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Belges� Ver�ld�...
Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı'nın 
Mart 2022 dönem�ne a�t yatırım 
teşv �k  be lges �  l � s tes �  Resm� 
Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 
söz konusu ayda 971 yatırım teşv�k 
belges� ver�ld�. Belge alan projeler�n 
yatırım tutarı 40 m�lyar 695 m�lyon 
139 b�n 80 l�ra olarak hesaplandı. 

Elektr�k Üret�m� Şubatta   
Arttı...

Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB)'n�n 78. Genel Kurulu 
TOBB Başkanı M. R�fat H�sarcıklıoğlu'nun başkanlığında 365 
Oda/Borsa Mecl�s Başkanları, Yönet�m Kurulu Başkanları, 

delegeler ve Genel Sekreterler�n katılımı �le elektron�k ortamda 
çevr�m�ç� gerçekleşt�r�ld�.

Genel Kurul Başkanlığını Necdet Takva'nın yaptığı Genel 
Kurul'da TOBB Başkanı M. R�fat H�sarcıklıoğlu, TOBB Yönet�m 
kurulu Üyeler� ve TOBB Konsey Başkanları salonda hazır bulunurken, 
çevr�m�ç� gerçekleşt�r�len 78. Genel Kurula Mecl�s Başkanımız Bek�r 
Ay, Yönet�m Kurulu Başkanımız ve TOBB İnşaat ve Taahhüt 

H�zmetler� Kurulu Üyes� Ömer Çenes�z,  odamız Genel Sekreter� Alper 
Saygılı katıldı.
 	 Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) Başkanı M. R�fat 
H�sarcıklıoğlu, Genel Kurul'da yaptığı açılış konuşmasında: “Genel 
kurulumuzu b�r defa daha elektron�k ortamda yapmaktayız. Geçt�ğ�m�z 
yıl Türk�ye'de b�r �lk� gerçekleşt�rm�ş ve bunu büyük b�r katılımla 
onl�ne olarak genel kurulumuzu düzenlem�şt�k. Geçen yıl olduğu g�b� 
78. Genel Kurulu'muzu da elektron�k ortamda yapmaktayız. Bunu 
başarmayı sağladığınız �ç�n hep�n�ze teşekkür ed�yorum.” şekl�nde 
konuştu.

TÜİK, mart ayına �l�şk�n �nşaat mal�yet endeks� 
ver�ler�n� açıkladı. Buna göre, endeks martta b�r 
öncek� aya kıyasla yüzde 9,58, geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 101,57 yükseld�.Aylık bazda 
malzeme endeks� yüzde 12,19, �şç�l�k endeks� 
yüzde 1,22 arttı. Yıllık bazda da malzeme endeks� 
yüzde 128,11, �şç�l�k endeks� yüzde 42,59 artış 
gösterd�.B�na �nşaatı mal�yet endeks�, martta b�r 
öncek� aya göre yüzde 8,8, geçen yılın aynı ayına 
kıyasla yüzde 98,14 yükseld�. B�r öncek� aya göre 
malzeme endeks� yüzde 11,28, �şç�l�k endeks� 
yüzde 1,16 arttı.

İnşaat Maliyet Endeksi  
Martta Arttı...
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Merkez Bankası
 Rezevrleri Arttı

TCMB tarafından 
Haftalık Para ve Banka 
İstat�st�kler� yayımlandı. 
Buna göre, 6 Mayıs 
�t�barıyla Merkez 
Bankası brüt döv�z 
rezervler�, 621 m�lyon 
dolar artışla 66 m�lyar 
19 m�lyon dolara 
yükseld�. 

Türk Sanayi Sektöründen İhracat Rekoru
usya-Ukrayna savaşından Rkaynaklı r�skler, ham madde 
ve enerj� mal�yetler�ndek� 

artışa karşın sanay�n�n çarkları 
�hracatta rekor hızla dönmeye devam 
ed�yor.

J e o p o l � t � k  r � s k l e r d e n 
kaynaklanan s�par�şlerdek� �ptal ve 
ertelemelere karşın �hracatçıların her 
zaman uyguladığı "pazar çeş�tl�l�ğ�n� 
artırma" stratej�s�yle sanay�, �hracatta 
rekor tazelemey� sürdürdü.

Geçen yılı tar�h� sev�yede 
�hracatla tamamlayan sanay� sektörü, 

2022 yılının 1. çeyreğ�nde de rekora 
�mza atmıştı.

Türk�ye'n�n sanay� sektörü 
17 m�lyar 741 m�lyon dolarla geçen ay 
tüm zamanların en yüksek aylık 
�hracatını gerçekleşt�rd�. Sanay� 
grubunun �hracatı böylece n�san 
ayında geçen yılın aynı dönem�ne 
göre yüzde 25,5 arttı.

