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Değer Endeksler� Yükseld�...
TÜİK, mart ayına �l�şk�n dış t�caret 
endeksler�n� açıkladı. Buna göre, �hracat 
b�r�m değer endeks� Mart ayında b�r öncek� 
yılın aynı ayına göre yüzde 10,7 arttı. 
Endeks b�r öncek� yılın aynı ayına göre, 
gıda, �çecek ve tütünde yüzde 6,0, ham 
maddelerde (yakıt har�ç) yüzde 16,8, 
yakıtlarda yüzde 79,1 ve �malat sanay�nde 
(gıda, �çecek, tütün har�ç) yüzde 7,9 arttı.

Kamu İhaleler�nde “e-�hale”    
Zorunluluğu...

Samsun T�caret ve Sanay� Odası & T�caret Borsası'nın yen� 
h�zmet b�nası açılış ve ödül tören�, Türk�ye Odalar ve 
B o r s a l a r  B � r l � ğ �  ( TO B B )  B a ş k a n ı  M .  R � f a t 

H�sarcıklıoğlu'nun katılımıyla gerçekleşt�r�ld�. 
Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer Çenes�z'�n de 

katıldığı açılışta konuşan  Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� 
(TOBB) Başkanı M. R�fat H�sarcıklıoğlu, “Odanın ve borsanın 
b�r arada olması Türk�ye'de çok nad�r b�r durumdur. Bu 
b�rl�ktel�ğ� Samsun'da güzel sağlamışsınız. Bu eser�n ortaya 

çıkmasıyla burada Samsun'un ekonom�s�ne h�zmet ed�lecek. 
Bugün ün�vers�teden g�r�ş�mc�l�kle alakalı gençlerle sohbet 
ett�m. Samsun'da ün�vers�teden doktora unvanı almak büyük b�r 
onur. Ayrıca Samsun Büyükşeh�r Beled�ye Başkanımız Mustafa 
Dem�r, 'R�fat'ı Samsunlu yapalım' dem�ş. Ben�m �ç�n büyük b�r 
onur bu. Bana 'fahr� hemşehr�l�k' verd�n�z. Artık ben de 
Samsunluyum, artık Ankara'da Samsunlu b�r hemşehr�n�z var. 
Yapab�leceğ�m b�r şey olursa her zaman s�zlere yardım etmeye 
hazırım” ded�.

TÜİK, mayıs ayına �l�şk�n tüket�c� güven endeks� 
ver�ler�n� açıkladı. TÜİK ve Türk�ye Cumhur�yet 
Merkez Bankası �ş b�rl�ğ�yle yürütülen "Tüket�c� 
Eğ�l�m Anket�" sonuçlarından hesaplanan mevs�m 
etk�ler�nden arındırılmış tüket�c� güven endeks�, 
mayısta b�r öncek� aya göre yüzde 0,4 arttı. N�sanda 
67,3 olan endeks, Mayısta 67,6 olarak kayıtlara geçt�.

Mevcut dönemde hanen�n madd� durumu 
endeks� N�sanda 49,1 �ken mayısta yüzde 1,2 
azalarak 48,5 oldu. Gelecek 12 aylık dönemde 
hanen�n madd� durum beklent�s� endeks� �se N�sanda 
63,9 �ken mayısta yüzde 4 artışla 66,5'e yükseld�.

Tüketici Güven Endeksi  
Mayısta Arttı...
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Özel Sekötrün
 Yurt Dışı Kredi

Borcu Azaldı
TCMB tarafından Mart 2022 
dönem�ne a�t özel sektörün 
yurt dışından sağladığı kred� 
borcu gel�şmeler� yayımlandı. 
Buna göre, mart ayında özel 
sektörün yurt dışından 
sağladığı toplam kred� borcu 
2021 sonuna kıyasla 1,7 
m�lyar dolar azalarak 167,3 
m�lyar dolara ger�led�. 

İhracatçı ve Üreticilere Kurumlar Vergisi
İndiriminin Ayrıntıları Belli Oldu...
Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı Gel�r 
İdares� Başkanlığının Kurumlar 
Verg�s� Genel Tebl�ğ�'nde 
Değ�ş�kl�k Yapılmasına İl�şk�n 
Tebl�ğ'� Resm� Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe g�rd�. 
"B�reysel Emekl�l�k Tasarruf ve 
Yatırım S�stem� Kanunu �le Bazı 
Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamede Değ�ş�kl�k 
Yapılmasına Da�r Kanun" �le 

�hracat yapan kurumların 
münhasıran �hracattan, sanay� s�c�l 
belges�n� ha�z ve fi�len üret�m 
faal�yet�yle �şt�gal eden kurumların 
da münhasıran üret�m faal�yet�nden 
elde ett�kler� kazançları �ç�n 
kurumlar verg�s� oranının 1 puan 
�nd�r�ml� olarak uygulanmasına 
�mkân tanınmıştı.Tebl�ğle, söz 
konusu uygulamaya �l�şk�n esaslar 
bel�rlend�. 
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Konut Satışları Nisanda Rekor Kırdı

TÜİK,  n�san ayına  � l � şk�n  konut  sa t ış 
�stat�st�kler�n� açıkladı.Buna göre, Türk�ye 
genel�nde konut satışları N�san ayında b�r öncek� 
yılın aynı ayına göre yüzde 38,8 artarak 133 b�n 
58 oldu. Konut satışlarında İstanbul, 26 b�n 330 
konut satışı ve yüzde 19,8 �le en yüksek paya 
sah�p oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 12 b�n 
195 konut satışı ve yüzde 9,2 pay �le Ankara, 8 b�n 
459 konut satışı ve yüzde 6,4 pay �le İzm�r �zled�. 
Konut satış sayısının en az olduğu �ller sırasıyla 
25'er konut �le Ardahan ve Hakkar�, 47 konut �le 
Bayburt oldu.

SAMSUN TSO & TB YENİ
HİZMET BİNASI AÇILDI

TCMB tarafından mayıs 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 Mayısta 
5,8 puan azalarak 172,9 sev�yes�ne ger�led�.

