 
pol�t�kasıyla er�ş�m mal�yetler�nde düşüşe 
g�d�ld�.
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Tüketici Güveni Nisanda Düştü

TARIM GFE ARTTI

Türk�ye İstat�st�k Kurumu, şubat ayına �l�şk�n 
Tarım-GFE ver�ler�n� açıkladı. Tarım-
GFE'de şubatta b�r öncek� aya göre yüzde 

16,69, b�r öncek� yılın aralık ayına göre yüzde 28,50, 
b�r öncek� yılın aynı ayına göre yüzde 80,99 ve on �k� 
aylık ortalamalara göre yüzde 36,85 artış gerçekleşt�.

Ana gruplarda b�r öncek� aya göre tarımsal 
yatırıma katkı sağlayan mal ve h�zmet endeks�nde 
yüzde 9,60, tarımda kullanılan mal ve h�zmet 
endeks�nde yüzde 17,69 artış gerçekleşt�. B�r öncek� 
yılın aynı ayına göre göre tarımsal yatırıma katkı 
sağlayan mal ve h�zmet endeks�nde yüzde 47,24, 
tarımda kullanılan mal ve h�zmet endeks�nde yüzde 
86,59 artış gerçekleşt�.

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar 
sırasıyla, yüzde 23,88 �le veter�ner harcamaları ve 
yüzde 27,91 �le malzemeler oldu. Buna karşılık, 
yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar �se sırasıyla, 
yüzde 138,11 �le gübre ve toprak gel�şt�r�c�ler ve 
yüzde 121,77 �le enerj� ve yağlar oldu.

Aylık artışın düşük olduğu alt gruplar 
sırasıyla, yüzde 3,62 �le mak�ne bakım masrafları ve 
yüzde 5,50 �le d�ğer mal ve h�zmetler oldu. Buna 
karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar �se 
sırasıyla, yüzde 32,75 �le tarımsal �laçlar ve yüzde 
31,15 �le hayvan yem� oldu. B�r öncek� aya göre 
gübre ve toprak gel�şt�r�c�ler yüzde 0,41 ve veter�ner 
harcamaları yüzde 0,21 azalış gösterd�.

Tarımsal g�rd� fiyat endeks� (Tarım-GFE), 
şubatta yıllık bazda yüzde 80,99, aylık 
bazda yüzde 16,69 artış gösterd�.

Cep Telefonu ve Tütünde ÖTV Düzenlemesi

YD-ÜFE 
MARTTA 
ARTTI...
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Konuya �l�şk�n Cumhurbaşkanı kararları, Resm� Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe g�rd�. Buna göre "Alıcısı bulunan 
ver�c� portat�f tels�z telefon c�hazları" �ç�n oranlara esas özel 
tüket�m verg�s� (ÖTV) matrahları yen�den düzenlend�. Kararla 
yüzde 25 ÖTV oranı �ç�n esas alınan matrah eş�ğ� 640-1500 
Türk l�rasına, yüzde 45 ÖTV oranı �ç�n esas alınan matrah 
eş�ğ� 1500-3 b�n Türk l�rasına ve yüzde 50 oran �ç�n 
kullanılacak eş�k de 3 b�n l�raya taşınarak, verg� pol�t�kasıyla 
er�ş�m mal�yetler�nde düşüşe g�d�ld�.

Düzenlemeyle özell�kle yerl� yoğun olduğu 
kategor�lere yönel�k ÖTV oranına esas matrah eş�kler�n�n 
güncellenmes� sonucu dolaylı olarak düşecek söz konusu 
verg� oranlarının, bu malların fiyatlarına �nd�r�m olarak 
yansıması öngörülüyor.

Yerl� �malatın yoğun olduğu kategor�lerde yapılan 
matrah artırımıyla bu segmentte fiyatların düşmes� ve 
dolayısıyla terc�hler�n bu yerl� üret�me kayarak car� açığın da 
azaltılması beklen�yor. Ayrıca, değ�ş�kl�kle yerl� �malatın 
yoğun olduğu kategor�lerde matrah artırımıyla fiyatların 
düşmes� sonucu enflasyona da olumlu katkı vermes� 
amaçlanıyor.

Kararın, ÖTV matrahı 640 �le 1500 l�ra arasında cep 
telefonlarında yüzde 10,71'l�k fiyat avantajı yaratarak 113-265 
l�ra bandında �nd�r�m sağlaması, 1500-3 b�n l�ra aralığında 
olanlarda yüzde 6,67'l�k fiyat avantajıyla 177-377 l�ra 
bandında b�r �nd�r�m oluşturması beklen�yor.

Böylece mal�ye pol�t�kası değ�ş�kl�ğ�yle yüksek 
fiyatlı cep telefonlarına olan taleb�n düşük ÖTV oranına tab� 
telefonlara yönelmes�, bu kapsamda daha az yüksek fiyatlı 
telefon �thal ed�lmes�, yerl� �malatın artması, buna bağlı �thalat 
m�ktarının azalması ve kompoz�syonunun değ�şerek car� 
açığın azalmasına olumlu katkı vermes� hedeflen�yor.

