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Kred�de Haz�ne Garant�s� Yükselt�ld�...
Kamu kurumlarının yurt dışından 
sağladığı kred�lerde Haz�ne garant�s� 
oranı yen�den bel�rlend�. Kurumların 
yurt dışından kred� sağlaması 
durumunda Haz�ne garant�s� oranı 
yüzde 100'e çıkarıldı.
 Yen� yönetmel�k �le Haz�ne 
garant�s� �le dış kred� �mkânlarının 
artırılması hedeflen�yor. 

Güven Endeks�, N�sanda   
H�zmet, perakende t�caret ve
İnşaat sektörler�nde yükseld�...

Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer Çenes�z'�n de 
görev aldığı TOBB İnşaat ve Taahhüt H�zmetler� 
Kurulu, TOBB Yönet�m Kurulu üyes� Hakan 

Ülken'�n katılımı �le kurul başkanı Hal�l İbrah�m 
Aktepe'n�n başkanlığında çevr�m�ç� toplandı.  

Top lan t ıda ,  kuru lu  üye le r �  İnşaa t  g � rd � 
mal�yetler�nde k� artış, Kamuya �ş yapan firmalara yönel�k 
olarak fiyat farkı ve fes�h hakkı talepler� başta olmak üzere, 

konut kred�ler�nde k� artışa bağlı olarak, konut 
satışlarındak� düşüş, kred�lerdek� vade süreler� �le 
gündemde yer alan d�ğer maddeler üzer�nde öner� ve 
talepler�n� d�le get�rd�ler. 

Karşılıklı görüş alış ver�ş� �le devam eden toplantı 
kurul üyeler�n�n gündem �le �lg�l� değerlend�rmeler� ve 
soru-cevap bölümü �le sona erd�.

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) 22 N�san 
�le b�ten haftada 31 m�lyar 857 m�lyon 601 b�n l�ra 
artarak 6 tr�lyon 292 m�lyar 620 m�lyon 333 b�n 
l�raya yükseld�.Aynı dönemde bankalardak� TL 
c�ns� mevduat yüzde 1,03 artışla 2 tr�lyon 609 
m�lyar 997 m�lyon 241 b�n l�ra, yabancı para (YP) 
c�ns�nden mevduat �se yüzde 0,18 artarak 3 tr�lyon 
439 m�lyar 765 m�lyon 714 b�n l�ra oldu.

Bankaların Mevduatı 6,2  
Trilyon Lira Oldu...
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MB Rezevrleri
108,9 Milyar Doları Oldu
TCMB tarafından 
Haftalık Para ve Banka 
İstat�st�kler� yayımlandı. 
Buna göre, 22 N�san 
�t�barıyla Merkez 
Bankası brüt döv�z 
rezervler�, 2 m�lyar 941 
m�lyon dolar azalışla 66 
m�lyar 96 m�lyon dolara 
düştü.

Yerli Yatırımcıların Varlıkları 9 Trilyon
Lirayı Aştı... 

Türk�ye Sermaye P�yasaları 
B�rl�ğ� (TSPB) 2022 Mart ayı 
özet finansal p�yasa ver�ler�n� 

a ç ı k l a d ı .  T S P B ' n � n  T ü r k � y e 
Cumhur�yet Merkez Bankası (TCMB) 
ve Merkez� Kayıt Kuruluşu (MKK) 
kaynaklarından derleyerek hazırladığı 
finansal p�yasa özet ver�ler�ne göre, 
yurt �ç� yerleş�kler�n finansal varlıkları 
yılın �lk üç ayında, yüzde 18,6 artarak 
9,2 tr�lyon l�raya çıktı. Aynı dönemde 
yurt  dışı  yerleş�kler�n finansal 

varlıkları da yüzde 8,5 yükselerek 741 
m�lyar l�ra oldu.Yerl� yatırımcıların 
2021 sonu �t�barıyla 524 m�lyar 698 
m�lyon l�ra olan pay sened� varlıkları, 
mart sonunda yüzde 24 artışla 649 
m�lyar 924 m�lyon l�raya yükseld�. 
Yerl�  yatırımcıların pay sened� 
varlıklarının yaklaşık 344,3 m�lyar 
l�rası b�reysel yatırımcılara, 305,6 
m�lyar l�rası �se kurumsal yatırımcılar 
ve tüzel k�ş�lere a�t olduğu görüldü.
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Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) ve 
Türk T�caret ve Sanay� Odası (TTSO) 
Başkan ı  M.  R � f a t  H � sa r c ık l ı oğ lu , 

Azerbaycan Cumhur�yet� Cumhurbaşkanı İlham 
A l � y e v  t a r a f ı n d a n  ' D o s t l u k  N � ş a n ı '  � l e 
ödüllend�r�ld�.  

Azerbaycan Cumhur�yet� Cumhurbaşkanı 
Al�yev'�n 25 N�san 2022 tar�h ve Anayasanın 109. 
Maddes� 23. Bend� kararıyla, Azerbaycan 
Cumhur�yet�'n�n ekonom�k kalkınmasına katkıları, 

g�r�ş�mc�l�k alanındak� çalışmaları ve Türk�ye 
Azerbaycan �kt�sad� �l�şk�ler�n�n gel�şt�r�lmes� �ç�n 
yaptığı faal�yetlerden dolayı H�sarcıklıoğlu'na 
'Dostluk N�şanı' ver�ld�. 