Türk�ye 'n�n sanay�  dış 
satımının toplam �hracat �çer�s�ndek� 
p a y ı  d a  y ü z d e  7 5 , 9  o l a r a k 
gerçekleşt�.
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Bankaların Mevduatı Arttı

TCMB tarafından haftalık para ve banka 
� s t a t � s t �k le r �  yay ımland ı .  Bankac ı l ık 
sektöründek� toplam mevduat (bankalar arası 
dah�l) 29 N�san �le b�ten haftada 35 m�lyar 492 
m�lyon 715 b�n l�ra artarak 6 tr�lyon 328 m�lyar 
113 m�lyon 48 b�n l�raya yükseld�.

Aynı dönemde bankalardak� TL c�ns� 
mevduat yüzde 1,11 artışla 2 tr�lyon 638 m�lyar 
942 m�lyon 122 b�n l�ra, yabancı para (YP) 
c�ns�nden mevduat �se yüzde 0,25 düşüşle 3 
tr�lyon 431 m�lyar 164 m�lyon 2 b�n l�ra oldu.

TOOB 78.
Genel Kurulu
Elektronik 
Ortamda 
Yapıldı.

TÜİK, mart ayına �l�şk�n perakende satış 
endeksler�n� açıkladı. Buna göre, sab�t 
fiyatlarla perakende satış hacm� martta b�r 
öncek� yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 arttı. 
Aynı ayda gıda, �çecek ve tütün satışları 
yüzde 6,4, gıda dışı satışlar (otomot�v yakıtı 
har�ç) yüzde 5,7 artarken, otomot�v yakıtı 
satışları yüzde 12,4 azaldı.Sab�t fiyatlarla 
perakende satış hacm� martta b�r öncek� aya 
göre yüzde 0,3 arttı. Aynı ayda gıda, �çecek 
ve tütün satışları yüzde 4,3, gıda dışı satışlar 
(otomot�v yakıtı har�ç) yüzde 0,1 artarken, 
otomot�v yakıtı satışları yüzde 5,1 azaldı.

Perakende Satış Hacmi
Yıllık Bazda Arttı...
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Enerj� P�yasası Düzenleme 
Kurumunun şubat ayına �l�şk�n 
"Elektr�k P�yasası Sektör Raporu"na 
göre, l�sanslı elektr�k üret�m�n�n yüzde 
22,6'sı doğal gaz santraller�, yüzde 
20,8'� �thal kömür santraller�, yüzde 
20,2's� h�droelektr�k santraller�, yüzde 
14,9'u l�ny�t santraller� ve yüzde 
10,6'sı rüzgar santraller�nden sağlandı. 
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Türk�ye Çel�k Üret�c�ler� Derneğ� (TÇÜD), 
mart ayına �l�şk�n üret�m, tüket�m ve dış t�caret 
ver�ler�n� açıkladı. Buna göre, mart ayında 
Türk�ye'n�n ham çel�k üret�m�, geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 2,9 azalarak 3,3 m�lyon tona 
ger�led�. Ham çel�k üret�m�, yılın �lk 3 ayında 
yüzde 4,7 düşüşle 9,4 m�lyon ton sev�yes�nde 
gerçekleşt�.N�ha� mamul çel�k tüket�m�, martta 
yıllık bazda yüzde 16,8 azalarak 2,6 m�lyon ton; 
ocak-mart dönem�nde yüzde 6,5 ger�leyerek 8,5 
m�lyon ton oldu.

Bankaların Kredi

Hacmi Arttı 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 
(BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, 
sektörün kred� hacm� 29 N�san �t�barıyla 58 m�lyar 277 
m�lyon l�ra arttı. Söz konusu dönemde toplam kred� 
hacm� 5 tr�lyon 580 m�lyar 676 m�lyon l�radan 5 tr�lyon 
638 m�lyar 952 m�lyon l�raya yükseld�.

Bankacılık sektöründek� toplam mevduat da 
(bankalararası dah�l), aynı dönemde 19 m�lyar 84 
m�lyon l�ra arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,3 
yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 6 tr�lyon 
131 m�lyar 776 m�lyon l�ra oldu.
Tüket�c� kred�ler� tutarı 827 m�lyar l�raya yükseld�

Ver�lere göre, tüket�c� kred�ler� tutarı, 29 
N�san �t�barıyla 7 m�lyar 511 m�lyon l�ra artışla 827 
m�lyar 303 m�lyon l�raya çıktı. Söz konusu kred�ler�n 
321 m�lyar 218 m�lyon l�rası konut, 17 m�lyar 493 
m�lyon l�rası taşıt ve 488 m�lyar 592 m�lyon l�rası 
�ht�yaç kred�ler�nden oluştu.

Söz konusu dönemde taks�tl� t�car� kred�ler�n 
tutarı 18 m�lyar 722 m�lyon l�ra artarak 778 m�lyar 
917 m�lyon l�raya yükseld�. Bankaların b�reysel kred� 
kartı alacakları da yüzde 2,3 artışla 240 m�lyar 673 
m�lyon l�raya çıktı. B�reysel kred� kartı alacaklarının 
97 m�lyar 147 m�lyon l�rası taks�tl�, 143 m�lyar 526 
m�lyon l�rası taks�ts�z oldu.
Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık ver�ler�ne göre, bankacılık 
sektöründe tak�ptek� alacaklar, 29 N�san �t�barıyla b�r 
öncek� haftaya göre 1 m�lyar 96 m�lyon l�ra azalarak 
160 m�lyar 756 m�lyon l�raya ger�led�. Söz konusu 
tak�ptek� alacakların 129 m�lyar 767 m�lyon l�rasına 
özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık s�stem�n�n yasal öz 
kaynakları 4 m�lyar 196 m�lyon l�ra artarak 1 tr�lyon 
170 m�lyar 686 m�lyon l�ra oldu.