Sarmalık kıyılmış tütünde ÖTV artırıldı

B�r d�ğer Cumhurbaşkanı Kararı �le sarmalık 
kıyılmış tütünün ÖTV oranlarında değ�ş�kl�k yapıldı.

Buna göre sarmalık kıyılmış tütünde geçerl� ÖTV 
oranı yüzde 40'tan yüzde 55'e çıkarılırken bu ürünler�n maktu 
verg� ve asgar� maktu verg� tutarlarında herhang� b�r 
değ�ş�kl�ğe g�d�lmed�.

Böylece, hem yüzde 63 ÖTV'ye oranına tab� 
s�garadan yüzde 40 ÖTV uygulanan sarmalık kıyılmış tütüne 
kayışın azaltılması hem de bu kayma neden�yle oluşacak verg� 
kaybının azaltılması amaçlanıyor.

D�ğer taraftan n�speten ucuz tütün kullanımı yoluyla 
gençler�n tütün mamuller�ne ulaşımının engellenmes� 
konusundak� mücadele kararlılığının da göster�lmes� 
hedeflen�yor.

Fermente şarapların asgar� maktu verg�s� değ�şt�

"Fermente ed�lm�ş d�ğer �çeceklere" uygulanan 
asgar� maktu ÖTV tutarlarında da değ�ş�kl�ğe g�d�ld�.

Söz konusu mamuller�n gençler� alkole alıştırmada 
etk�l� olduğu, �ç�m�n�n kolaylaştırılması �ç�n �ç�ne şeker, 
aroma ve gaz basıldığı, fiyatının alkol dereces� düşük d�ğer 
�çk�lere nazaran düşük olması neden�yle er�ş�m�n�n kolay 
olduğu gözlemlend�ğ�nden, l�tre başına uygulanan asgar� 
maktu verg�s�nde değ�ş�kl�k yapıldı.

Kararla yapılan asgar� maktu verg� tutarındak� artış 
sonrası 250 cl bandında b�r ürün �ç�n 4,2 l�ralık b�r fiyat artışı 
beklen�yor.

Böylece mal�ye pol�t�kası değ�ş�kl�ğ�yle gençler� 
alkole özend�r�c� mamullere er�ş�m�n yükü artırılarak sağlık 
pol�t�kasına destek ver�lmes�n�n hedeflend�ğ� ve aynı zamanda 
�thal yoğunluğunda da artış gözlenen bu üründe yapılan verg� 
yükü artışıyla car� açığın azalmasına olumlu katkı 
sağlanmasının öngörüldüğü b�ld�r�ld�.

Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı 
Gel�r İdares� Başkanlığı 
tarafından hazırlanan Katma 

Değer Verg�s� Genel Uygulama 
Tebl�ğ�nde Değ�ş�kl�k Yapılmasına 
Da� r  Tebl �ğ  Resm�  Gazete 'de 
yayımlandı. Tebl�ğle sektör ayrımı 
yapılmaksızın �mal ett�kler� malları 
doğrudan �hraç eden �malatçıların 
KDV �ade prosedürü kolaylaştırıldı.

Böylece �hracat tesl�mler�ne 
�l�şk�n yüklend�kler� KDV tutarına 
bakılmaksızın, �hracat bedel�n�n 
yüzde 10'una kadar devreden KDV 
tutarı �le sınırlı olarak �ade talep etme 
�mkanı sağlanacak.

Söz konusu düzenleme, 1 
May ı s ' t an  � t � ba ren  yap ı l acak 
�şlemlere �l�şk�n �ade talepler�nde 
uygulanacak.

Yen� b�r müessese olarak 
" İ s t e ğ e  B a ğ l ı  Ta m  Te v k � f a t 
Uygulaması" get�r�lecek.

Söz konusu uygulama �le 1 
Mayıs'tan �t�baren kısm� tevk�fat 
kapsamındak�  � ş lemlere  ta raf 
olanların aralarında b�r sözleşme 
yapmaları üzer�ne bu �şlemlere �l�şk�n 
hesaplanan KDV'n�n tamamının alıcı 
tarafından sorumlu sıfatıyla beyanına 
�mkan sağlanacak ve böylece alıcı 
mükellefler�n KDV kaynaklı sorun 
yaşaması engellenecek.
Dem�r çel�k sektörü tevk�fat 
kapsamına alınacak

Kayıt dışılıkla mücadele 
kapsamında dem�r çel�k sektörü de 1 

Mayıs'tan �t�baren tevk�fat kapsamına 
alınacak.

Bu tar�hten �t�baren geçerl� 
o l m a k  ü z e r e  d e m � r - ç e l � k  v e 
alaşımlarından mamul ürünler�n 
tesl�m�nde 4/10 oranında KDV 
tevk�fatı uygulaması başlayacak. 
Ancak bu ürünler�n �thalatçılar 
tarafından yapılan �lk tesl�mler� �le 
münhasıran cevherden üret�lenler�n�n 
üret�c�ler tarafından �lk tesl�m�nde 
tevk�fat uygulanmayacak.
Mükellefler�n �ade talepler�n�n 
verg� �nceleme raporundak� sınır 
yükselt�ld�

Mükellefler�n nakden veya 
mahsuben �ade talepler�n�n verg� 
�nceleme raporu, yem�nl� mal� 
müşav�r (YMM) raporu veya tem�nat 
aranmaksızın yer�ne get�r�lmes�nde 
uygulanan 5 b�n l�ra tutarındak� sınır, 
10 b�n l�raya yükselt�lecek. Söz 
konusu düzenleme 1 Mayıs'tan 
�t�baren yapılacak �şlemlere �l�şk�n 
�ade talepler�ne uygulanacak.