Türk�ye ve Azerbaycan'ın tek m�llet �k� 
devlet olduğunu vurgulayan R�fat H�sarcıklıoğlu, 
sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 
ş a h s ı n a  v e r � l e n  ' D o s t l u k  N � ş a n ı '  � ç � n 
Cumhurbaşkanı İlham Al�yev'e Türk �ş dünyası 
adına teşekkürler�n� sundu. 

Bankaların Kredi Hacmi Artt

BDDK tarafından yayımlanan haftalık bültene 
göre, sektörün kred� hacm� 22 N�san �t�barıyla 
55 m�lyar 292 m�lyon l�ra arttı. Söz konusu 
dönemde toplam kred� hacm� 5 tr�lyon 525 
m�lyar 383 m�lyon l�radan 5 tr�lyon 580 m�lyar 
676 m�lyon l�raya yükseld�.Bankacılık 
sektöründek� toplam mevduat da (bankalararası 
dah�l), geçen hafta 45 m�lyar 139 m�lyon l�ra 
arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,7 yükselen 
bankacılık sektörü toplam mevduatı, 6 tr�lyon 
112 m�lyar 692 m�lyon l�ra oldu.

TOOB İnşaat
ve Taahhüt 
Hizmetleri

Kurulu 
Toplandı...

TCMB yapılan açıklamaya göre, �malat 
sanay�s�nde faal�yet gösteren 1.725 �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, n�sanda b�r öncek� aya 
kıyasla 0,5 puan artışla yüzde 77,8'e çıktı.

 Aynı dönemde mevs�msel 
etk�lerden arındırılmış kapas�te kullanım 
oranı da (KKO-MA) 0,1 puan azalarak 
yüzde 78,1 düzey�nde gerçekleşt�.

Kapasite Kullanım 
Oranı Nisanda Arttı...
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TÜİK, n�san ayına �l�şk�n h�zmet, 
perakende t�caret ve �nşaat güven 
endeksler�n� açıkladı. Buna göre, 
mevs�m etk�ler�nden arındırılmış 
güven endeks� n�sanda mart ayına 
kıyasla h�zmet sektöründe yüzde 3, 
perakende t�caret sektöründe yüzde 2,9 
ve �nşaat sektöründe yüzde 3 yükseld�.
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TCMB, tarafından n�san 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 
1725 �ş yer�n�n yanıtlarının ağırlıklandırılıp 
t o p l u l a ş t ı r ı l m a s ı y l a  e l d e  e d � l e r e k 
değerlend�r�ld�.Buna göre, RKGE n�sanda b�r 
öncek� aya kıyasla 1,2 puan artarak 109,7 
sev�yes�nde gerçekleşt�. Aynı dönemde 
mevs�msell�kten arındırılmış reel kes�m güven 
endeks� (RKGE-MA) �se 0,5 puan azalarak 
107,7'ye ger�led�.

BDDK’dan Ticari
Kredilere Fren! 
BDDK, t�car� kred�lere �l�ş�n sermaye yeterl�l�ğ� 
hesaplamasında kullanılacak r�sk ağırlığı artırdı. 
Konuya �l�şk�n Kurul kararı, BDDK'n�n resm� �nternet 
s�tes�nde yayımlandı. 

Karar �le tarımsal kred�ler, KOBİ tanımına 
g�ren �şletmelere kullandırılacak kred�ler, �hracat ve 
yatırım kred�ler�, 5018 sayılı Kamu Mal� Yönet�m� ve 
Kontrol Kanunu ek�ndek� (I), (II), (III) ve (IV) sayılı 
cetvellerde yer alan kurum ve kuruluşlar �le kamu 
�kt�sad� teşebbüsler� ve bunların müessese, bağlı 
ortaklık ve �şt�rakler�ne kullandırılacak kred�ler, 
kurumsal kred� kartları yoluyla kullandırılacak kred�ler 
ve bankalara ya da finansal kuruluşlara kullandırılacak 
kred�ler dışındak� t�car� n�tel�ktek� nakd� kred�lere 1 
Mayıs'tan �t�baren yüzde 200 r�sk ağırlığı uygulanacak.

Karar önces�nde söz konusu kred�ler �ç�n 
uygulanmakta olan r�sk ağırlığı, �lg�l� kred� 
müşter�s�n�n derecelend�rme notuna göre, yüzde 20 �la 
yüzde 150 arasında değ�ş�yordu.

Sermaye yeterl�l�k hesaplaması
Karar �le ayrıca, salgın neden�yle �lk olarak 23 

Mart 2020'de alınan ve bu kararın devamı olarak 1 
Ocak 2022'den ber� sermaye yeterl�l�ğ� hesaplamasında 
kullanılab�lmekte olan 31 Aralık 2021 tar�h� �t�barıyla 
gerçekleşen son 252 �ş gününe a�t Merkez Bankası 
döv�z alış kurlarının bas�t ar�tmet�k ortalaması yer�ne, 
salgın etk�ler�n�n ortadan kalkması ve normalleşme �le 
b�rl�kte 31 Aralık 2021'ye a�t Merkez Bankası döv�z alış 
kurunun kullanılmasına karar ver�ld�.

Söz konusu kararla, KOBİ tanımına �l�şk�n 
c�ro sınırı, yurt �ç� yerleş�k KOBİ'ler açısından 250 
m�lyon TL olarak bel�rlend�. Karar önces� söz konusu 
c�ro sınırı 220 m�lyon TL sev�yes�ndeyd�.