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

Finansal Hizmetler Güven 
 Endeksi Açıklandı
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Kamu �haleler�nde elektron�k �hale (e-
�hale) yöntem�n�n kullanımı zorunlu oldu. 
1 Ağustos'tan sonra, yaklaşık mal�yet� 
K a m u  İ h a l e  K a n u n u ' n u n  � l g � l � 
maddes�nde öngörülen eş�k değer�n 
yarısına kadar olan mal ve h�zmet 
alımlarında ve açık �hale usulü �le 
gerçekleşt�r�len �haleler�n e-�hale �le 
yapılması gerekecek.
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TÜİK, n�san ayına �l�şk�n Tarım ürünler� üret�c� 
fiyat endeks� (Tarım-ÜFE) ver�ler�n� açıkladı. 
Buna göre, Tarım-ÜFE n�sanda b�r öncek� aya 
göre yüzde 17,76, b�r öncek� yılın Aralık ayına 
göre yüzde 72,29, b�r öncek� yılın aynı ayına göre 
yüzde 118,53 ve on �k� aylık ortalamalara göre 
yüzde 45,26 artış gerçekleşt�. Sektörlerde b�r 
öncek� aya göre balık ve d�ğer balıkçılık 
ürünler�nde yüzde 0,12, tarım ve avcılık ürünler� 
ve �lg�l� h�zmetlerde yüzde 18,10 ve ormancılık 
ürünler� ve �lg�l� h�zmetlerde yüzde 21,03 artış 
gerçekleşt�. 

Mart Ayı Cari Açık
Rakamları Açıklandı

Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası (TCMB) 
tarafından açıklanan ödemeler denges� 
ver�ler�ne göre, car� �şlemler açığı, martta geçen 

yılın aynı ayına kıyasla 2 m�lyar 229 m�lyon dolar 
artarak 5 m�lyar 554 m�lyon dolar düzey�nde 
gerçekleşt�. Bunun sonucunda 12 aylık car� �şlemler 
açığı 24 m�lyar 223 m�lyon dolara yükseld�.

Bu gel�şmede, ödemeler denges� tanımlı dış 
t�caret açığının 3 m�lyar 356 m�lyon dolar artarak 6 
m�lyar 342 m�lyon dolara yükselmes� etk�l� oldu.

Geçen yılın mart ayında 314 m�lyon dolarlık 
açık oluşan altın ve enerj� har�ç car� �şlemler hesabında, 
bu yılın aynı dönem�nde 2 m�lyar 480 m�lyon dolar 
fazla ver�ld�. Bu dönemde, h�zmetler denges� kaynaklı 
net g�r�şler 1 m�lyar 472 m�lyon dolar artarak 2 m�lyar 
329 m�lyon dolara yükseld�.

H�zmetler denges� altında seyahat kalem�nden 
kaynaklanan net gel�rler, martta geçen yılın aynı 
dönem�ne göre 708 m�lyon dolar artışla 1 m�lyar 450 
m�lyon dolara ulaştı. Aynı dönemde, b�r�nc�l gel�r 
denges�nden kaynaklanan net çıkışlar 174 m�lyon dolar 
artarak 1 m�lyar 397 m�lyon dolar oldu. Geçen yılın 
mart ayında 27 m�lyon dolar g�r�ş kaydeden �k�nc�l gel�r 
denges� kalem�nde �se 2022'n�n aynı ayında 144 m�lyon 
dolar çıkış yaşandı.

Öte yandan, şubat ayına �l�şk�n car� �şlemler 
açığı 5 m�lyar 154 m�lyon dolardan 5 m�lyar 441 
m�lyon dolara rev�ze ed�ld�.

Tarım ÜFE Aylık ve Yıllık Bazda Arttı

Ücretli Çalışan
Sayısı Yıllık
Bazda Arttı 

  

İthalat ve İhracat B�r�m    
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TEPAV İstihdam İzleme
Bülteni Yayımlandı... 
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TEPAV İst�hdam İzleme Bülten�'n�n 117. sayısı 
yayımlandı. Bültende şu görüşlere yer ver�ld�:

“Şubat ayında s�gortalı çalışan sayısı yıllık 
olarak yüzde 5,1 oranında (1,1 m�lyon) artarak 22,2 
m�lyon olarak gerçekleşm�şt�r. SGK Şubat ayı 
ver�ler�ne göre, toplam s�gortalı çalışanların yüzde 
72's�n� oluşturan s�gortalı ücretl� çalışan grubu yıllık 
olarak yüzde 6,1 (919 b�n) artmış ve genel eğ�l�m� 
bel�rley�c� olmuştur. Esnaf-ç�ftç� grubundak� 
değ�ş�m yüzde 3,7 artış yönünde olmakla beraber 
alt sınıflarda eğ�l�mler farklılaşmaktadır; bu 
dönemde esnaf sayısında yüzde 7,3 (171 b�n) artış, 
ç�ftç� sayısında �se yüzde 11,4 (64 b�n) düşüş 
görülmüştür. Ç�ftç� sayısında uzun sürel� düşüş 
eğ�l�m�n�n yanı sıra, esnaf sayısında son 
aylardak� yüksek oranlı artışlar d�kkat 
çekmekted�r. Kamu sektöründe s�gortalı çalışan 
sayısındak� artış �se yüzde 1,6 �le sınırlıdır.”
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Car� �şlemler hesabı martta 5 m�lyar 554 
m�lyon dolar açık ver�rken, 12 aylık car� 
�şlemler açığı 24 m�lyar 223 m�lyon dolar 
oldu.
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Samsun T�caret ve Sanay� Odası & T�caret Borsası'nın yen� 
h�zmet b�nası açılış ve ödül tören�, Türk�ye Odalar ve Borsalar 
B�rl�ğ� (TOBB) Başkanı M. R�fat H�sarcıklıoğlu'nun 
katılımıyla gerçekleşt�r�ld�. 

Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer Çenes�z'�n de 
katıldığı açılışta konuşan  Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� 
(TOBB) Başkanı M. R�fat H�sarcıklıoğlu, “Odanın ve 
borsanın b�r arada olması Türk�ye'de çok nad�r b�r durumdur. 
Bu b�rl�ktel�ğ� Samsun'da güzel sağlamışsınız. Bu eser�n 
ortaya çıkmasıyla burada Samsun'un ekonom�s�ne h�zmet 
ed�lecek. Bugün ün�vers�teden g�r�ş�mc�l�kle alakalı gençlerle 
sohbet ett�m. Samsun'da ün�vers�teden doktora unvanı almak 
büyük b�r onur. Ayrıca Samsun Büyükşeh�r Beled�ye 
Başkanımız Mustafa Dem�r, 'R�fat'ı Samsunlu yapalım' dem�ş. 
Ben�m �ç�n büyük b�r onur bu. Bana 'fahr� hemşehr�l�k' 
verd�n�z. Artık ben de Samsunluyum, artık Ankara'da 
Samsunlu b�r hemşehr�n�z var. Yapab�leceğ�m b�r şey olursa 
her zaman s�zlere yardım etmeye hazırım” ded�.