D ü z e n l e m e y l e  a y r ı c a , 
mesken ve tarımsal sulama abone 
g r u p l a r ı n a  y a p ı l a n  e l e k t r � k 
tesl�mler�ndek� KDV oran �nd�r�m� 
dolayısıyla, bu mükellefler�n KDV 
�adeler�n� �lg�l� yılı �ç�nde de nakden 
alab�lmeler�ne �mkan sağlandı.

Tebl�ğde Cumhurbaşkanı 
Kararı �le yakın zamanda yapılan 
KDV oran düzenlemeler�ne (konut, 
yeme �çme g�b�) �l�şk�n gerekl� 
açıklamalar da yer aldı.

Odamız tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve 
Pandem� neden�yle 2 yıldır yapılamayan, “Turhal 
Ekonom�s�ne ve İst�hdamına Değer Katanlar Ödül 

Tören�” Yüzbaşıoğlu Sosyal Tes�sler�nde gerçekleşt�r�ld�.  
 Programda İlçem�z Gel�r ve Kurumlar verg�s� 

sıralamasında �lk üç �çer�s�ne g�ren ve en çok �st�hdam 
sağlayan toplam 14 firmaya plaket ver�ld�. Törene, Turhal 
Kaymakamı Al� Gökay, CHP Tokat M�lletvek�l� Kad�m 
Durmaz, Turhal Beled�ye Başkanı İlker Bekler, Şenyurt 
Beled�ye Başkanı Cafer Ünal Arslan, Cumhur�yet 
Başsavcısı Aydem�r Çel�k, G.O.P. Ün�vers�tes� Turhal 
M.Y.O. Müdürü Dr. Öğret�m Üyes� Mustafa Gül, İlçe 
Jandarma Komutanı J.Bnb. Aksoy Ağtürk, S�yas� Part� İlçe 
Başkanları, Tokat T�caret Borsası Yönet�m Kurulu 
Başkanı Lütfi Bora, Erbaa T�caret ve Sanay� Odası Mecl�s 
Başkanı S�nan Bayraktar, N�ksar T�caret ve Sanay� Odası 
Yönet�m Kurulu Başkanı Mahmut Bülent Aybak, Z�le 
T�caret ve Sanay� Odası Yönet�m Kurulu Başkanı Necat� 
B�ce, Z�le T�caret ve Sanay� Odası Mecl�s Başkanı Al� 
Eryılmaz, Z�le T�caret Borsası Yönet�m Kurulu Başkanı 
Muammer Teke'n�n yanı sıra protokol üyeler� �le b�rl�kte 
sanay�c� ve �şadamları katıldı. 
“İftar Sofrasında B�rl�kte Olmanın Mutluluğunu 
Yaşıyoruz”
	 Düzenlenen İftar yemeğ�n�n ardından 
başlayan programda kürsüye gelen Yönet�m Kurulu 
Başkanımız Ömer Çenes�z başta davetl�ler olmak 
üzere, oda üyeler� �le aynı �ftar sofrasında b�r araya 
gelmen�n mutluluğunu yaşadıklarını söyled�.
	 Çenes�z konuşmasında “Hep�n�z�n b�ld�ğ� g�b� 
tüm dünyayı etk�s� altına alan pandem� sebeb�yle, en 
yakınlarımızla b�le yan yana gelemez, yüz yüze görüşemez 
olmuştuk. Böyle b�r manev� �kl�mde hasret g�dermen�n, 
�ftar sofrasına oturmanın keyfin� yaşıyoruz.” ded�.
“Yen�l�kler� ve fırsatları üyeler�m�z�n b�lg�s�ne sunduk. 
” 

Yaşanan pandem� sürec�nde yen�l�kler� ve 
fırsatları üyeler�m�z�n b�lg�s�ne sunduklarını söyleyen 
Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer Çenes�z:

“Yaşadığımız pandem� sürec�nde üyeler�m�z�n 
b�ze �ht�yaç duyduğu noktalarda, devlet�m�z�n verd�ğ� 
�mkânlar ve yetk�ler�m�z çerçeves�nde, yen�l�kler� ve 
fırsatları değerl� üyeler�m�z�n b�lg�s�ne sunduk.

Y�ne değerl� üyeler�m�z�n bu zor süreçte �ht�yaç 
duydukları finansman kaynaklarına Türk�ye Odalar ve 
Borsalar B�rl�ğ�m�z�n “NEFES KREDİSİ” programına 
sağladığımız madd� katkı �le öneml� b�r fon kaynağı 
oluşturduk ve bankalar aracılığı �le üyeler�m�z�n 
kullanımına sunduk. 