Reel Kesim Güven Enedeksi Arttı

Türkiye’nin İhracatı
 Yüzde 19,8 Arttı.

Hisarcıklıoğlu’na Azerbaycan 
“Dostluk Nişanı”

Genel T�caret S�stem� (GTS) kapsamında �hracat martta 
geçen yılın aynı ayına kıyasla 19,8 artarak 22 m�lyar 
709 m�lyon dolar, �thalat yüzde 30,7 artışla 30 m�lyar 
878 m�lyon dolar oldu. 3

Yurtdışından Sağlanan   

2 2



Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası (TCMB) 
tarafından n�san 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 1725 �ş yer�n�n yanıtlarının ağırlıklandırılıp 
toplulaştırılmasıyla elde ed�lerek değerlend�r�ld�.

Buna göre, RKGE n�sanda b�r öncek� aya kıyasla 1,2 
puan artarak 109,7 sev�yes�nde gerçekleşt�. Aynı dönemde 
mevs�msell�kten arındırılmış reel kes�m güven endeks� 
(RKGE-MA) �se 0,5 puan azalarak 107,7'ye ger�led�.

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

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

Mevcut toplam s�par�şler�n mevs�m normaller�n�n 
altında olduğu yönündek� değerlend�rmeler güçlen�rken, 
mevcut mamul mal stokları sev�yes�n�n mevs�m normaller�n�n 
üstünde olduğu yönündek� değerlend�rmeler �se zayıfladı.

ÜFE beklent�s� yüzde 64,9'e yükseld�

Gelecek üç aya yönel�k değerlend�rmelerde, üret�m 
hacm�, �ç p�yasa s�par�ş m�ktarı ve �hracat s�par�ş m�ktarında 
b�r öncek� ayda artış bekleyenler leh�ne olan sey�r zayıfladı. 

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 ger�led�.

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 güçlend�. Gelecek üç aydak� satış 
fiyatına �l�şk�n artış yönlü beklent�ler �se zayıfladı. Gelecek on 
�k� aylık dönem sonu �t�barıyla yıllık ÜFE beklent�s� b�r öncek� 
aya göre 10,1 puan artarak yüzde 64,9 sev�yes�nde gerçekleşt�.

Ankete katılan �şyerler�n�n yüzde 47,7's� üret�mler�n� 
kısıtlayan faktör bulunmadığını bel�rt�rken, yüzde 15,4'ü talep 
yeters�zl�ğ�n�n üret�mler�n� kısıtlayan en öneml� faktör 
olduğunu bel�rtt�, onu sırasıyla hammadde-ek�pman 
yeters�zl�ğ�, mal� �mkansızlıklar, �şgücü yeters�zl�ğ� ve d�ğer 
faktörler �zled�.

Son üç aydak� rekabet gücüne �l�şk�n gel�şmeler 
değerlend�r�ld�ğ�nde, yurt �ç� p�yasalardak� rekabet gücüne 
�l�şk�n olarak b�r öncek� dönemde artış b�ld�renler leh�ne olan 
sey�r azalış b�ld�renler leh�ne döndü. Avrupa B�rl�ğ� �ç�ndek� 
p�yasalardak�  rekabet  gücüne � l �şk�n ar t ış  yönlü 
değerlend�rmeler zayıfladı, Avrupa B�rl�ğ� dışındak� yurt dışı 
p�yasalardak� rekabet gücüne �l�şk�n artış yönündek� sey�r �se 
azalış b�ld�renler leh�ne döndü.

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 �le b�r öncek� dönem sev�yes�nde 
gerçekleşt�. Aynı kaldığını bel�rtenler�n oranı yüzde 69,6'ya 
yüksel�rken, daha kötümser olduğunu bel�rtenler�n oranı �se 
yüzde 23,4'e ger�led�.

Türk�ye Cumhur�yet Merkez 
Bankası (TCMB) tarafından 
h a f t a l ı k  p a r a  v e  b a n k a 

�stat�st�kler� yayımlandı. Buna göre, 
bankacılık sektöründek� toplam 
mevduat (bankalar arası dah�l) 22 
N�san �le b�ten haftada 31 m�lyar 857 
m�lyon 601 b�n l�ra artarak 6 tr�lyon 
292 m�lyar 620 m�lyon 333 b�n l�raya 
yükseld�.

Aynı dönemde bankalardak� 
TL c�ns� mevduat yüzde 1,03 artışla 2 
tr�lyon 609 m�lyar 997 m�lyon 241 b�n 
l�ra, yabancı para (YP) c�ns�nden 
mevduat �se yüzde 0,18 artarak 3 
tr�lyon 439 m�lyar 765 m�lyon 714 b�n 
l�ra oldu.

Bankalarda bulunan toplam 
YP mevduatı, geçen hafta 243 m�lyar 
9 6 1  m� ly o n  d o l a r  d ü zey �n d e 
gerçekleş�rken, bu tutarın 216 m�lyar 
21 m�lyon doları yurt �ç�nde yerleş�k 
k�ş�ler�n hesaplarında toplandı. Yurt 
� ç �  y e r l e ş � k l e r � n  t o p l a m  Y P 
m e v d u a t ı n d a k �  d e ğ � ş � m e 
bakıldığında, par�te etk�s�nden 
arındırılmış ver�lerle 22 N�san 

�t�barıyla 172 m�lyon dolarlık azalış 
görüldü.