Ham Çelik Üretimi Martta Azaldı

Türk Lirasıyla İhrcatta
  Büyük Artış.

Türk�ye'n�n Türk l�rasıyla gerçekleşt�rd�ğ� �hracat, yılın 
�lk 4 ayında geçen yılın aynı dönem�ne kıyasla yüzde 
68,4 artarak 33 m�lyar 340 m�lyon l�raya ulaştı. 3

Martta 971 Yatırım Teşv�k   

2 2

2

İşsizlik Rakamları 

Açıklandı
TÜİK, mart ayına �l�şk�n �ş gücü �stat�st�kler�n� açıkladı. Hanehalkı 
İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştak� 
k�ş�lerde �şs�z sayısı 2022 yılı Mart ayında b�r öncek� aya göre 153 
b�n k�ş� artarak 3 m�lyon 894 b�n k�ş� oldu. İşs�zl�k oranı �se 0,4 
puanlık artış �le yüzde 11,5 sev�yes�nde gerçekleşt�. İşs�zl�k oranı 
erkeklerde yüzde 10,3 �ken kadınlarda yüzde 13,9 olarak tahm�n 
ed�ld�.İst�hdam ed�lenler�n sayısı 2022 yılı Mart ayında b�r öncek� 
aya göre 59 b�n k�ş� azalarak 29 m�lyon 956 b�n k�ş�, �st�hdam oranı 
�se 0,2 puanlık azalış �le yüzde 46,5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 
64,4 �ken kadınlarda yüzde 29,0 olarak gerçekleşt�.

İşgücü 2022 yılı Mart ayında b�r öncek� aya göre 96 b�n 
k�ş� artarak 33 m�lyon 851 b�n k�ş�, �şgücüne katılma oranı �se 

0,1 puanlık artış �le yüzde 52,6 olarak gerçekleşt�. 
İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,9, 
kadınlarda �se yüzde 33,7 oldu. 3
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Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB)'n�n 78. Genel 
Kurulu TOBB Başkanı M. R�fat H�sarcıklıoğlu'nun 
başkanlığında 365 Oda/Borsa Mecl�s Başkanları, Yönet�m 
Kurulu Başkanları, delegeler ve Genel Sekreterler�n katılımı 
�le elektron�k ortamda çevr�m�ç� gerçekleşt�r�ld�.

Genel Kurul Başkanlığını Necdet Takva'nın yaptığı 
Genel Kurul'da TOBB Başkanı M. R�fat H�sarcıklıoğlu, 
TOBB Yönet�m kurulu Üyeler� ve TOBB Konsey Başkanları 
salonda hazır bulunurken, çevr�m�ç� gerçekleşt�r�len 78. Genel 
Kurula Mecl�s Başkanımız Bek�r Ay, Yönet�m Kurulu 
Başkanımız ve TOBB İnşaat ve Taahhüt H�zmetler� Kurulu 
Üyes� Ömer Çenes�z,  odamız Genel Sekreter� Alper Saygılı 
katıldı.
 	 Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) Başkanı 
M. R�fat H�sarcıklıoğlu, Genel Kurul'da yaptığı açılış 
konuşmasında: “Genel kurulumuzu b�r defa daha elektron�k 
ortamda yapmaktayız. Geçt�ğ�m�z yıl Türk�ye'de b�r �lk� 
gerçekleşt�rm�ş ve bunu büyük b�r katılımla onl�ne olarak 
genel kurulumuzu düzenlem�şt�k. Geçen yıl olduğu g�b� 78. 
Genel Kurulu'muzu da elektron�k ortamda yapmaktayız. Bunu 
başarmayı sağladığınız �ç�n hep�n�ze teşekkür ed�yorum.” 
şekl�nde konuştu.

Genel Kurulda, Hesapları İnceleme Kom�syonu 
Başkanı Sedat İşer�, Mevzuat Kom�syonu Başkanı Fahrett�n 
Özün, Ekonom�k Raporu İnceleme Kom�syonu Ferhat 
Çağlayan, D�lekler� İnceleme Kom�syonu Ahmet Ozan Kara, 
Avrupa B�rl�ğ� Uyum Kom�syonu Göksel Başar, Dış İl�şk�ler 
Kom�syonu Dursun Dağdelen, Verg� Kom�syonu Abdulkad�r 
Hastaoğlu, Ekonom� Pol�t�kası Kom�syonu Nurett�n 
Karslıoğlu ve Basın ve Yayın Kom�syonu Başkanı Semra 
Tozaraydın tarafından kom�syon sunuşları gerçekleşt�r�ld�. 