Oda ve borsa başkanlarının ülke ekonom�s�ne ve 
�st�hdama katkı verd�ğ�n�n altını ç�zen H�sarcıklıoğlu, “B�z�m 
bu koltuklardan b�r madd� beklent�m�z yok. Ben�m 365 
oda/borsa başkanı ceb�nden harcıyor ve buradan b�r kazancı 
yoktur. Esas kazancımız var, bu ned�r? Bu �ş�n havası filan 
yok. Bu �ş�n esas kazancı gerçek dünyada olacak �nşallah. 
Çünkü �nsanın en hayırlısı �nsana faydalı olandır. Bu prens�b� 
kabullenm�ş durumdayız. Eğer 1 k�ş�ye �lave �ş, aş açab�l�r, o 
k�ş�n�n yanında �lave 1 k�ş� de ekmek y�yeb�l�yorsa, ülkes�ne 1 
l�ra katma değer oluşturup, zeng�nl�k sağlayab�l�yorsa ne 
mutlu ona. Tüm zor şartlara rağmen b�r taraftan pandem�, b�r 
taraftan Ukrayna Rusya savaşı ve b�r taraftan da �ç�m�zdek� 
sıkıntılar olmasına rağmen üretmeye, almaya satmaya 
kardeşler�m�z aşkla, şevkle devam ed�yorlar. Ekonom�ye 
destek veren herkes� saygıyla selamlıyorum” d�ye konuştu.

Samsun T�caret ve Sanay� Odası Yönet�m Kurulu 
Başkanı Sal�h Zek� Murz�oğlu da “Samsun'da 100 yılı aşkın 

b�r süred�r h�zmet veren Samsun T�caret ve Sanay� Odası 
şehr�n ve bölgen�n kalkınmasına katkı veren en öneml� 
aktörlerden b�r�d�r. Samsun T�caret ve Sanay� Odası olarak 
121 yıl önce doğmuş olsak da b�z�m fik�rler�m�z, �dealler�m�z 
ve �nancımız her da�m genç kalacaktır. D�l�yorum bu yen� b�na 
Samsun ve ülkem�z �ç�n katma değer sağlayacak yen� 
projelere, güzel �şlere, bambaşka �lklere ves�le olur” şekl�nde 
konuştu.

Yerl� otomob�l�n Anadolu'da �lk kez Samsun'da 
serg�lend�ğ�ne de değ�nen Murz�oğlu, şunları söyled�: 
“Ülkem�z �ç�nde anlamlı b�r g�r�ş�m�n tüm dünya çapında 
yankı uyandıran m�ll� gururumuz TOGG'u Anadolu'da �lk kez 
Samsunlularla buluşturmanın mutluluğunu yaşatan, tar�h� b�r 
sorumluluk alarak Türk�ye'n�n Otomob�l� G�r�ş�m Grubu 
TOGG Yönet�m Kurulu Başkanlığını da yürüten Başkanımız 
H�sarcıklıoğlu'na şükranlarımızı sunuyorum”.

Açılışın ardından, Samsun T�caret ve Sanay� Odası 
üyes� olan ve İstanbul Sanay� Odası tarafından bel�rlenen 
Türk�ye'n�n İlk ve İk�nc� 500 Sanay� İşletmes� arasında yer 
alan 12, Türk�ye İhracatçılar Mecl�s�'n�n açıkladığı 
Türk�ye'n�n İlk 1000 İhracatçısı l�stes�ne g�ren 7 firmaya, 
düzenlenen 'Üreten Samsun'un Yıldızları' tören�nde ödül 
ver�ld�.

Türk�ye İstat�st�k Kurumu 
(TÜİK), n�san ayına �l�şk�n 
Tarım ürünler� üret�c� fiyat 

endeks� (Tarım-ÜFE) ver�ler�n� 
açıkladı. Buna göre, Tarım-ÜFE 
n�sanda b�r öncek� aya göre yüzde 
17,76, b�r öncek� yılın Aralık ayına 
göre yüzde 72,29, b�r öncek� yılın 
aynı ayına göre yüzde 118,53 ve on �k� 
aylık ortalamalara göre yüzde 45,26 
artış gerçekleşt�.

Sektörlerde b�r öncek� aya 
göre balık ve d�ğer balıkçılık 
ürünler�nde yüzde 0,12, tarım ve 
avcılık ürünler� ve �lg�l� h�zmetlerde 
yüzde 18,10 ve ormancılık ürünler� ve 
�lg�l� h�zmetlerde yüzde 21,03 artış 
gerçekleşt�. Ana gruplarda b�r öncek� 
aya göre çok yıllık b�tk�sel ürünlerde 
yüzde 6,52, canlı hayvanlar ve 
hayvansal ürünlerde yüzde 8,41, tek 
yıllık b�tk�sel ürünlerde yüzde 27,66 
artış gerçekleşt�.

Yıllık artışın düşük olduğu 
alt gruplar sırasıyla, yüzde 21,82 �le 

turunçg�ller ve yüzde 45,18 �le koyun 
ve keç�, canlı; bunların �şlenmem�ş 
süt ve yapağıları oldu. Buna karşılık, 
yıllık artışın yüksek olduğu alt 
gruplar �se sırasıyla, yüzde 295,72 �le 
l�fl� b�tk�ler, yüzde 248,33 �le sebze ve 
kavun-karpuz, kök ve yumrular ve 
yüzde 135,01 �le tahıllar (p�r�nç 
har�ç), baklag�ller ve yağlı tohumlar 
oldu.

B�r öncek� aya göre artışın 
düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, 
yüzde 4,95 �le turunçg�ller ve yüzde 
5,60 �le d�ğer ç�ftl�k hayvanları ve 
hayvansal  ürünler oldu.  Buna 
karşılık, aylık artışın yüksek olduğu 
alt gruplar �se sırasıyla, yüzde 61,29 
�le d�ğer ağaç ve çalı meyveler� �le sert 
kabuklu meyveler ve yüzde 42,69 �le 
sebze ve kavun-karpuz, kök ve 
yumrular oldu. B�r öncek� aya göre 
azalış gösteren tek alt grup �se yüzde 
0,11 �le canlı kümes hayvanları ve 
yumurtalar oldu.