Taks�tl� t�car� kred� m�ktarı arttı

Mevduat bankalarındak� 
tüket�c� kred�ler�, geçen hafta yüzde 
1,20 artarak 776 m�lyar 563 m�lyon 
553 b�n l�ra oldu. Aynı dönemde 
taks�tl� t�car� kred�ler yüzde 0,68 
artışla 690 m�lyar 40 m�lyon 485 b�n 
l�raya, kred� kartları bak�yes� yüzde 
1,58 yüksel�şle 348 m�lyar 195 
m�lyon 444 b�n l�raya çıktı.

Mevduat bankalarındak� 
tüket�c� kred�ler�n�n 290 m�lyar 781 
m�lyon 184 b�n l�rası konut, 11 m�lyar 
99 m�lyon 436 b�n l�rası taşıt ve 474 
m�lyar 682 m�lyon 933 b�n l�rası d�ğer 
kred�lerden oluştu.

Bankacı l ık  sektörünün 
TCMB dâh�l toplam kred� hacm� de 
22 N�san �le b�ten haftada 45 m�lyar 
529 m�lyon 852 b�n l�ra artarak 5 
tr�lyon 388 m�lyar 236 m�lyon 543 b�n 
l�raya çıktı. Toplam kred� hacm�, 
geçen yılın aynı dönem�ne göre yüzde 
46,74 artış kaydett�.

Türk�ye İstat�st�k Kurumu ve T�caret Bakanlığı �ş 
b�rl�ğ�yle oluşturulan mart ayına �l�şk�n geç�c� dış 
t�caret ver�ler� açıklandı. Buna göre, Genel T�caret 

S�stem� (GTS) kapsamında �hracat martta geçen yılın aynı 
ayına kıyasla 19,8 artarak 22 m�lyar 709 m�lyon dolar, �thalat 
yüzde 30,7 artışla 30 m�lyar 878 m�lyon dolar oldu.

Dış t�caret açığı martta geçen yılın aynı ayına göre 
yüzde 75,1 artarak 4 m�lyar 666 m�lyon dolardan 8 m�lyar 169 
m�lyon dolara çıktı.

İhracatın �thalatı karşılama oranı Mart 2021'de 
yüzde 80,2 �ken geçen ay yüzde 73,5'e ger�led�.
Enerj� ve altın har�ç dış t�caret

Enerj� ürünler� ve parasal olmayan altın har�ç �hracat 
martta yüzde 18,6 artarak 17 m�lyar 959 m�lyon dolardan 21 
m�lyar 292 m�lyon dolara yükseld�.

Martta enerj� ürünler� ve parasal olmayan altın har�ç 
�thalat yüzde 9,2 artışla 19 m�lyar 615 m�lyon dolardan 21 
m�lyar 429 m�lyon dolara çıktı.

Enerj� ürünler� ve parasal olmayan altın har�ç dış 
t�caret açığı martta 136 m�lyon dolar olarak gerçekleşt�.

Dış t�caret hacm� yüzde 13,7 artarak 42 m�lyar 721 
m�lyon dolar oldu. Söz konusu ayda enerj� ve altın har�ç 
�hracatın �thalatı karşılama oranı yüzde 99,4 olarak kayıtlara 
geçt�.
Martta �hracatta �malat sanay�s�n�n payı yüzde 94,9 oldu

Buna göre, ekonom�k faal�yetler �ncelend�ğ�nde 
�hracatta, martta �malat sanay�s�n�n payı yüzde 94,9, tarım, 
ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,1, 
madenc�l�k ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,5 oldu.

Ocak-mart dönem�nde ekonom�k faal�yetlere göre 
�hracatta �malat sanay�s�n�n payı yüzde 94,3, tarım, 
ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,5, 
madenc�l�k ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,7 olarak 
hesaplandı.

Gen�ş ekonom�k gruplar sınıflamasına göre �thalatta, 
martta ara mallarının payı yüzde 81,8, sermaye mallarının 
payı yüzde 10,5 ve tüket�m mallarının payı yüzde 7,6 olarak 
gerçekleşt�.

İthalatta, ocak-mart dönem�nde ara mallarının payı 
yüzde 82,8, sermaye mallarının payı yüzde 10,1 ve tüket�m 
mallarının payı yüzde 7,1 oldu.
Almanya �hracatta, Rusya �thalatta �lk sırada

Martta �hracatta �lk sırayı Almanya aldı. Bu ülkeye 1 
m�lyar 907 m�lyon dolarlık �hracat yapıldı. Almanya'yı 1 
m�lyar 559 m�lyon dolarla ABD, 1 m�lyar 278 m�lyon dolarla 
İtalya, 1 m�lyar 168 m�lyon dolarla B�rleş�k Krallık, 1 m�lyar 
162 m�lyon dolarla Irak �zled�.

İlk 5 ülkeye yapılan �hracat, toplam �hracatın yüzde 
31,1'�n� oluşturdu.