Türk�ye-İspanya Ortak Ekonom� ve T�caret 
Kom�syonu (JETCO) 2. dönem toplantısı dolayısıyla 
İspanya'nın başkent� Madr�d'de resm� temaslarda bulunan 
T�caret Bakanı Mehmet Muş, gönderd�ğ� v�deo mesaj �le 

Genel Kurulun hayırlı olmasını d�led�.

Konuşmaların ardından Ankara'da TOBB Konferans 
Salonunda gerçekleşt�r�len genel kurula çevr�m�ç� katılan 
TOBB Delegeler� onl�ne, yazılı ve �st�şar� oylama �le gündem 
maddeler�ne oy kullandı.

Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB)'n�n 78. 
Genel Kurulu  Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) 
Başkanı M. R�fat H�sarcıklıoğlu'nun konuşması �le son buldu.

TCMB tarafından haftalık para 
v e  b a n k a  � s t a t � s t � k l e r � 
yay ımland ı .  Bankac ı l ık 

sektöründek�  toplam mevduat 
(bankalar arası dah�l) 29 N�san �le 
b�ten haftada 35 m�lyar 492 m�lyon 
715 b�n l�ra artarak 6 tr�lyon 328 
m�lyar 113 m�lyon 48 b�n l�raya 
yükseld�.

Aynı dönemde bankalardak� 
TL c�ns� mevduat yüzde 1,11 artışla 2 
tr�lyon 638 m�lyar 942 m�lyon 122 b�n 
l�ra, yabancı para (YP) c�ns�nden 
mevduat �se yüzde 0,25 düşüşle 3 
tr�lyon 431 m�lyar 164 m�lyon 2 b�n 
l�ra oldu.

Bankalarda bulunan toplam 
YP mevduatı, geçen hafta 241 m�lyar 
4 9 5  m� ly o n  d o l a r  d ü zey �n d e 
gerçekleş�rken, bu tutarın 213 m�lyar 
809 m�lyon doları yurt �ç�nde yerleş�k 
k�ş�ler�n hesaplarında toplandı.

Yurt �ç� yerleş�kler�n toplam 
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 29 N�san 

�t�barıyla 126 m�lyon dolarlık azalış 
görüldü.
Taks�tl� t�car� kred� m�ktarı arttı

Mevduat bankalarındak� 
tüket�c� kred�ler�, geçen hafta yüzde 
0,88 artarak 783 m�lyar 391 m�lyon 
983 b�n l�ra oldu. Aynı dönemde 
taks�tl� t�car� kred�ler yüzde 2,24 
artışla 705 m�lyar 493 m�lyon 305 b�n 
l�raya, kred� kartları bak�yes� yüzde 
2,63 yüksel�şle 357 m�lyar 339 
m�lyon 570 b�n l�raya çıktı.

Mevduat bankalarındak� 
tüket�c� kred�ler�n�n 293 m�lyar 835 
m�lyon 144 b�n l�rası konut, 11 m�lyar 
922 m�lyon 299 b�n l�rası taşıt ve 477 
m�lyar 634 m�lyon 540 b�n l�rası d�ğer 
kred�lerden oluştu.

Bankacı l ık  sektörünün 
TCMB dah�l toplam kred� hacm� de 
29 N�san �le b�ten haftada 57 m�lyar 
305 m�lyon 123 b�n l�ra artarak 5 
tr�lyon 445 m�lyar 541 m�lyon 666 b�n 
l�raya çıktı. Toplam kred� hacm�, 
geçen yılın aynı dönem�ne göre yüzde 
47,67 artış kaydett�.

T�caret Bakanlığı ver�ler�nden yapılan derlemeye göre, 
Türk l�rasıyla dış t�caret yüksel�ş trend�n� koruyor. 
Türk�ye'n�n 2021 yılı sonu �t�barıyla Türk l�rasıyla 

�hracatı 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 
gerçekleşt�. Böylece 2021 sonunda Türk l�rasıyla oluşan dış 
t�caret hacm� 182 m�lyar 829 m�lyon l�rayı buldu.

Türk l�rasıyla t�caret bu yılın �lk 4 ayında da artışını 
sürdürdü. Ocakta söz konusu �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 520 m�lyon l�ra olarak kayıtlara geçt�.

Şubatta Türk l�rasıyla �hracat 8 m�lyar 575 m�lyon 
l�ra, �thalat 13 m�lyar 514 m�lyon l�ra, dış t�caret hacm� 22 
m�lyar 89 m�lyon l�ra oldu. Martta �se söz konusu �hracat 9 
m�lyar 281 m�lyon l�ra, �thalat 17 m�lyar 157 m�lyon l�ra, dış 
t�caret hacm� �se 26 m�lyar 438 m�lyon l�ra olarak hesaplandı.

Geçen yıla göre d�kkat� çeken artış

N�sanda Türk l�rasıyla �hracat 8 m�lyar 467 m�lyon 
l�ra olurken bu m�ktar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 
59,7'l�k yüksel�ş� beraber�nde get�rd�. Bu dönemde Türk 
l�rasıyla �thalat 17 m�lyar 564 b�n l�ra olurken dış t�caret hacm� 
26 m�lyar 31 m�lyon l�raya ulaştı.