Pandem�n�n ağır koşulları altında üyeler�m�z�n 
karşı karşıya kaldıkları sorunların anal�z�n� yaparak, bu 
sürec� en az hasarla atlatab�lmek adına Türk�ye Odalar ve 
Borsalar B�rl�ğ�m�z başta olmak üzere �lg�l� kurum ve 
kuruluşlarımız nezr�nde g�r�ş�mlerde bulunarak sorunların 
çözümü noktasında talepler�m�z� �lett�k. Talepler�m�z�n 
karşılanması noktasında olumlu ger� dönüşler ve haberler 
alıyoruz. İnşallah bu sorun ve sıkıntıların da en kısa sürede 
hayata geç�r�lecek olan düzenlenmeler �le çözüleceğ� 
üm�d�ndey�z.”ded�.
“Üyeler�m�zle onur duyuyorum ” 

Ülkem�z�n �ç�nde bulunduğu zor ve sıkıntılı 
sürece rağmen üret�me ara vermeden devam eden 
üyeler�m�zle onur duyduğu söyleyen Yönet�m Kurulu 
Başkanımız Ömer Çenes�z, “Ülkem�z�n �ç�nde bulunduğu 
zor ve sıkıntılı sürece rağmen üret�me ara vermeden devam 
eden, ülkem�z, �l�m�z ve �lçem�z ekonom�s�ne ve 
�st�hdamına değer katan tüm üyeler�m�zle onur 
duyuyorum. Allah hep�n�zden razı olsun.”ded�. 
“154 �lçe 154 okul projes� kapsamında Turhalımız �ç�n 
de b�r eğ�t�m yatırımının müjdes�n� vermek �st�yorum”

Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� �le M�ll� 
Eğ�t�m Bakanlığı arasında 154 İlçede 154 Yen� Okul 
kazandırmaya yönel�k �mzalanan “Ulusal Eğ�t�me Katkı 
Protokolü”nün Turhal �ç�n de b�r eğ�t�m yatırımına ves�le 
olacağının müjdeleyen Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer 
Çenes�z:

Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� Başkanımız 
Sayın M.R�fat H�sarcıklıoğlu'ndan odamızı z�yaretler�nde 
�lçem�ze b�r okul yapılması �ç�n talepte bulunmuştuk. 
İlerleyen süreç �çer�s�nde hem �k�l� görüşmeler�m�zde, 
hem de heyet hal�nde yapılan görüşmeler�m�zde okul 
taleb�m�z� defaten d�le get�rd�k. Sayın başkanımızda “81 
İl'de 81 Okul” projes� kapsamındak� eğ�t�m tes�sler� 
tamamlandıktan sonra planlanan �lçeler arasında 
Turhal'ında bulunduğunu bel�rtm�şlerd�. 3 Şubat tar�h�nde 
b�rl�ğ�m�z ev sah�pl�ğ�nde düzenlenen Türk�ye Odalar ve 
Borsalar B�rl�ğ� �le M�ll� Eğ�t�m Bakanlığımız arasında 
154 İlçede 154 Yen� Okul kazandırmaya yönel�k 
�mzalanan “Ulusal Eğ�t�me Katkı Protokolü”nün 
Turhalımız �ç�n de b�r eğ�t�m yatırımına ves�le olacağının 

müjdes�n� vermek �st�yorum.
Başta M�ll� Eğ�t�m Bakanımız ve Turhalımıza 

b�zler�n talepler�n� destekleyerek yen� b�r okul 
kazandıracak olan Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� 
Başkanımız olmak üzere emeğ� geçenlere teşekkür 
ed�yorum.”ded�. 

Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer Çenes�z 
konuşmasının sonunda Ramazan Ay'ının başta Müslüman 
coğrafyası olmak üzere dünya üzer�nde süre gelen 
savaşlarda akan kanın durmasına ves�le olmasını Cenabı 
Allah'tan d�led�kler�n� söyled�.
	 Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer Çenes�z'�n 
ardından kürsüye gelen Turhal Kaymakamı Al� Gökay'da 
Turhal'da b�rl�k ve beraberl�k sayes�nde güzel şeyler 
olduğunun altını ç�zerek:
	 “Sanay�c�ler�n ve �ş �nsanlarının Turhalımıza 
yapacakları yatırımlar �le �st�hdamı arttırmaya yönel�k 
gayretler� ve çalışmaları çok kıymetl� ve değerl�d�r. 
Vatandaşlarımıza �st�hdam sağlayarak haneler�ne ekmek 
ve aş götüreb�lmeler�ne ves�le olmak ve ülkem�z�n 
ekonom�s�ne katkıda bulunmak gerçekten çok öneml�d�r. 
Bu nedenle �lçem�ze yatırım yapan ve �st�hdam sağlayan 
Turhal T�caret ve Sanay� Odası mensupları �le d�ğer tüm �ş 
�nsanlarımızı tebr�k ed�yorum.”ded�.

	 Konuşmaların ardından ödül tören�ne geç�l�rken, 
firmalara ödüller� Turhal Kaymakamı Al� Gökay, CHP 
Tokat M�lletvek�l� Kad�m Durmaz, Turhal Beled�ye 
Başkanı İlker Bekler,  Şenyurt Beled�ye Başkanı Cafer 
Ünal Arslan, Turhal Cumhur�yet Başsavcısı Aydem�r Çel�k 
tarafından ver�ld�.