Ocak-mart dönem�nde �hracatta da �lk sırayı 
Almanya aldı. Bu ülkeye 5 m�lyar 286 m�lyon dolarlık �hracat 
yapıldı. Almanya'yı 4 m�lyar 56 m�lyon dolarla ABD, 3 m�lyar 
384 m�lyon dolarla İtalya, 3 m�lyar 210 m�lyon dolarla 
B�rleş�k Krallık ve 3 m�lyar 115 m�lyon dolarla Irak tak�p ett�. 
İlk 5 ülkeye yapılan �hracat, toplam �hracatın yüzde 31,6'sına 

karşılık geld�.
İthalatta Rusya �lk sırayı aldı. Martta Rusya'dan 4 

m�lyar 224 m�lyon dolarlık �thalat yapıldı. Bu ülkey� 3 m�lyar 
618 m�lyon dolarla Ç�n, 2 m�lyar 240 m�lyon dolarla 
Almanya, 1 m�lyar 325 m�lyon dolarla ABD, 1 m�lyar 183 
m�lyon dolarla İtalya �zled�. İlk 5 ülkeden yapılan �thalat, 
toplam �thalatın yüzde 40,8'�n� oluşturdu.

Ocak-mart dönem�nde de �thalatta �lk sırayı Rusya 
aldı. Rusya'dan bu dönemde 12 m�lyar 720 m�lyon dolarlık 
�thalat yapıldı. Bu ülkey� 9 m�lyar 888 m�lyon dolarla Ç�n, 5 
m�lyar 515 m�lyon dolarla Almanya, 3 m�lyar 664 m�lyon 
dolarla ABD, 2 m�lyar 963 m�lyon dolarla İtalya tak�p ett�. İlk 
5 ülkeden yapılan �thalat, toplam �thalatın yüzde 40,1'�ne 
karşılık geld�.

Mevs�m ve takv�m etk�ler�nden arındırılmış ser�ye 
göre, martta b�r öncek� aya göre �hracat yüzde 1,2 arttı, �thalat 
�se yüzde 0,9 azaldı. Takv�m etk�ler�nden arındırılmış ser�ye 
göre yıllık bazda martta �hracat yüzde 20,1, �thalat yüzde 31,2 
yükseld�.

Teknoloj� yoğunluğuna göre dış t�caret ver�ler�, ISIC 
Rev.4 sınıflaması �ç�nde yer alan �malat sanay�s� ürünler�n� 
kapsıyor. Martta ISIC Rev.4'e göre �malat sanay�s� ürünler�n�n 
toplam �hracattak� payı yüzde 94,9 oldu. Yüksek teknoloj� 
ürünler�n�n �malat sanay�s� ürünler� �hracatı �ç�ndek� payı 
yüzde 3 olarak kayıtlara geçt�.

Ocak-mart dönem�nde �malat sanay�s� ürünler�n�n 
toplam �hracattak� payı yüzde 94,3 oldu. Ocak-mart 
dönem�nde yüksek teknoloj� ürünler�n�n �malat sanay�s� 
ürünler� �hracatı �ç�ndek� payı da 2,8 olarak hesaplandı.

Mart ayında �malat sanay�s� ürünler�n�n toplam 
�thalattak� payı yüzde 69,6 olarak bel�rlend�. Yüksek teknoloj� 
ürünler�n�n �malat sanay�s� ürünler� �thalatı �ç�ndek� payı 
yüzde 10,4 oldu. Ocak-mart dönem�nde �malat sanay� 
ürünler�n�n toplam �thalattak� payı yüzde 67,1, yüksek 
teknoloj� ürünler�n�n �malat sanay�s� ürünler� �thalatı �ç�ndek� 
payı yüzde 9,9 olarak kayıtlara geçt�.
Özel T�caret S�stem� ver�ler�

Özel T�caret S�stem�'ne göre, martta �hracat b�r 
öncek� yılın aynı ayına göre yüzde 18,6 artarak 21 m�lyar 320 
m�lyon dolara, �thalat yüzde 30,4 artarak 29 m�lyar 674 
m�lyon dolara ulaştı.

Mart ayında dış t�caret açığı yüzde 74,3 artarak 4 
m�lyar 794 m�lyon dolardan 8 m�lyar 355 m�lyon dolara çıktı. 
İhracatın �thalatı karşılama oranı Mart 2021'de yüzde 78,9 
�ken geçen ay yüzde 71,8'e ger�led�.

Özel T�caret S�stem�'ne göre �hracat, ocak-mart 
dönem�nde, geçen yılın aynı dönem�ne göre yüzde 20,1 
artarak 56 m�lyar 746 m�lyon dolar, �thalat yüzde 40,2 artarak 
82 m�lyar 960 m�lyon dolar olarak gerçekleşt�.

Ocak-mart dönem�nde dış t�caret açığı yüzde 120,3 
artarak 11 m�lyar 902 m�lyon dolardan 26 m�lyar 215 m�lyon 
dolara çıktı. İhracatın �thalatı karşılama oranı Ocak-Mart 
2021 dönem�nde yüzde 79,9 �ken bu yılın aynı dönem�nde 
yüzde 68,4'e ger�led�.

TCMB tarafından Haftalık Para 
v e  B a n k a  İ s t a t � s t � k l e r � 
yayımlandı. Buna göre, 22 

N�san �t�barıyla Merkez Bankası brüt 
döv�z rezervler�, 2 m�lyar 941 m�lyon 
dolar azalışla 66 m�lyar 96 m�lyon 
dolara düştü. Brüt döv�z rezervler�, 15 
N�san'da 69 m�lyar 37 m�lyon dolar 
sev�yes�ndeyd�.

Söz konusu dönemde altın rezervler�, 
440 m�lyon dolar ger�leyerek 43 
m�lyar 260 m�lyon dolardan 42 m�lyar 
820 m�lyon dolara �nd�. Böylece 
Merkez Bankası'nın toplam rezervler�, 
22 N�san haftasında b�r öncek� haftaya 
kıyasla 3 m�lyar 381 m�lyon dolar 
azalarak 112 m�lyar 297 m�lyon 
dolardan 108 m�lyar 916 m�lyon 
dolara ger�led�.