Türk l�rasıyla �hracat yılın �lk 4 ayında �se geçen yılın 
aynı dönem�ne kıyasla yüzde 68,4 artarak 33 m�lyar 340 
m�lyon l�ra oldu. Ocak-n�san dönem�nde Türk l�rasıyla �thalat 
60 m�lyar 369 m�lyon l�ra, dış t�caret hacm� �se 93 m�lyar 709 
m�lyon l�ra olarak kayded�ld�.

Bakanlık ver�ler�ne göre, n�sanda Türk l�rası �le 
�hracat yapılan ülke sayısı 157, Türk l�rası �le �hracat yapan 
firma sayısı �se 6 b�n 683 oldu. Martta �se Türk l�rası �le �hracat 
yapılan ülke sayısı 166, Türk l�rası �le �hracat yapan firma 
sayısı 6 b�n 608 olarak kayıtlarda yer almıştı.

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, 6 

Mayıs �t�barıyla Merkez Bankası brüt 
döv�z rezervler�, 621 m�lyon dolar 
artışla 66 m�lyar 19 m�lyon dolara 
yükseld�. Brüt döv�z rezervler�, 29 
N�san'da 65 m�lyar 398 m�lyon dolar 
sev�yes�ndeyd�.

Söz konusu dönemde altın 

rezervler�, 174 m�lyon dolar artarak 41 
m�lyar 467 m�lyon dolardan 41 m�lyar 
641 m�lyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankası'nın 
toplam rezervler�, 6 Mayıs haftasında 
b�r öncek� haftaya kıyasla 794 m�lyon 
dolar artışla 106 m�lyar 865 m�lyon 
dolardan 107 m�lyar 659 m�lyon 
dolara yükseld�.

  Bülten Bülten 
HAFTALIKHAFTALIK   Bülten Bülten 

HAFTALIKHAFTALIK

Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı'nın Mart 2022 dönem�ne a�t yatırım teşv�k 
belges� l�stes� Resm� Gazete'de yayımlandı. Buna göre, söz konusu ayda 
971 yatırım teşv�k belges� ver�ld�. Belge alan projeler�n yatırım tutarı 40 

m�lyar 695 m�lyon 139 b�n 80 l�ra olarak hesaplandı. Bu yatırımların 
gerçekleşt�r�lmes�yle 27 b�n 201 k�ş�n�n �st�hdam ed�lmes� planlanıyor.

Öte yandan sab�t yatırım tutarı 5 m�lyar 571 m�lyon 832 b�n 299 l�ra 
olan ve 18 b�n 143 k�ş�ye �st�hdam sağlaması öngörülen 445 yatırım teşv�k 
belges� �ptal ed�ld�.

Bu dönemde 286 yatırım teşv�k belges�ne tamamlama v�zes� 
ver�l�rken bu projeler�n sab�t yatırım tutarı 10 m�lyar 237 m�lyon 877 b�n 919 
l�ra, �st�hdam ed�lenler�n sayısı 13 b�n 595 oldu.
Tutarıyla öne çıkan yatırımlar

Martta en yüksek tutarlı teşv�k belges�, 10 m�lyar 250 m�lyon l�ra �le 
Fraport TAV Antalya Yatırım Yapım ve İşletme AŞ'n�n yatırımı �ç�n 
düzenlend�. Ş�rket, Antalya'nın Muratpaşa �lçes�ndek� havaalanı yapım ve 
�şletme h�zmetler� �ç�n yatırım yapacak.

Habaş Sına� ve Tıbb� Gazlar İst�hsal Endüstr�s� AŞ'ye ver�len teşv�k 
belges�, Kocael�'n�n D�lovası �lçes�nde 3 m�lyar 788 m�lyon 131 b�n 466 l�ralık 
yatırımı, yıllık 4 b�n h�br�t otomob�l ve 5 b�n 500 otomob�l üret�m�n� kapsıyor.

Eczacıbaşı Tüket�m Ürünler� Sanay� ve T�caret AŞ, Man�sa'nın 
Yunusemre �lçes�ndek� tem�zl�k, tuvalet, havlu kağıdı ve peçete üret�m�ne 
yönel�k 1 m�lyar 241 m�lyon 476 b�n 48 l�ralık yatırımı �ç�n teşv�k belges� aldı.

MB Rezevrleri Arttı...

Türk Lirasıyla
İhracatta 
Büyük Artış...

Türk�ye Çel�k Üret�c�ler� Derneğ� (TÇÜD), mart ayına �l�şk�n üret�m, tüket�m 
ve dış t�caret ver�ler�n� açıkladı. Buna göre, mart ayında Türk�ye'n�n ham çel�k 
üret�m�, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 azalarak 3,3 m�lyon tona 
ger�led�. Ham çel�k üret�m�, yılın �lk 3 ayında yüzde 4,7 düşüşle 9,4 m�lyon ton 
sev�yes�nde gerçekleşt�.