Kamu �haleler�nde elektron�k �hale (e-�hale) 
yöntem�n�n kullanımı zorunlu oldu. 1 Ağustos'tan 
sonra, yaklaşık mal�yet� Kamu İhale Kanunu'nun 

�lg�l� maddes�nde öngörülen eş�k değer�n yarısına kadar olan 
mal ve h�zmet alımlarında ve açık �hale usulü �le 
gerçekleşt�r�len �haleler�n e-�hale �le yapılması gerekecek.

3 Ek�m'den sonra tüm açık �haleler �le kanunun �lg�l� 
maddeler� gereğ�nce pazarlık usulü �le gerçekleşt�r�len 
�haleler de e-�hale yöntem� �le yapılacak.

Bu zorunluluğun uygulanmasında �haleler�n 
�lan/duyuru tar�hler� d�kkate alınacak.

Aşırı düşük tekl�flerde �y�leşt�rmeye g�d�ld�

Ayrıca, h�zmet alımı �haleler�nde kullanılan t�p 

sözleşme tasarısının "sözleşmeye aykırılık haller�, cezalar ve 
sözleşmen�n fesh�" başlıklı maddes�nde rev�zyon yapılarak, 
cezaların uygulanmasında oluşab�lecek muhtemel tereddütler 
g�der�ld�.

Uygulanacak yaptırımların yalnızca sözleşmede yer 
alması ve �hale dokümanının d�ğer b�leşenler�nde bu hususa 
�l�şk�n düzenlemeye yer ver�lmemes�, yer ver�lmes� hal�nde 
�se sözleşmedek� düzenlemeler�n esas alınması sağlandı.

Kamu İhale Genel Tebl�ğ�'n�n ek�nde yer alan ve aşırı 
düşük tekl�fler�n değerlend�r�lmes�nde kullanılan 
tutanaklarda da değ�ş�kl�ğe g�d�ld�. Bu kapsamda, aşırı düşük 
tekl�f açıklama ve değerlend�rme süreçler�nde �y�leşt�rmeler 
yapıldı.

Türk�ye İstat�st�k Kurumu 
(TÜİK), mayıs ayına �l�şk�n 
t ü k e t � c �  g ü v e n  e n d e k s � 

ver�ler�n� açıkladı. TÜİK ve Türk�ye 
Cumhur�yet Merkez Bankası �ş 
b�rl�ğ�yle yürütülen "Tüket�c� Eğ�l�m 
Anket�" sonuçlarından hesaplanan 
mevs�m etk�ler�nden arındırılmış 
tüket�c� güven endeks�, mayısta b�r 
öncek� aya göre yüzde 0,4 arttı. 
N�sanda 67,3 olan endeks, Mayısta 
67,6 olarak kayıtlara geçt�.

Mevcut dönemde hanen�n 
madd� durumu endeks� N�sanda 49,1 
�ken mayısta yüzde 1,2 azalarak 48,5 

oldu. Gelecek 12 aylık dönemde 
hanen�n madd� durum beklent�s� 
endeks� �se N�sanda 63,9 �ken mayısta 
yüzde 4 artışla 66,5'e yükseld�.

N�san ayında gelecek 12 
aylık dönemde genel ekonom�k durum 
beklent�s� endeks� 67,3 �ken mayısta 
yüzde 1,5 azalışla 66,3 olarak 
gerçekleşt�.       

Gelecek 12 aylık dönemde 
dayanıklı tüket�m mallarına harcama 
yapma düşünces� endeks� N�sanda 
88,8 �ken mayısta yüzde 0,3 artışla 
89'a çıktı.

  Bülten Bülten 
HAFTALIKHAFTALIK   Bülten Bülten 

HAFTALIKHAFTALIK

Türk�ye İstat�st�k Kurumu, mart ayına �l�şk�n dış t�caret endeksler�n� açıkladı. Buna 
göre, �hracat b�r�m değer endeks� Mart ayında b�r öncek� yılın aynı ayına göre yüzde 
10,7 arttı. Endeks b�r öncek� yılın aynı ayına göre, gıda, �çecek ve tütünde yüzde 6,0, 
ham maddelerde (yakıt har�ç) yüzde 16,8, yakıtlarda yüzde 79,1 ve �malat sanay�nde 
(gıda, �çecek, tütün har�ç) yüzde 7,9 arttı.

İhracat b�r�m değer endeks� 2022 yılı b�r�nc� çeyrekte b�r öncek� yılın b�r�nc� 
çeyreğ�ne göre yüzde 9,4 arttı.
İhracat m�ktar endeks� yüzde 8,2 arttı

İhracat m�ktar endeks� Mart ayında b�r öncek� yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 
arttı. Endeks b�r öncek� yılın aynı ayına göre, gıda, �çecek ve tütünde yüzde 22,3, ham 
maddelerde (yakıt har�ç) yüzde 0,8, yakıtlarda yüzde 32,7 ve �malat sanay�nde (gıda, 
�çecek, tütün har�ç) yüzde 8,7 arttı.

İhracat m�ktar endeks� 2022 yılı b�r�nc� çeyrekte b�r öncek� yılın b�r�nc� 
çeyreğ�ne göre yüzde 10,4 arttı.
İthalat b�r�m değer endeks� yüzde 33,7 arttı

İthalat b�r�m değer endeks� Mart ayında b�r öncek� yılın aynı ayına göre 
yüzde 33,7 arttı. Endeks b�r öncek� yılın aynı ayına göre, gıda, �çecek ve tütünde yüzde 
12,4, ham maddelerde (yakıt har�ç) yüzde 19,2, yakıtlarda yüzde 174,2 ve �malat 
sanay�nde (gıda, �çecek, tütün har�ç) yüzde 10,1 arttı.

İthalat b�r�m değer endeks� 2022 yılı b�r�nc� çeyrekte b�r öncek� yılın b�r�nc� 
çeyreğ�ne göre yüzde 37,1 arttı.
İthalat m�ktar endeks� yüzde 2,2 azaldı

İthalat m�ktar endeks� Mart ayında b�r öncek� yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 
azaldı. Endeks b�r öncek� yılın aynı ayına göre, gıda, �çecek ve tütünde yüzde 19,5, ham 
maddelerde (yakıt har�ç) yüzde 7,2 ve yakıtlarda yüzde 7,1 azalırken, �malat sanay�nde 
(gıda, �çecek, tütün har�ç) yüzde 1,6 arttı.