Programda, ödül alan firmaların �s�mler� �se şu şek�lde;
      En Çok İst�hdam Yaratan F�rmalar	 :

· TET G�y�m Sanay� İnş.Tur.Gd.Dış 

T�c.A.Ş.

· Kayser� Şeker Fabr�kası A.Ş. Turhal 

Şeker ve Mamuller� Entegre Tes�s� Şubes�

· Ye n � ç a ğ  H a z ı r  G � y � m  Te k s t � l 

San.T�c.Ltd.Şt�.

· Özdem�r Ant�muan Madenler� A.Ş. 

Turhal Şubes�

· İdea Moda Konfeks�yon San.T�c.Ltd.Şt�.

· Est�lo Moda Teskt�l Tar.Hyv.İnş.İç Dış 

T�c.San.Ltd.Şt�.

· Kazova Vasfi D�ren Tarım İşletmes� 

San.T�c.A.Ş. Kazova Ç�ftl�k Şubes� 
	 2019 Kurumlar Verg�s�	 :

· Yüzbaşıoğlu Akaryakıt Taşımacılık Gıda 

Otomot�v T�caret Ve Sanay� L�m�ted Ş�rket�

· Turhal Alkanlar İnşaat T�c.Ltd.Şt�. 

· TET G�y�m Sanay� İnş.Tur.Gd.Dış T�c.A.Ş.

2019 Yılı Gel�r Verg�s�	 :

· Leyla Arhan-Arhan İnşaat

· Uğur Y�ğ�t-Y�ğ�t İnşaat Kereste

· Ufuk Mob�lya-Murat Bur� Alpat
	  2020 Kurumlar Verg�s�	 :

· Est� lo Moda Teskt� l  Tar.Hyv.İnş.İç Dış 

T�c.San.Ltd.Şt�.

· TET G�y�m Sanay� İnş.Tur.Gd.Dış T�c.A.Ş.

· Yüzbaşıoğlu Akaryakıt Taşımacılık Gıda 

Otomot�v T�caret Ve Sanay� L�m�ted Ş�rket�

2020 Yılı Gel�r Verg�s�	 :

· Leyla Arhan-Arhan İnşaat

· Osman Yıldız-Yıldız Telekom

· Hal�l Serdoğan-Sedef Kuyumcu

TCMB tarafından Haftalık Para ve 
Banka İstat�st�kler� yayımlandı. Buna 
göre, 15 N�san �t�barıyla Merkez 
Bankası brüt döv�z rezervler�, 1 m�lyar 
319 m�lyon dolar artışla 69 m�lyar 37 
m�lyon dolara çıktı. Brüt döv�z 
rezervler�, 8 N�san'da 67 m�lyar 718 
m�lyon dolar sev�yes�ndeyd�.

Söz konusu dönemde altın 
rezervler�, 1 m�lyar 65 m�lyon dolar 

artarak 42 m�lyar 195 m�lyon dolardan 
43 m�lyar 260 m�lyon dolara yükseld�.

Böylece Merkez Bankası'nın 
toplam rezervler�, 15 N�san haftasında 
b�r öncek� haftaya kıyasla 2 m�lyar 384 
m�lyon dolar artarak 109 m�lyar 913 
m�lyon dolardan 112 m�lyar 297 
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) 15 N�san �le b�ten haftada 50 m�lyar 215 m�lyon 
19 b�n l�ra artarak 6 tr�lyon 260 m�lyar 762 m�lyon 732 b�n l�raya yükseld�. 
Aynı dönemde bankalardak� TL c�ns� mevduat yüzde 2,38 artışla 2 tr�lyon 583 
m�lyar 376 m�lyon 500 b�n l�ra, yabancı para (YP) c�ns�nden mevduat �se 
yüzde 0,48 azalarak 3 tr�lyon 433 m�lyar 490 m�lyon 726 b�n l�ra oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 244 m�lyar 495 
m�lyon dolar düzey�nde gerçekleş�rken, bu tutarın 216 m�lyar 734 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 15 N�san �t�barıyla 780 m�lyon dolarlık artış görüldü.

Taks�tl� t�car� kred� m�ktarı arttı

Mevduat bankalarındak� tüket�c� kred�ler�, geçen hafta yüzde 0,36 
artarak 767 m�lyar 363 m�lyon 584 b�n l�ra oldu. Aynı dönemde taks�tl� t�car� 
kred�ler yüzde 0,28 artışla 685 m�lyar 361 m�lyon 822 b�n l�raya, kred� kartları 
bak�yes� yüzde 0,60 yüksel�şle 342 m�lyar 778 m�lyon 871 b�n l�raya çıktı.