N�ha� mamul çel�k tüket�m�, martta yıllık bazda yüzde 16,8 azalarak 
2,6 m�lyon ton; ocak-mart dönem�nde yüzde 6,5 ger�leyerek 8,5 m�lyon ton 
oldu.
Çel�k ürünler� �hracatı arttı

Martta çel�k ürünler� �hracatı, m�ktar yönünden yıllık bazda yüzde 
7,2 artışla 1,7 m�lyon ton; değer yönünden yüzde 43,9 yüksel�şle 1,6 m�lyar 
dolar olarak kayıtlara geçt�.

Ocak-mart dönem�nde, geçen yılın aynı dönem�ne kıyasla �hracat 
m�ktar olarak yüzde 4 artarak 4,3 m�lyon ton, değer olarak yüzde 48,8 
yükselerek 4 m�lyar dolar oldu.
İthalatta azalış

Mart ayında çel�k ürünler� �thalatı, geçen yılının aynı ayına göre 
m�ktar yönünden yüzde 20,7 azalışla 1,2 m�lyon ton, değer yönünden yüzde 
14,6 yüksel�şle 1,3 m�lyar dolar olarak gerçekleşt�.

Geçen yılın ocak-mart dönem�nde yüzde 92,03 olan �hracatın �thalatı 
karşılama oranı, bu yılın aynı dönem�nde yüzde 93,44 sev�yes�ne çıktı.

Ham Çel�k 
Üret�m� Martta Azaldı

Türk�ye İstat�st�k Kurumu, mart 
ayına �l�şk�n �nşaat mal�yet 
endeks� ver�ler�n� açıkladı. 

Buna göre, endeks martta b�r öncek� 
aya kıyasla yüzde 9,58, geçen yılın 
aynı  ayına göre yüzde 101,57 
yükseld�.

Ay l ı k  b a z d a  m a l z e m e 
endeks� yüzde 12,19, �şç�l�k endeks� 
yüzde 1,22 arttı. Yıllık bazda da 
malzeme endeks� yüzde 128,11, �şç�l�k 
endeks� yüzde 42,59 artış gösterd�.

B�na �nşaatı mal�yet endeks�, 
martta b�r öncek� aya göre yüzde 8,8, 
geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 
98,14 yükseld�. B�r öncek� aya göre 

malzeme endeks� yüzde 11,28, �şç�l�k 
endeks� yüzde 1,16 arttı.

Malzeme endeks� geçen yılın 
aynı ayına göre yüzde 123,87, �şç�l�k 
endeks� yüzde 42,58 artış kaydett�.

B�na dışı yapılar �ç�n �nşaat 
mal�yet endeks� martta b�r öncek� aya 
göre yüzde 12,13, geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 113,28 yükseld�. 
Şubat ayına kıyasla malzeme endeks� 
yüzde 15,04, �şç�l�k endeks� yüzde 
1,44 arttı.

Geçen yılın aynı ayına göre 
malzeme endeks�nde martta yüzde 
142,04, �şç�l�k endeks�nde yüzde 
42,63 artış gerçekleşt�.

İnşaat Maliyet Endeksi Arttı

Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası toplam rezervler� 6 Mayıs 
haftasında b�r öncek� haftaya göre 794 m�lyon dolar artarak 107 
m�lyar 659 m�lyon dolara çıktı.

Martta 971
Yatırım Teşvik

Belgesi Verildi.

Bankaların
Mevduatı 
Arttı...

Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklı r�skler, ham 
madde ve enerj� mal�yetler�ndek� artışa karşın 
sanay�n�n çarkları �hracatta rekor hızla dönmeye 

devam ed�yor.
Jeopol�t�k r�sklerden kaynaklanan s�par�şlerdek� �ptal 

ve ertelemelere karşın �hracatçıların her zaman uyguladığı 
"pazar çeş�tl�l�ğ�n� artırma" stratej�s�yle sanay�, �hracatta rekor 
tazelemey� sürdürdü.

Geçen yılı tar�h� sev�yede �hracatla tamamlayan 
sanay� sektörü, 2022 yılının 1. çeyreğ�nde de rekora �mza 
atmıştı.

Türk�ye'n�n sanay� sektörü 17 m�lyar 741 m�lyon 
dolarla geçen ay tüm zamanların en yüksek aylık �hracatını 
gerçekleşt�rd�. Sanay� grubunun �hracatı böylece n�san ayında 
geçen yılın aynı dönem�ne göre yüzde 25,5 arttı.

Türk�ye'n�n sanay� dış satımının toplam �hracat 
�çer�s�ndek� payı da yüzde 75,9 olarak gerçekleşt�.

7 sektör �hracatta tar�h� z�rveye ulaştı

Sanay� bünyes�nde yer alan 16 sektörden 7's�n�n 
�hracatı n�sanda tüm zamanların en yüksek aylık �hracatını 
yaptı.