  Bülten Bülten 
HAFTALIKHAFTALIK   Bülten Bülten 

HAFTALIKHAFTALIK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 
yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kred� hacm� 22 N�san �t�barıyla 55 
m�lyar 292 m�lyon l�ra arttı. Söz konusu dönemde toplam kred� hacm� 5 tr�lyon 
525 m�lyar 383 m�lyon l�radan 5 tr�lyon 580 m�lyar 676 m�lyon l�raya yükseld�.

Bankacılık sektöründek� toplam mevduat da (bankalararası dah�l), 
geçen hafta 45 m�lyar 139 m�lyon l�ra arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,7 
yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 6 tr�lyon 112 m�lyar 692 m�lyon 
l�ra oldu.

Tüket�c� kred�ler� tutarı 820 m�lyar l�raya yükseld�

Ver�lere göre, tüket�c� kred�ler� tutarı, 22 N�san �t�barıyla 9 m�lyar 622 
m�lyon l�ra artışla 819 m�lyar 792 m�lyon l�raya çıktı. Söz konusu kred�ler�n 
317 m�lyar 849 m�lyon l�rası konut, 16 m�lyar 421 m�lyon l�rası taşıt ve 485 
m�lyar 523 m�lyon l�rası �ht�yaç kred�ler�nden oluştu. Söz konusu dönemde 
taks�tl� t�car� kred�ler�n tutarı 3 m�lyar 864 m�lyon l�ra artarak 760 m�lyar 195 
m�lyon l�raya yükseld�. Bankaların b�reysel kred� kartı alacakları da yüzde 1,4 
artışla 235 m�lyar 226 m�lyon l�raya çıktı. B�reysel kred� kartı alacaklarının 96 
m�lyar 510 m�lyon l�rası taks�tl�, 138 m�lyar 716 m�lyon l�rası taks�ts�z oldu.

Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık ver�ler�ne göre, bankacılık sektöründe tak�ptek� 
alacaklar, 22 N�san �t�barıyla b�r öncek� haftaya göre 39 m�lyon l�ra azalarak 
161 m�lyar 852 m�lyon l�raya ger�led�. Söz konusu tak�ptek� alacakların 129 
m�lyar 491 m�lyon l�rasına özel karşılık ayrıldı.Aynı dönemde bankacılık 
s�stem�n�n yasal öz kaynakları 105 m�lyar 348 m�lyon l�ra artarak 1 tr�lyon 166 
m�lyar 490 m�lyon l�ra oldu.

MB Rezevrleri 112 Milyar Doları Aştı

Türkiye’nin 
İhracatı 
Yüzde 19,8 Arttı...

Türk�ye İstat�st�k Kurumu, mart ayına �l�şk�n H�zmet Üret�c� F�yat 
Endeks�'n�n (H-ÜFE) sonuçlarını açıkladı.

Buna göre H-ÜFE, 2022 yılı Mart ayında b�r öncek� aya göre yüzde 
5,44, b�r öncek� yılın Aralık ayına göre yüzde 23,74, b�r öncek� yılın aynı ayına 
göre yüzde 80,62 ve on �k� aylık ortalamalara göre yüzde 46,72 artış gösterd�.
Ulaştırma ve depolama h�zmetler� yıllık yüzde 107,57 arttı

B�r öncek� yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama 
h�zmetler�nde yüzde 107,57, konaklama ve y�yecek h�zmetler�nde yüzde 
64,03, b�lg� ve �let�ş�m h�zmetler�nde yüzde 39,26, gayr�menkul h�zmetler�nde 
yüzde 154,95, meslek�, b�l�msel ve tekn�k h�zmetlerde yüzde 38,06, �dar� ve 
destek h�zmetlerde yüzde 59,13 artış gerçekleşt�.
Ulaştırma ve depolama h�zmetler� aylık yüzde 8,26 arttı

B�r öncek� aya göre, ulaştırma ve depolama h�zmetler�nde yüzde 
8,26, konaklama ve y�yecek h�zmetler�nde yüzde 5,67, b�lg� ve �let�ş�m 
h�zmetler�nde yüzde 1,28, gayr�menkul h�zmetler�nde yüzde 5,80, meslek�, 
b�l�msel ve tekn�k h�zmetlerde yüzde 2,29, �dar� ve destek h�zmetlerde yüzde 
2,43 artış gerçekleşt�.
Yıllık H-ÜFE'ye göre 21 alt sektör daha düşük, 6 alt sektör daha yüksek 
değ�ş�m gösterd�

H-ÜFE sektörler�nde yıllık en düşük artış; telekomün�kasyon 
h�zmetler�nde yüzde 19,38, hukuk ve muhasebe h�zmetler�nde yüzde 22,61, 
programcılık ve yayıncılık h�zmetler�nde yüzde 28,74 olarak gerçekleşt�. 
Buna karşılık su yolu taşımacılığı h�zmetler� yüzde 166,95, gayr�menkul 
h�zmetler� yüzde 154,95, depolama ve destek h�zmetler�, taşımacılık �ç�n 
yüzde 125,84 �le endeksler�n en fazla arttığı alt sektörler oldu.
Aylık H-ÜFE'ye göre 18 alt sektör daha düşük, 9 alt sektör daha yüksek 
değ�ş�m gösterd�

H-ÜFE'de aylık en fazla azalış gösteren alt sektörler yüzde 0,93 �le 
telekomün�kasyon h�zmetler�, yüzde 0,37 �le b�na ve çevre düzenleme 
(peyzaj) h�zmetler�, yüzde 0,35 �le �st�hdam h�zmetler� oldu. Buna karşılık 
havayolu  taşımacılığı h�zmetler� yüzde 12,55, su yolu taşımacılığı h�zmetler� 
yüzde 9,54, veter�nerl�k h�zmetler� yüzde 9,18 �le endeksler�n en fazla arttığı 
alt sektörler oldu.