Mevduat bankalarındak� tüket�c� kred�ler�n�n 288 m�lyar 479 m�lyon 
231 b�n l�rası konut, 10 m�lyar 525 m�lyon 695 b�n l�rası taşıt ve 468 m�lyar 358 
m�lyon 658 b�n l�rası d�ğer kred�lerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dah�l toplam kred� hacm� de 15 N�san 
�le b�ten haftada 17 m�lyar 545 m�lyon 920 b�n l�ra artarak 5 tr�lyon 342 m�lyar 
706 m�lyon 691 b�n l�raya çıktı. Toplam kred� hacm�, geçen yılın aynı 
dönem�ne göre yüzde 46,76 artış kaydett�.

MB Rezevrleri 112 Milyar Doları Aştı

İlçemiz Ekonomisine ve İstihdamına
 Değer Katanlar Ödüllendirildi...

Türk�ye İstat�st�k Kurumu, mart ayına �l�şk�n YD-ÜFE ver�ler�n� açıkladı. 
Buna göre, martta YD-ÜFE aylık yüzde 7,29, geçen yılın aralık ayına göre 
yüzde 13,39, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 105,82 ve 12 aylık 
ortalamalara kıyasla yüzde 59,47 artış gösterd�.

Sanay�n�n �k� sektörünün yıllık değ�ş�mler�ne bakıldığında, 
madenc�l�k ve taş ocakçılığında yüzde 109,63, �malatta yüzde 105,74 artış 
oldu.

ARA MALINDA ARTIŞ YÜZDE 122.8

Ana sanay� gruplarının yıllık değ�ş�mler� d�kkate alındığında ara 
malında yüzde 122,84, dayanıklı tüket�m malında yüzde 95,55, dayanıksız 
tüket�m malında yüzde 87,04, enerj�de yüzde 240,52, sermaye malında yüzde 
87,08 yüksel�ş görüldü.

Sanay�n�n �k� sektörünün aylık değ�ş�mler�, madenc�l�k ve taş 
ocakçılığında yüzde 8,2, �malatta yüzde 7,27 artış olarak bel�rlend�.

Ana sanay� gruplarının aylık değ�ş�mler�, ara malında yüzde 7,91, 
dayanıklı tüket�m malında yüzde 6,86, dayanıksız tüket�m malında yüzde 
6,24, enerj�de yüzde 29,83, sermaye malında yüzde 4,86 yüksel�ş oldu.

Yıllık YD-ÜFE'ye göre, 16 alt sektör daha düşük, 9 alt sektör daha 
yüksek değ�ş�m gösterd�.

YD-ÜFE sektörler�nden g�y�m eşyası yüzde 70,63, basım ve kayıt 
h�zmetler� yüzde 75,44, tütün ürünler� yüzde 79,35 endeksler�n en az arttığı alt 
sektörler olarak hesaplandı. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünler� yüzde 
240,52, ana metaller yüzde 147,57, k�myasallar ve k�myasal ürünler yüzde 
123,21 �le endeksler�n en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık YD-ÜFE'ye göre, 15 alt sektörün daha düşük, 10 alt sektörün 
daha yüksek değ�ş�m gösterd�ğ� hesaplandı.

Aylık bazdak� değ�ş�mlere bakıldığında �se YD-ÜFE motorlu kara 
taşıtları, römork ve yarı römork yüzde 4,36, basım ve kayıt h�zmetler� yüzde 
4,70, tütün ürünler� yüzde 4,92 �le endeksler�n en az arttığı alt sektörler oldu. 
Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünler� yüzde 29,83, temel eczacılık 
ürünler� ve müstahzarları yüzde 10,94, metal cevherler� yüzde 10,86 �le 
endeksler�n en fazla arttığı alt sektörler olarak bel�rlend�.

YD-ÜFE Martta Arttı

Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığının "Türk 
Parası Kıymet�n� Koruma Hakkında 
32 Sayılı Karara İl�şk�n Tebl�ğ'de 
Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Tebl�ğ�" 
Resm� Gazete'de yayımlandı. Buna 
göre Türk l�rasının kıymet�n� korumak 
�ç�n düzenlenen mevzuatta �k� kr�t�k 
değ�ş�kl�k yapıldı.

Türk�ye'de yerleş�k k�ş�ler�n 
kend� aralarında akdedecekler� ve 
sözleşme bedel� ve sözleşmeden 
k a y n a k l a n a n  d � ğ e r  ö d e m e 
yükümlülükler�n� Döv�z c�ns�nden ya 
d a  d ö v � z e  e n d e k s l �  o l a r a k 
kararlaştırab�ld�kler� taşıt satış 
sözleşmeler� dışında kalan menkul 
satış sözleşmeler�nde sözleşme 
konusu ödeme yükümlülükler�n�n 
Türk  pa ras ı  c �ns �nden  ye r �ne 
ge t � r � lmes�  ve  kabul  ed� lmes� 
zorunluluğu get�r�ld�.
KAMU SÖZLEŞMELERİNDE 

DÖVİZE ENDEKSLİ ÖDEME
B�r kr�t�k değ�ş�kl�k de kamu 

sözleşmeler�nde yapıldı. Kamu kurum 
ve kuruluşlarının veya Türk S�lahlı 
Kuvvetler�n� Güçlend�rme Vakfı 
ş�rketler�n�n taraf olduğu gayr�menkul 
satış ve gayr�menkul k�ralama dışında 
kalan sözleşmelerde, sözleşme 
bedel�n�n ve bu sözleşmelerden 
k a y n a k l a n a n  d � ğ e r  ö d e m e 
yükümlülükler�n önceden sadece 
döv�z c�ns�nden veya döv�ze endeksl� 
olarak kararlaştırılması mümkünken, 
yen� düzenleme �le söz konusu 
sözleşmeler�n döv�z c�ns�nden veya 
d ö v � z e  e n d e k s l �  o l a r a k 
kararlaştırılması, ödenmes� ve kabul 
ed�lmes� düzenlend�.