İthalat m�ktar endeks� 2022 yılı b�r�nc� çeyrekte b�r öncek� yılın b�r�nc� 
çeyreğ�ne göre yüzde 3,6 arttı.
İhracat m�ktar endeks� yüzde 3,9 azaldı

Mevs�m ve takv�m etk�ler�nden arındırılmış ser�ye göre; 2022 Şubat ayında 
150,4 olan �hracat m�ktar endeks� yüzde 3,9 azalarak, 2022 Mart ayında 144,5 oldu. 
Takv�m etk�ler�nden arındırılmış ser�ye göre �se; 2021 Mart ayında 142,8 olan �hracat 
m�ktar endeks� yüzde 8,2 artarak, 2022 Mart ayında 154,5 oldu.
İthalat m�ktar endeks� yüzde 4,2 azaldı

Mevs�m ve takv�m etk�ler�nden arındırılmış ser�ye göre; 2022 Şubat ayında 
114,6 olan �thalat m�ktar endeks� yüzde 4,2 azalarak, 2022 Mart ayında 109,8 oldu. 
Takv�m etk�ler�nden arındırılmış ser�ye göre �se; 2021 Mart ayında 115,6 olan �thalat 
m�ktar endeks� yüzde 2,2 azalarak, 2022 Mart ayında 113,1 oldu.
Dış t�caret hadd� 2022 yılı Mart ayında 75,3 olarak gerçekleşt�

İhracat b�r�m değer endeks�n�n �thalat b�r�m değer endeks�ne bölünmes�yle 
hesaplanan ve 2021 yılı Mart ayında 91,0 olarak elde ed�lm�ş olan dış t�caret hadd�, 15,7 
puan azalarak, 2022 yılı Mart ayında 75,3 oldu.

Dış t�caret hadd�, 2022 yılı b�r�nc� çeyreğ�nde, geçen yılın aynı dönem�ne 
göre 19 puan azalarak 74,9 oldu.

Kamu 
İhalelerinde
“e-ihale”
Zorunluluğu...

Türk�ye İstat�st�k Kurumu (TÜİK), n�san ayına �l�şk�n konut satış �stat�st�kler�n� 
açıkladı.Buna göre, Türk�ye genel�nde konut satışları N�san ayında b�r öncek� yılın aynı 
ayına göre yüzde 38,8 artarak 133 b�n 58 oldu. Konut satışlarında İstanbul, 26 b�n 330 konut 
satışı ve yüzde 19,8 �le en yüksek paya sah�p oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 12 b�n 195 
konut satışı ve yüzde 9,2 pay �le Ankara, 8 b�n 459 konut satışı ve yüzde 6,4 pay �le İzm�r 
�zled�. Konut satış sayısının en az olduğu �ller sırasıyla 25'er konut �le Ardahan ve Hakkar�, 
47 konut �le Bayburt oldu.
Konut satışları Ocak-N�san dönem�nde yüzde 26,2 arttı

Konut satışları Ocak-N�san dönem�nde b�r öncek� yılın aynı dönem�ne göre 
yüzde 26,2 artışla 453 b�n 121 olarak gerçekleşt�.
İpotekl� konut satışları 32 b�n 30 olarak gerçekleşt�

Türk�ye genel�nde �potekl� konut satışları N�san ayında b�r öncek� yılın aynı ayına 
göre yüzde 82,9 artış göstererek 32 b�n 30 oldu. Toplam konut satışları �ç�nde �potekl� 
satışların payı yüzde 24,1 olarak gerçekleşt�. Ocak-N�san dönem�nde gerçekleşen �potekl� 
konut satışları �se b�r öncek� yılın aynı dönem�ne göre yüzde 55,1 artışla 100 b�n 372 oldu.

N�san ayındak� �potekl� satışların, 7 b�n 239'u; Ocak-N�san dönem�ndek� �potekl� 
satışların �se 25 b�n 724'ü �lk el satış olarak gerçekleşt�.
D�ğer satış türler� sonucunda 101 b�n 28 konut el değ�şt�rd�

Türk�ye genel�nde d�ğer konut satışları N�san ayında b�r öncek� yılın aynı ayına 
göre yüzde 28,9 artarak 101 b�n 28 oldu. Toplam konut satışları �ç�nde d�ğer satışların payı 
yüzde 75,9 olarak gerçekleşt�. Ocak-N�san dönem�nde gerçekleşen d�ğer konut satışları �se 
b�r öncek� yılın aynı dönem�ne göre yüzde 19,9 artışla 352 b�n 749 oldu.
İlk el konut satış sayısı 36 b�n 421 olarak gerçekleşt�

Türk�ye genel�nde �lk el konut satış sayısı, N�san ayında b�r öncek� yılın aynı 
ayına göre yüzde 24,7 artarak 36 b�n 421 oldu. Toplam konut satışları �ç�nde �lk el konut 
satışının payı yüzde 27,4 oldu. İlk el konut satışları Ocak-N�san dönem�nde �se b�r öncek� 
yılın aynı dönem�ne göre yüzde 19,4 artışla 130 b�n 858 olarak gerçekleşt�.
İk�nc� el konut satışlarında 96 b�n 637 konut el değ�şt�rd�

Türk�ye genel�nde �k�nc� el konut satışları N�san ayında b�r öncek� yılın aynı 
ayına göre yüzde 45,0 artış göstererek 96 b�n 637 oldu. Toplam konut satışları �ç�nde �k�nc� 
el konut satışının payı yüzde 72,6 oldu. İk�nc� el konut satışları Ocak-N�san dönem�nde �se 
b�r öncek� yılın aynı dönem�ne göre yüzde 29,3 artışla 322 b�n 263 olarak gerçekleşt�.
Yabancılara 6 b�n 447 konut satışı gerçekleşt�

Yabancılara yapılan konut satışları N�san ayında b�r öncek� yılın aynı ayına göre 
yüzde 58,1 artarak 6 b�n 447 oldu. N�san ayında toplam konut satışları �ç�nde yabancılara 
yapılan konut satışının payı yüzde 4,8 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında �lk sırayı 
2 b�n 564 konut satışı �le İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla b�n 970 konut satışı �le Antalya, 
333 konut satışı �le Ankara �zled�.

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-N�san dönem�nde �se b�r öncek� yılın 
aynı dönem�ne göre yüzde 48,9 artarak 20 b�n 791 oldu.
En çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı

N�san ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türk�ye'den b�n 152 konut satın 
aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 905 konut �le İran, 714 konut �le Irak 
vatandaşları �zled�.