H-ÜFE Aylık ve 
Yıllık Bazda Arttı

Yen� yönetmel�k �le Haz�ne 
g a r a n t � s �  � l e  d ı ş  k r e d � 
�mkânlarının artırı lması 

hedeflen�yor. Buna göre Haz�ne, ger� 
ödeme garant�s� altındak� tahv�l 
�hraçlarında, anlaşma tutarının yüzde 
100'üne kadar garant� ver�leb�lecek.

Kuruluşun mal� durumu, 
kuruluşa daha önceden garant�l� 
finansman ver�lm�ş olması veya 
�krazlı kred� sağlanmış olması hal�nde 
ger� ödeme performansına bakılarak 
kısm� garant� de ver�leb�lecek.

Ayrıca yabancı ülke hükümet 

fonları, yabancı ülkeler�n resm� 
�hracat s�gorta kuruluşları tarafından 
doğrudan sağlanan veya garant� 
ver�len �hracat kred�ler� de kısm� 
garant� uygulaması dışında tutuldu.

Ger� ödeme garant�s�, yap 
�şlet devret modell� projeler� de 
kapsayacak.

H a z � n e  v e  M a l � y e 
Bakanlığı'nın �lg�l� yönetmel�ğ� Resm� 
Gazete'de yayımlandı.

Yurtdışından Sağlanan Kredide
Hazine Garantisi Yükseltildi...

Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası toplam rezervler� 22 
N�san haftasında 3 m�lyar 381 m�lyon dolar azalarak 108 
m�lyar 916 m�lyon dolara ger�led�.

Reel Kesim
Güven 
Endeksi
Arttı...

Bankaların
Kredi Hacmi
Arttı... 

Reel Kes�m Güven Endeks�, n�sanda b�r öncek� aya göre 1,2 puan artarak 109,7'ye çıktı.

Bankaların
Mevduatı 
Arttı...

Türk�ye Sermaye P�yasaları B�rl�ğ� (TSPB) 2022 Mart 
ayı özet finansal p�yasa ver�ler�n� açıkladı. TSPB'n�n 
Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası (TCMB) ve 

Merkez� Kayıt Kuruluşu (MKK) kaynaklarından derleyerek 
hazırladığı finansal p�yasa özet ver�ler�ne göre, yurt �ç� 
yerleş�kler�n finansal varlıkları yılın �lk üç ayında, yüzde 18,6 
artarak 9,2 tr�lyon l�raya çıktı. Aynı dönemde yurt dışı 
yerleş�kler�n finansal varlıkları da yüzde 8,5 yükselerek 741 
m�lyar l�ra oldu.

Yerl� yatırımcıların 2021 sonu �t�barıyla 524 m�lyar 
698 m�lyon l�ra olan pay sened� varlıkları, mart sonunda yüzde 
24 artışla 649 m�lyar 924 m�lyon l�raya yükseld�.

Yerl� yatırımcıların pay sened� varlıklarının yaklaşık 
344,3 m�lyar l�rası b�reysel yatırımcılara, 305,6 m�lyar l�rası 
�se kurumsal yatırımcılar ve tüzel k�ş�lere a�t olduğu görüldü.

Yatırımcıların sermaye p�yasalarına olan �lg�s� bu 
yılın �lk üç ayında devam ederken, 2021 sonunda 2 m�lyon 355 
b�n olan pay sened� bak�yel� yatırımcı sayısı, 2022'n�n �lk üç 
ayında 35 b�n artarak 2 m�lyon 390 b�n oldu.

Yerl� yatırımcı en çok DİBS aldı

2022'n�n �lk üç ayında yerl� yatırımcıların finansal 
varlıkları �çer�s�nde en güçlü yüksel�ş, Devlet İç Borçlanma 
Senetler� (DİBS) ve Türk l�rası mevduatlarda gerçekleşt�.

2021 sonu �t�barıyla yaklaşık 1 m�lyar 495 m�lyon l�ra olan 
yerl� yatırımcıların DİBS stoku, yılın �lk çeyreğ�nde yüzde 34 
artarak 2 m�lyar l�raya çıktı.

Kur korumalı mevduat uygulamasının etk�s�yle yerl� 
yatırımcıların Türk L�rası mevduatlardak� varlıklarında da 

hızlı büyüme yaşandı. Yerl� yatırımcıların 2021 sonunda 1,8 
tr�lyon l�ra olan Türk L�rası mevduatlardak� varlıkları, 
2022'n�n �lk üç ayında yüzde 34 artarak 2,4 tr�lyon l�rayı aştı.

Aynı dönemde, yerl� yatırımcıların kamu eurobond varlıkları, 
Türk l�rası c�ns�nden yüzde 19 artarak 606,8 m�lyar l�ra, özel 
sektör eurobond varlıkları �se yüzde 15 yükselerek 196,8 
m�lyar l�ra oldu.