Başka dey�şle söz konusu 
kamu sözleşmeler�nde döv�z c�ns� 
v e y a  d ö v � z e  e n d e k s l �  ö d e m e 
yapılab�lecek ve kabul ed�leb�lecek.

Taşıt ve Gayrimenkul Satışına
Hazine Bakanlığı’ndan Düzenleme

Merkez Bankası toplam rezervler� 15 N�san haftasında 2 
m�lyar 384 m�lyon dolar artarak 112 m�lyar 297 m�lyon 
dolara yükseld�.

Cep Telefonu ve 
Tütünde ÖTV
 Düzenlemesi
 

Bankaların
Kredi Hacmi
ve Mevduatı 
Arttı... 

Bazı cep telefonları, sarmalık tütün, fermente şarap çeş�tler�n�n verg� tutarlarında değ�ş�kl�ğe g�d�ld�. 
Matrahı 640-1500 l�ra arasındak� telefonlarda 113-265 l�ra, matrahı 1500-3 b�n l�ra aralığında 
olanlarda 177-377 l�ra �nd�r�m olması beklen�yor.

İhracatçı 
F�rmaların 
KDV İades�nde
Kolaylık...

Yurt Dışı Loj�st�k Dağıtım Ağlarının Desteklenmes� Hakkında 
Cumhurbaşkanı Kararı, Resm� Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe g�rd�.
 	 Kararla Türk�ye'n�n �hracatının etk�n ve kapsamlı 
akışını sağlamak, �hracatçıların uluslararası tedar�k ve dağıtım 
z�nc�rler�ne daha hızlı ve rekabetç� fiyatlarla nüfuzlarını tem�n 
etmek ve öneml� pazarlarla ülken�n �hracat performansını 
�st�krarlı kılacak altyapı olanaklarını oluşturmak üzere, yurt 
dışı loj�st�k dağıtım ağlarının kurulması ve �şlet�lmes�ne �l�şk�n 
g�derler�n Destekleme ve F�yat İst�krar Fonundan karşılanması 
hedeflen�yor.
 	 Bu kapsamda Türk�ye'de yerleş�k �ş b�rl�ğ� 
kuru luş lar ına  ve  kul lan ıc ı la ra  des tek  ver � lecek .
Buna göre, yurt dışında �lk kez kurulan tes�sler�n ve uçtan uca 
tüm loj�st�k süreçler�n yönet�lmes�n� tem�nen, bu tes�slerle 
entegre çalışacak dağıtım ağının, cep depoların ve bu ağın 
�şlet�lmes�ne yönel�k kurulum, destek, bakım, b�l�ş�m 
s�stemler�, tekn�k donanım ve dekorasyon g�derler�, yatırım, 
ruhsat ve �z�n g�derler�, bunlarla �lg�l� hukuk� danışmanlık 
g�derler� �le yurt dışı stratej�k varlık (YSV) k�ralanması ve 
�şlet�lmes� g�derler� yüzde 70 ve YLDA başına en fazla 60 
m�lyon l�raya kadar desteklenecek.
 	 Yurt dışında k�ralanan veya üçüncü part� loj�st�k 
h�zmetler�n�n satın alındığı T�caret Bakanlığınca uygun 
görülen cep depolar ve tes�sler �ç�n verg�, res�m, harç dah�l, 
brüt k�ra, ruhsat ve �z�n g�derler�, kom�syon harcamaları ve 
�lg�l� hukuk� danışmanlık g�derler�ne �lk 2 yıl yüzde 70, d�ğer 
yıllar yüzde 50 ve YLDA başına yıllık en fazla 24 m�lyon l�raya 
kadar destek sağlanacak.

YLDA �ç�n yurt dışında yapılan reklam, tanıtım ve 
pazarlama faal�yetler� yüzde 50 ve YLDA başına yıllık en fazla 
3 m�lyon l�ra, yurt �ç�nde yapılan reklam tanıtım ve pazarlama 
faal�yetler� �se yüzde 50 ve YLDA başına yıllık en fazla 1 
m�lyon 200 b�n l�ra desteklenecek.