Konut Satışları N�sanda Rekor Kırdı

Türk�ye İstat�st�k Kurumu, mart ayına 
�l�şk�n ücretl� çalışan �stat�st�kler�n� 
yayımladı. Buna göre, sanay�, �nşaat 
v e  t � c a r e t - h � z m e t  s e k t ö r l e r � 
toplamında ücretl� çalışan sayısı 2022 
Mart ayında b�r öncek� yılın aynı ayına 
göre yüzde 6,5 arttı. Ücretl� çalışan 
sayısı b�r öncek� yılın aynı ayında 13 
m�lyon 10 b�n 420 k�ş� �ken, 2022 yılı 
Mart ayında 13 m�lyon 851 b�n 380 
k�ş� oldu.

Ücret l �  çal ışanlar ın  a l t 
detaylarına bakıldığında; 2022 yılı 
Mart ayında ücretl� çalışan sayısı yıllık 
olarak sanay� sektöründe yüzde 5,8 
arttı, �nşaat sektöründe yüzde 0,5 

azaldı ve t�caret-h�zmet sektöründe 
yüzde 8,3 arttı.
Ücretl� çalışan sayısı aylık olarak 
yüzde 0,6 arttı

Sanay�, �nşaat ve t�caret-
h�zmet sektörler� toplamında ücretl� 
çalışan sayısı 2022 Mart ayında b�r 
öncek� aya göre yüzde 0,6 arttı.

Ücret l �  çal ışanlar ın  a l t 
detaylarına bakıldığında; 2022 yılı 
Mart ayında ücretl� çalışanlar aylık 
olarak sanay� sektöründe yüzde 0,7 
arttı, �nşaat sektöründe yüzde 0,6 
azaldı ve t�caret-h�zmet sektöründe 
yüzde 0,7 arttı.

F�nansal H�zmetler Güven Endeks�, Mayısta 5,8 puan azalarak 
172,9 sev�yes�ne ger�led�.

İthalat ve İhracat Birim Değer 
Endeksleri Martta YükseldiTarım ÜFE

Aylık ve Yıllık
Bazda Arttı

TEPAV İst�hdam İzleme Bülten�'n�n 117. sayısı yayımlandı. Bültende 
şu görüşlere yer ver�ld�:

“Şubat ayında s�gortalı çalışan sayısı yıllık olarak yüzde 
5,1 oranında (1,1 m�lyon) artarak 22,2 m�lyon olarak 
gerçekleşm�şt�r. SGK Şubat ayı ver�ler�ne göre, toplam s�gortalı 
çalışanların yüzde 72's�n� oluşturan s�gortalı ücretl� çalışan grubu 
yıllık olarak yüzde 6,1 (919 b�n) artmış ve genel eğ�l�m� bel�rley�c� 
olmuştur. Esnaf-ç�ftç� grubundak� değ�ş�m yüzde 3,7 artış yönünde 
olmakla beraber alt sınıflarda eğ�l�mler farklılaşmaktadır; bu 
dönemde esnaf sayısında yüzde 7,3 (171 b�n) artış, ç�ftç� sayısında �se 
yüzde 11,4 (64 b�n) düşüş görülmüştür. Ç�ftç� sayısında uzun sürel� 
düşüş eğ�l�m�n�n yanı sıra, esnaf sayısında son aylardak� yüksek 
oranlı artışlar d�kkat çekmekted�r. Kamu sektöründe s�gortalı çalışan 
sayısındak� artış �se yüzde 1,6 �le sınırlıdır.

S�gortalı ücretl� çalışanların yüzde 52,6'sını 
oluşturan 3 ana sektörde �st�hdam artışı düşük sev�yelerde 
seyretmekted�r. Toplam s�gortalı ücretl� çalışanların yüzde 
27,9'u �malat, yüzde 15,6'sı toptan ve perakende t�caret ve 
yüzde 9,2's� �nşaat sektörler�nde �st�hdam ed�lmekted�r. Yıllık 
değ�ş�mlere bakıldığında �malatta yüzde 7,9, toptan ve 
perakende t�caret sektöründe yüzde 2,9, �nşaat sektöründe �se 
yüzde 1,3 artış gözlenmekle beraber, söz konusu artışlar düşük 
sev�yelerde seyretmekted�r. Özell�kle �nşaat sektöründe N�san 
2021'den �t�baren gözlenen hızlı ger�leme eğ�l�m� d�kkat 
çekmekted�r. D�ğer taraftan, s�gortalı ücretl� çalışanların yüzde 
8,5'�n� oluşturan dördüncü ana sektör olan �dar� ve destek 
faal�yet�ndek� �st�hdam son b�r yılın 8 ayında ger�lerken, 
Kasım 2021'de başlayan sınırlı artış trend� Şubat (yüzde 2,2) 
ayında da devam etm�şt�r.

Kadın çalışan sayısı geçen yıla ve Ocak ayına göre 

artmıştır. Şubat 2022'de s�gortalı kadın çalışan sayısı b�r yıl 
önces�ne göre 488 b�n, Ocak ayına göre �se 29 b�n artmış ve 5,1 
m�lyona ulaşmış; toplam �st�hdam �ç�ndek� payı da yüzde 
32,2'ye yükselm�şt�r. S�gortalı ücretl� kadın çalışan sayısında 
Eylül ayından bu yana devam eden artış eğ�l�m�yle, kadın 
�st�hdamı Şubat ayında sayı olarak en yüksek tar�hsel �st�hdam 
sev�yes�ne ulaşmıştır. Aynı zamanda, kadın �st�hdamı �st�hdam 
payı olarak da en yüksek tar�hsel düzeyler�ne ulaşmıştır.

Eğ�t�m sektörü kadın çalışan sayısında en çok 
artış yaşanan sektör olmuştur. Kadın çalışanların payının en 
yüksek olduğu sektörler; ev h�zmetler�nde 10 günden fazla 
çalışanlar (yüzde 92,8) �le ev �ç� çalışanların faal�yetler�d�r. 
(yüzde 88). Onun dışında, sosyal h�zmetler, eğ�t�m, yatılı 
bakım faal�yetler� ve �nsan sağlığı h�zmetler� sektörler�nde de 
yüzde 60'ın üzer�ndek� paylarla kadın çalışanların ağırlıkta 
olduğu görülmekted�r; dolayısıyla, bu sektörlerdek� 
gel�şmeler kadın �st�hdamında önem arz etmekted�r. Öte 
yandan, kadın çalışanların yüzde 40'ından fazlası 5 sektörde 
�st�hdam ed�lmekted�r. Şubat 2022 �t�barıyla bu sektörler 
perakende t�caret (yüzde 11,9), �nsan sağlığı h�zmetler� (yüzde 
10,3), eğ�t�m (yüzde 9), g�y�m eşyaları �malatı (yüzde 7) ve 
y�yecek ve �çecek h�zmet� faal�yetler� (yüzde 5) sektörler�d�r. 
Söz konusu sektörler�n heps�nde yıllık olarak kadın çalışan 
sayıları artmıştır. Özell�kle y�yecek �çecek h�zmet faal�yet� 
(yüzde 32,3), eğ�t�m (yüzde 15,8) ve g�y�m eşyaları �malatı 
(yüzde 12,1) sektörler�ndek� yüksek artışlar d�kkat 
çekmekted�r ve son b�r yılda toplam 164 b�n yen� kadın 
�st�hdamı bu üç sektörde yaratılmıştır.”den�ld�.