Yerl� yatırımcıların döv�z tevd�at hesaplarındak� 
varlıkları �se yılın �lk çeyreğ�nde yüzde 3 artışla 3,2 tr�lyon 
l�raya çıktı.

Yerl� yatırımcılara a�t, pay sened�, varlığa dayalı 
menkul kıymet, varlık tem�natlı menkul kıymet, özel ve kamu 
eurobond, DİBS, varant ve sert�fikadan oluşan sermaye 
p�yasası varlıklarının, toplam finansal varlıklar �çer�s�ndek� 
payı mart �t�barıyla yüzde 39,2 oldu.

Yabancı yatırımcıların finansal varlıklarında sınırlı artış

2021 sonunda 682,8 m�lyar l�ra olan yabancı 
yatırımcıların finansal varlıkları bu yılın �lk çeyreğ�nde yüzde 
8,5 artışla 741 m�lyar l�raya çıktı.

Yabancı yatırımcıların finansal varlıkları �çer�s�nde 
yılın �lk çeyreğ�nde en güçlü artış yüzde 21,8 �le Türk l�rası 
mevduatlarda gerçekleş�rken, 2021 sonunda 347,7 m�lyar l�ra 
olan pay sened� varlıkları, aynı dönemde yüzde 9,6 artarak 
381,2 m�lyar l�raya ulaştı.

Yabancı yatırımcıların 2021 sonu �t�barıyla 45,2 
m�lyar l�ra olan DİBS stoku �se 2022'n�n �lk çeyreğ�nde yüzde 
24,8 azalarak 34 m�lyar l�raya ger�led�.

Yerli Yatırımcıların Varlıkları 
9 Trilyon Lirayı Aştı...

Yurt �ç� yerleş�kler�n finansal varlıkları �lk çeyrekte yüzde 18,6 artarak 9,2 tr�lyon l�raya 
çıktı.

Türk�ye İstat�st�k Kurumu, n�san ayına �l�şk�n h�zmet, 
perakende t�caret ve �nşaat güven endeksler�n� 
açıkladı. Buna göre, mevs�m etk�ler�nden arındırılmış 

güven endeks� n�sanda mart ayına kıyasla h�zmet sektöründe 
yüzde 3, perakende t�caret sektöründe yüzde 2,9 ve �nşaat 
sektöründe yüzde 3 yükseld�.

Mevs�m etk�ler�nden arındırılmış h�zmet sektörü 
güven endeks� Martta 111,3 �ken N�sanda 114,6 değer�n� aldı.

H�zmet sektöründe geçen aya göre, son üç aylık 
dönemde �ş durumu alt endeks� yüzde 0,6, son üç aylık 
dönemde h�zmetlere olan talep alt endeks� yüzde 0,7, gelecek 
üç aylık dönemde h�zmetlere olan talep beklent�s� alt endeks� 
de yüzde 8 arttı.
Perakende t�caret sektörü güven endeks�

Mevs�m etk�ler�nden arındırılmış perakende t�caret 

sektörü güven endeks� Martta 116 �ken N�sanda 119,4 
değer�ne ulaştı.

Perakende t�caret sektöründe geçen aya göre, son üç 
aylık dönemde �ş hacm�-satışlar alt endeks� yüzde 2,2, mevcut 
mal stok sev�yes� alt endeks� yüzde 1,8, gelecek üç aylık 
dönemde �ş hacm�-satışlar beklent�s� alt endeks� yüzde 4,6 
artış gösterd�.

Mevs�m etk�ler�nden arındırılmış �nşaat sektörü 
güven endeks� geçen ay 81 �ken N�sanda 83,5 oldu.

İnşaat sektöründe geçen aya göre, alınan kayıtlı 
s�par�şler�n mevcut düzey� alt endeks�nde yüzde 4,9, gelecek 
üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklent�s� alt 
endeks�nde de yüzde 1,3 artış görüldü.

Güven Endeksi, 
Nisanda Hizmet, 
Perakende ve İnşaat 
Sektörlerinde Yükseldi...

Ekonomik Güven Endeksi Açıklandı

Türk�ye İstat�st�k Kurumu, n�san ayına �l�şk�n ekonom�k güven endeks� 
ver�ler�n� açıkladı. Buna göre, ekonom�k güven endeks� mart ayında 95,7 
�ken, n�sanda yüzde1,1 oranında azalarak 94,7 değer�ne düştü. Ekonom�k 

güven endeks�ndek� düşüş, tüket�c� ve reel kes�m (�malat sanay�) güven 
endeksler�ndek� düşüşlerden kaynaklandı.

B�r öncek� aya göre N�san ayında tüket�c� güven endeks� yüzde7,3 
oranında azalarak 67,3 değer�n�, reel kes�m güven endeks� yüzde0,5 oranında 
azalarak 107,7 değer�n� aldı. H�zmet sektörü güven endeks� yüzde3,0 oranında 
artarak 114,6 değer�n�, perakende t�caret sektörü güven endeks� yüzde2,9 oranında 
artarak 119,4 değer�n�, �nşaat sektörü güven endeks� yüzde3,0 oranında artarak 
83,5 değer�n� aldı.

Ekonom�k güven endeks� n�sanda aylık bazda yüzde 1,1 düşüşle 94,7 

değer�n� aldı.