Bu dönemde tekst�l ve hammaddeler� 995 m�lyon 49 
b�n dolar, k�myev� maddeler ve mamuller� 3 m�lyar 314 m�lyon 
dolar, hazır g�y�m ve konfeks�yon 2 m�lyar 41 m�lyon dolar, 
elektr�k ve elektron�k 1 m�lyar 401 m�lyon dolar, dem�r ve 

dem�r dışı metaller 1 m�lyar 501 m�lyon dolar, ç�mento cam 
seram�k ve toprak ürünler� 569 m�lyon 249 b�n dolar, 
�kl�mlend�rme sanay�� 637 m�lyon 272 b�n dolarla rekor 
�hracata �mza attı.

N�san ayında geçen yılın aynı dönem�ne göre 
�hracatta, tekst�l ve hammaddeler� yüzde 13,4, k�myev� 
maddeler ve mamuller� yüzde 53, hazır g�y�m ve konfeks�yon 
yüzde 25,6, elektr�k ve elektron�k yüzde 12, dem�r ve dem�r 
dışı metaller yüzde 43,2, ç�mento cam seram�k ve toprak 
ürünler� yüzde 41,6, �kl�mlend�rme sanay�� yüzde 13,6 artış 
kaydett�.

Rekor kıran sektörlere en fazla talep Almanya'dan geld�

Sanay� bünyes�ndek� alt sektörlere en fazla talep 
Almanya'dan geld�.

Bu dönemde tekst�l ve ham maddeler� sektörü en 
fazla dış satımı 103 m�lyon 556 b�n dolarla İtalya'ya yaptı.

Hazır g�y�m ve konfeks�yona 352 m�lyon 868 b�n 
dolar, dem�r ve dem�r dışı metallere 216 m�lyon 405 b�n dolar, 
�kl�mlend�rme sanay�s�ne 65 m�lyon 940 b�n dolarla en fazla 
talep Almanya'dan geld�.

K�myev� maddeler ve mamuller�nde 258 m�lyon 348 
b�n dolarla Hollanda, elektr�k ve elektron�k sektöründe 141 
m�lyon 808 b�n dolarla B�rleş�k Krallık, ç�mento cam seram�k 
ve toprak ürünler�nde 97 m�lyon 114 b�n dolarla ABD ön plana 

Türk Sanayi
Sektöründen
İhracat 
Rekoru

Sanay� sektörü n�sanda aylık �hracat rekoruna �mza atarken sanay� grubu bünyes�ndek� 16 
alt sektörün 7's� �hracatta tar�h� z�rveye ulaştı.

Türk�ye İstat�st�k Kurumu (TÜİK), mart 
ayına �l�şk�n �ş gücü �stat�st�kler�n� açıkladı. 
Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına 

göre; 15 ve daha yukarı yaştak� k�ş�lerde �şs�z sayısı 
2022 yılı Mart ayında b�r öncek� aya göre 153 b�n 
k�ş� artarak 3 m�lyon 894 b�n k�ş� oldu. İşs�zl�k oranı 
�se 0,4 puanlık artış �le yüzde 11,5 sev�yes�nde 
gerçekleşt�. İşs�zl�k oranı erkeklerde yüzde 10,3 
�ken kadınlarda yüzde 13,9 olarak tahm�n ed�ld�.

İst�hdam ed�lenler�n sayısı 2022 yılı Mart 
ayında b�r öncek� aya göre 59 b�n k�ş� azalarak 29 
m�lyon 956 b�n k�ş�, �st�hdam oranı �se 0,2 puanlık 
azalış �le yüzde 46,5 oldu. Bu oran erkeklerde 
yüzde 64,4 �ken kadınlarda yüzde 29,0 olarak 
gerçekleşt�.

İşgücü 2022 yılı Mart ayında b�r öncek� aya 
göre 96 b�n k�ş� artarak 33 m�lyon 851 b�n k�ş�, 
�şgücüne katılma oranı �se 0,1 puanlık artış �le 
yüzde 52,6 olarak gerçekleşt�. İşgücüne katılma 

oranı erkeklerde yüzde 71,9, kadınlarda �se yüzde 
33,7 oldu.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta 
�şs�zl�k oranı b�r öncek� aya göre 0,5 puanlık artış 
�le yüzde 21,2 oldu. Bu yaş grubunda �şs�zl�k oranı; 
erkeklerde yüzde 19,1, kadınlarda �se yüzde 25,2 
olarak tahm�n ed�ld�.

İst�hdam ed�lenlerden referans dönem�nde 
�şbaşında olanların, mevs�m ve takv�m etk�ler�nden 
arındırılmış haftalık ortalama fi�l� çalışma süres� 
2022 yılı Mart ayında b�r öncek� aya göre 0,5 saat 
azalarak 44,9 saat olarak gerçekleşt�.

Zamana bağlı eks�k �st�hdam, potans�yel 
�şgücü ve �şs�zlerden oluşan atıl �şgücü oranı 2022 
yılı Mart ayında b�r öncek� aya göre 0,6 puan 
artarak yüzde 22,7 oldu. Zamana bağlı eks�k 
�st�hdam ve �şs�zler�n bütünleş�k oranı yüzde 15,7 
�ken potans�yel �şgücü ve �şs�zler�n bütünleş�k 
oranı yüzde 18,8 olarak tahm�n ed�ld�.