Şubat ayında s�gortalı çalışan sayısı 1,1 m�lyon arttı, kadın �st�hdam oranı yüzde 32,2'ye ulaştı

Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı Gel�r İdares� Başkanlığının 
Kurumlar Verg�s� Genel Tebl�ğ�'nde Değ�ş�kl�k Yapılmasına 
İl�şk�n Tebl�ğ'� Resm� Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 

g�rd�. "B�reysel Emekl�l�k Tasarruf ve Yatırım S�stem� Kanunu �le 
Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Kanun" �le �hracat yapan kurumların 
münhasıran �hracattan, sanay� s�c�l belges�n� ha�z ve fi�len üret�m 
faal�yet�yle �şt�gal eden kurumların da münhasıran üret�m 
faal�yet�nden elde ett�kler� kazançları �ç�n kurumlar verg�s� oranının 
1 puan �nd�r�ml� olarak uygulanmasına �mkân tanınmıştı.

Tebl�ğle, söz konusu uygulamaya �l�şk�n esaslar bel�rlend�. 
Buna göre, �hracat yapan kurumların münhasıran �hracattan, sanay� 
s�c�l belges�n� ha�z ve fi�len üret�m faal�yet�yle �şt�gal eden 
kurumların da münhasıran üret�m faal�yet�nden elde ett�kler� 
kazançları �ç�n kurumlar verg�s� oranı 1 puan �nd�r�ml� uygulanacak. 
Sanay� s�c�l belges� kapsamında üret�len ürünler�n �hraç ed�lmes� 
hal�nde de üret�mden elde ed�len kazanç olarak 1 puan �nd�r�m 
yapılacak.

İnd�r�mden yararlanab�lecek olanlar

Sanay� s�c�l belges�n� ha�z ve fi�len üret�m faal�yet�yle 
�şt�gal eden veya �hracat yapan tüm kurumlar verg�s� mükellefler�, bu 
faal�yetler�nden elde ett�kler� kazançları �ç�n 1 puanlık �nd�r�mden 
yararlanab�lecekler.

Hesap dönem� olarak takv�m yılını kullanan mükellefler, 1 
Ocak 2022'den �t�baren üret�m ve �hracat faal�yetler�nden elde 
ett�kler� kazançları �ç�n bu 1 puanlık �nd�r�mden faydalanab�lecek.

İhracat yapan kurumların gerek mal gerekse h�zmet 
�hraçlarından elde ett�kler� kazançlarına münhasır olmak üzere �lg�l� 
dönemde geçerl� kurumlar verg�s� oranı 1 puan �nd�r�ml� olab�lecek.

Üret�m faal�yet�yle �şt�gal eden kurumların üret�m faal�yet�nden elde 
ett�kler� kazançlarıyla sınırlı olmak üzere kurumlar verg�s� oranının 
1 puan �nd�r�ml� olarak uygulanab�lmes� �ç�n �se bu kurumların 
sanay� s�c�l belges�ne sah�p olması ve fi�len üret�m faal�yet�yle �şt�gal 
etmes� gerek�yor.

Mükellefler�n �hracat ve üret�m faal�yetler�n�n yanı sıra 
d�ğer faal�yetler�nden elde ett�kler� kazançlarının da bulunması 
hal�nde �hracattan ve üret�mden kaynaklanan ve 1 puan �nd�r�m 
uygulanacak matrah, �hracattan ve üret�mden elde ed�len kazancın 

t�car� b�lanço karına ayrı ayrı oranlanması suret�yle tesp�t ed�lecek.

Düzenleme uyarınca, �hracat ve üret�mden elde ed�len 
kazancın t�car� b�lanço karına oranlaması suret�yle safi kurum 
kazancı �ç�ndek� payı tesp�t ed�lerek 1 puan �nd�r�m uygulanacak 
matrah bulunacak. Üret�m veya �hracattan elde ed�len kazancın t�car� 
b�lanço karından büyük olması hal�nde safi kurum kazancını 
geçmemek üzere �hracat ve üret�mden elde ed�len kazancın 
tamamına 1 puan �nd�r�m uygulanab�lecek.

İnd�r�mlerden aynı anda yararlanab�lecekler

Payları, Borsa İstanbul Pay P�yasası'nda �lk defa �şlem 
görmek üzere en az yüzde 20 oranında halka arz ed�len kurumların, 
üret�m ve �hracat faal�yet�yle �şt�gal ederek b�r kazanç elde etmeler� 
hal�nde, bu kurumların tüm matrahları �ç�n 2 puan �nd�r�m 
hesaplandıktan sonra üret�m faal�yetler� �le �hracat faal�yetler�nden 
elde ett�kler� kazançları �ç�n 1 puan �lave �nd�r�m mümkün olacak.

Bu düzenleme kapsamında �hracat ve üret�m faal�yet�yle 
�şt�gal eden kurumların aynı dönemde �nd�r�ml� kurumlar 
verg�s�nden yararlanacak olmaları hal�nde yatırım teşv�k 
belges�nden kaynaklanan verg� �nd�r�m� oranı 1 puan �nd�r�m 
uygulanmış orana göre hesaplanacak.

Buna göre, kurumlar verg�s� mükellefler�, şartları 
sağlamaları hal�nde bu �nd�r�mlerden aynı anda yararlanab�lecekler.

İnd�r�m veya �st�snaya tab� tutularak üzer�nden verg� 
hesaplanmayan kazançlar �ç�n 1 puan �nd�r�m uygulanmayacak.