YLDA'da yurt dışında �st�hdam ed�len, n�tel�kler� 
Bakanlıkça bel�rlenen aynı anda en fazla 10 k�ş�n�n brüt 
ücretler� �lk 2 yıl yüzde 70, d�ğer yıllar yüzde 50 ve yıllık k�ş� 
başı 600 b�n l�rayı geçmemek kaydıyla YLDA başına yıllık en 

fazla 4 m�lyon 800 b�n l�raya kadar desteklenm�ş olacak.
Loj�st�k mal�yetler�n�n yıkıcı fiyat ve rekabet 

r�sk�nden arındırılması, loj�st�k firmaların finansman 
er�ş�m�n�n kolaylaştırılması ve navlun �şlem mal�yetler�n�n 
azaltılması amacıyla yük sah�pler� ve taşımacılarını aynı 
platformda buluşturmak üzere, T�caret Bakanlığı tarafından 
uygun görülen navlun borsalarının kurulumu ve tekn�k 
altyapısının oluşturulmasına yönel�k g�derlere, yüzde 60 
oranında en fazla 3 m�lyon 600 b�n l�ra tutarında destek 
ver�lecek.
DESTEK SÜRELERİ

YLDA'nın destek kapsamına alınması �ç�n �ş b�rl�ğ� 
kuruluşları tarafından fiz�b�l�te raporunu da �çeren b�r projeyle 
T�caret Bakanlığına başvuru yapılması ve projen�n uygun 
bulunması gerekecek.
Söz konusu ağlar, t�caret müşav�rl�ğ�, t�caret ataşel�ğ� ve 
T�caret Bakanlığı tems�lc�s� koord�nasyonuna ve denet�m�ne 
tab� tutulacak.

İş b�rl�ğ� kuruluşları söz konusu desteklerden en fazla 
5 yıl yararlandırılacak.

Bakanlık, genelgeyle bel�rlenen performans kr�terler� 
kapsamında yapacağı değerlend�rme net�ces�nde, performans 
kr�terler�n� son 3 yıl boyunca karşılayan YLDA'lara 5 yılı 
aşmamak üzere �lave destek süres� vereb�lecek.
Performans kr�terler�n� b�rb�r�n� �zleyen 3 yıl boyunca 
karşılayamayan YLDA'lar destek kapsamından çıkarılacak.
 	 Her yıl desteklenecek YLDA sayısı Bakanlık 
tarafından bel�rlenecek. Yıllara bağlı olmak üzere desteklenen 
YLDA sayısı 8'� geçemeyecek.

Destek ödemes�ne �l�şk�n olarak �braz ed�len 
belgelerdek� g�derler�n, dolaylı verg�ler de dah�l Türk l�rası 
olması hal�nde l�ra, döv�z c�ns�nden olması hal�nde �se ödeme 
belges� tar�h�ndek� "Gösterge N�tel�ğ�ndek� TCMB Kurları" 
l�stes�nde yer alan çapraz kurlar ve döv�z alış kurları esas 
alınmak suret�yle, ABD doları karşılığı Türk l�rası olarak 
Destekleme ve F�yat İst�krar Fonundan ödenecek.

Karar kapsamında kurulan ve �şlet�len YLDA'larda 
Türk menşel� ürünlere en az yüzde 50 yer tahs�s ed�lecek.

Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası (TCMB) tarafından n�san ayına �l�şk�n 
F�nansal H�zmetler İstat�st�kler� ve F�nansal H�zmetler Güven Endeks� 
açıklandı. F�nansal sektörde faal�yet gösteren 155 kuruluşun yanıtlarının 

ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde ed�len anket sonuçlarına göre, endeks 
N�sanda 13,4 puan artarak 178,7 sev�yes�ne çıktı.

Endeks� oluşturan anket sorularına a�t yayılma endeksler� 
�ncelend�ğ�nde, son üç aydak� �ş durumu ve son üç aydak� h�zmetlere olan talep 
FGHE'y� artış, gelecek üç aydak� h�zmetlere olan talep beklent�s� �se FHGE'y� 
azalış yönünde etk�led�.

İş durumu ve h�zmetlere olan talebe �l�şk�n değerlend�rmelere göre, son 
üç ayda �ş durumunda �y�leşme olduğu ve son üç ayda h�zmetlere olan talepte artış 
olduğu yönündek� değerlend�rmeler b�r öncek� aya kıyasla güçlend�. Gelecek üç 
ayda h�zmetlere olan talepte artış olacağı yönündek� beklent�ler �se zayıfladı.

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

Karlılığa �l�şk�n değerlend�rmelere göre, son üç aydak� karlılıkta artış 
olduğunu b�ld�renler leh�ne olan sey�r b�r öncek� döneme kıyasla b�r m�ktar 
güçlend�, gelecek üç aydak� karlılıkta artış olacağını bekleyenler leh�ne olan sey�r 
�se zayıfladı.

Yurt �ç� ve yurt dışı p�yasalardak� rekabet gücüne �l�şk�n olarak, son üç 
ayda �y�leşme olduğu yönündek� değerlend�rmeler �le gelecek üç ayda �y�leşme 
olacağı yönündek� beklent�ler b�r öncek� döneme göre b�r m�ktar güçlend�.

2022 yılı N�san 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 13,0, 19,3 ve 21,0 
puanlık artış kaydett�.

Finansal Hizmetler Güven Endeksi 
Nisanda Arttı

Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağlarına
Sağlanacak Destekler Belli Oldu... 

 

Yurt dışı loj�st�k dağıtım ağlarının (YLDA) kurulması ve �şlet�lmes� amacıyla sağlanacak desteklere 
�l�şk�n usul ve esaslar bel�rlend�.