Perakende Satış Hacmi Arttı...

Türk�ye İstat�st�k Kurumu, mart ayına �l�şk�n perakende satış endeksler�n� 
açıkladı. Buna göre, sab�t fiyatlarla perakende satış hacm� martta b�r öncek� 
yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 arttı. Aynı ayda gıda, �çecek ve tütün satışları 

yüzde 6,4, gıda dışı satışlar (otomot�v yakıtı har�ç) yüzde 5,7 artarken, otomot�v 
yakıtı satışları yüzde 12,4 azaldı.
Perakende satış hacm� aylık yüzde 0,3 arttı

Sab�t fiyatlarla perakende satış hacm� martta b�r öncek� aya göre yüzde 
0,3 arttı. Aynı ayda gıda, �çecek ve tütün satışları yüzde 4,3, gıda dışı satışlar 
(otomot�v yakıtı har�ç) yüzde 0,1 artarken, otomot�v yakıtı satışları yüzde 5,1 
azaldı.
Perakende c�ro yıllık yüzde 90,5 arttı

Car� fiyatlarla perakende c�ro martta b�r öncek� yılın aynı ayına göre 
yüzde 90,5 arttı. Aynı ayda gıda, �çecek ve tütün satışları yüzde 80,8, gıda dışı 
satışlar (otomot�v yakıtı har�ç) yüzde 79,2, otomot�v yakıtı satışları yüzde 150,5 
arttı.
Perakende c�ro aylık yüzde 7,6 arttı

Car� fiyatlarla perakende c�ro martta b�r öncek� aya göre yüzde 7,6 arttı. Aynı 

ayda gıda, �çecek ve tütün satışları yüzde 10,2, gıda dışı satışlar (otomot�v 

yakıtı har�ç) yüzde 4,8, otomot�v yakıtı satışları yüzde 11,4 arttı

TOOB 78.
Genel Kurulu
Elektronik 
Ortamda 
Yapıldı.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 29 N�san haftasında 35,5 

m�lyar l�ra artarak 6 tr�lyon 328,1 m�lyar l�raya yükseld�.

İnşaat mal�yet endeks� martta aylık bazda yüzde 9,58, yıllık 
bazda yüzde 101,57 artış kaydett�.

Elektrik Üretimi Şubatta Arttı...
Enerj� P�yasası Düzenleme Kurumunun şubat ayına 

�l�şk�n "Elektr�k P�yasası Sektör Raporu"na göre, 
l�sanslı elektr�k üret�m�n�n yüzde 22,6'sı doğal gaz 

santraller�, yüzde 20,8'� �thal kömür santraller�, yüzde 20,2's� 
h�droelektr�k santraller�, yüzde 14,9'u l�ny�t santraller� ve 
yüzde 10,6'sı rüzgar santraller�nden sağlandı. Bu kaynakları 
sırasıyla jeotermal, b�yokütle, motor�n, taş kömürü, asfalt�t, 
güneş ve fuel-o�l �zled�.

Böylece l�sanslı elektr�k üret�m� şubatta b�r öncek� 
yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 artışla 24 m�lyon 920 b�n 244 
megavatsaate ulaştı.

Faturalanan elektr�k tüket�m m�ktarı �se aynı 
dönemde yüzde 11,3 artarak 21 m�lyon 238 b�n 732 
megavatsaat oldu.

Tüket�m�n yüzde 42,7's� sanay�, yüzde 25,9'u 
mesken ve yüzde 24,1'� t�carethane aboneler� tarafından 

gerçekleşt�r�ld�. Tarımsal sulamanın payı yüzde 5,1, 
aydınlatmanın payı �se yüzde 2,3 olarak kayıtlara geçt�.
Abone sayısı ve kurulu güç arttı

Elektr�kte abone sayısı şubatta b�r öncek� yılın aynı 
ayına göre yüzde 2,6 artarak 47 m�lyon 465 b�n 328'e ulaştı.

Bu dönemde, sanay� tüket�c�ler�n�n sayısında yüzde 
9,7, tarımsal sulama tüket�c�ler�n�n sayısında yüzde 3,5, 
t�carethane tüket�c�ler�n�n sayısında yüzde 2,7, mesken 
tüket�c�ler�n�n sayısında yüzde 2,6 ve aydınlatma 
tüket�c�ler�n�n sayısında yüzde 2 artış görüldü.

Türk�ye'n�n l�sanslı elektr�k kurulu gücü �se bu 
dönemde yüzde 2,8 artarak 92 b�n 242 megavat oldu.

Kurulu gücün yüzde 27,4'ü doğal gaz çevr�m 
santraller�, yüzde 25,2's� barajlı h�drolelektr�k santraller�, 
yüzde 11,5'� rüzgar santraller�nden, kalan bölüm �se d�ğer 
enerj� kaynaklarından elektr�k üreten tes�slerden oluştu.

İşsizlik Rakamları Açıklandı

Türk�ye'de �şs�zl�k oranı, martta b�r öncek� aya göre 0,4 puanlık artış �le yüzde 11,5 
oldu.