Söz konusu �nd�r �m kapsamında kabul  ed� len 
faal�yetlerden elde ed�len kazancın, kurumlar verg�s� matrahının 
tesp�t� açısından, hasılat, mal�yet ve g�der unsurlarının, ayrı ayrı 
�zlenmes�, d�ğer faal�yetlerle �l�şk�lend�r�lmemes� ve kayıtların da bu 
ayrımı sağlayacak şek�lde tutulması gerek�rken, bu durumun 
mümkün olmadığı hallerde �se müşterek genel g�derler, �nd�r�m 
kapsamında olan faal�yetler �le �nd�r�m kapsamında olmayan 
faal�yetler arasında uygun b�r dağıtım anahtarı tesp�t ed�lerek 
dağıtılab�lecek.

Öte yandan, gerek �hracat faal�yet� gerekse üret�m faal�yet� 
kapsamında doğan alacaklara �sabet eden kur farkı, fa�z ve benzer� 
gel�rler 1 puan �nd�r�m uygulanacak kurum kazancı kapsamında 
değerlend�r�lecek.

Finansal Hizmetler Güven Endeksi Açıklandı

Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası (TCMB) tarafından mayıs 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 
Mayısta 5,8 puan azalarak 172,9 sev�yes�ne ger�led�.

Endeks� oluşturan anket sorularına a�t yayılma endeksler� 
�ncelend�ğ�nde, son üç aydak� �ş durumu, son üç aydak� h�zmetlere olan talep ve 
gelecek üç aydak� h�zmetlere olan talep beklent�s� olmak üzere tüm alt endeksler 
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 yönündek� değerlend�rmeler b�r öncek� aya 
kıyasla zayıflamaya devam ett�. Son üç ayda h�zmetlere olan talepte artış olduğu 
yönündek� değerlend�rmeler �le gelecek üç ayda h�zmetlere olan talepte artış 
olacağı yönündek� beklent�ler de zayıfladı.

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

2022 yılı Mayıs 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)“ ve "65-S�gorta, Reasürans ve Emekl�l�k Fonları (zorunlu sosyal 
güvenl�k h�zmetler� har�ç)“ sektörler� b�r öncek� aya göre sırasıyla 5,5 ve 16,8 puan 
azalırken, "66-F�nansal H�zmetler �le S�gorta Faal�yetler� �ç�n Yardımcı 
Faal�yetler" sektöründe �se 13,9 puanlık artış kaydett�.

Tarım Ürünler� Üret�c� F�yat Endeks� (Tarım ÜFE) n�sanda b�r öncek� aya 
göre yüzde 17,76, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 118,53 artış gösterd�.

Sanay�, �nşaat ve t�caret-h�zmet sektörler� toplamında ücretl� çalışan 
sayısı, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 artış gösterd�.

Özel Sektörün Yurt Dışı Kredi 
Borcu Martta Azaldı...
Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 
Mart 2022 dönem�ne a�t özel sektörün yurt dışından sağladığı 
kred� borcu gel�şmeler� yayımlandı. Buna göre, mart ayında 
özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kred� borcu 2021 
sonuna kıyasla 1,7 m�lyar dolar azalarak 167,3 m�lyar dolara 
ger�led�. Bu dönemde, özel sektörün yurt dışından sağladığı 
uzun vadel� kred� borcu 2,1 m�lyar dolar düşüşle 159,5 m�lyar 
dolar, kısa vadel� kred� borcu (t�car� kred�ler har�ç) da 394 
m�lyon dolar artışla 7,9 m�lyar dolar düzey�nde gerçekleşt�.

Bankaların uzun vadel� kred� b�ç�m�ndek� 
borçlanmaları martta 2021 sonuna göre 1,1 m�lyar dolar 
azaldı, tahv�l �hracı borçlanmaları da 1,4 m�lyar dolar düşüşle 
18,6 m�lyar dolar oldu.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların 
kred� b�ç�m�ndek� borçlanmaları 80 m�lyon dolar azalırken, 
tahv�l stoku değ�ş�kl�k göstermeyerek 1,8 m�lyar dolar 
sev�yes�nde gerçekleşt�. Bu dönemde finansal olmayan 
kuruluşların kred� b�ç�m�ndek� borçlanmaları 343 m�lyon 
dolar arttı, tahv�l stoku 290 m�lyon dolar yüksel�şle 10,4 
m�lyar dolara ulaştı.

Bankaların kısa vadel�  kred� b�ç�m�ndek� 
borçlanmaları, martta 2021 sonuna göre 484 m�lyon dolar 
artışla 5,2 m�lyar dolara, finansal olmayan kuruluşların kred� 

b�ç�m�ndek� borçlanmaları 92 m�lyon dolar yüksel�şle 975 
m�lyon dolara çıktı.
B�r yıl �ç�ndek� anapara ger� ödemes� 45,8 m�lyar dolar

Uzun vadel� kred� borcunun alacaklıya göre dağılımı 
�ncelend�ğ�nde, tahv�l har�ç özel alacaklılara olan borçlar 
martta 2021 sonuna kıyasla 828 m�lyon dolar azalarak 106,7 
m�lyar dolara ger�led�. Aynı dönemde tahv�l har�ç özel 
alacaklılara olan kısa vadel� borç da 405 m�lyon dolar artışla 
7,5 m�lyar dolara yükseld�.

Uzun vadel� kred� borcunun yüzde 62,7's� dolar, 
yüzde 33,8'� avro, yüzde 1,6'sı Türk l�rası ve yüzde 1,9'u �se 
d�ğer döv�z c�nsler�nden oluştu. Kısa vadel� kred� borcunun 
�se yüzde 41,5'� dolar, yüzde 37's� avro, yüzde 17,2's� Türk 
l�rası ve yüzde 4,3's� d�ğer döv�z c�nsler� �le gerçekleşt�r�ld�.

Öte yandan uzun vadel� toplam kred� borcunun 
yüzde 38,9'unu finansal kuruluşlar, yüzde 61,1'�n� finansal 
olmayan kuruluşlar gerçekleşt�rd�. Aynı dönemde, kısa vadel� 
toplam kred� borcunun yüzde 83,8'� finansal kuruluşlar, yüzde 
16,2's� finansal olmayan kuruluşların borçlarından oluştu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kred� 
borcu, mart sonu �t�barıyla kalan vadeye göre �ncelend�ğ�nde, 
1 yıl �ç�nde gerçekleşt�r�lecek olan anapara ger� ödemeler�n�n 
toplam 45,8 m�lyar dolar düzey�nde olduğu hesaplandı.

İhracat ve üret�m faal�yet�nden elde ed�len kazançlar �ç�n kurumlar verg�s� oranının 1 puan �nd�r�ml� 
uygulanmasına �l�şk�n esaslar bel�rlend�.
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