
Sanay� ve Teknoloj� 
Bakanlığının, Haz�ran 
2022 dönem�ne a�t 
yatırım teşv�k belges� 
l�stes� Resm� 
Gazete'de yayımlandı. 
Buna göre, söz 
konusu ayda 1335 
yatırım teşv�k belges� 
ver�ld�. 

Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı Gel�r 
İdares� Başkanlığı tarafından 
hazırlanan Bazı Varlıkların 
Ekonom�ye Kazandırılması 
Hakkında Genel Tebl�ğ, Resm� 
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 
g�rd�. Buna göre, gerçek ve tüzel 
k�ş�lerce, yurt dışında bulunan söz 
konusu varlıklar, 5 Temmuz 
2022-31 Mart 2023 dönem�nde 

bankalara veya aracı kurumlara 
b�ld�r�leb�lecek. Gerçek ve tüzel 
k�ş�lerce, söz konusu varlıklara 
�l�şk�n verg� da�reler�ne herhang� 
b�r beyanda bulunulmayacak.

Yurt dışı kred�ler�n ve 
sermaye avanslarının 
kapatılmasında kullanılan 
varlıklar da banka ve aracı 
kurumlara b�ld�r�lecek.

Bülten Bülten 
AĞUSTOS

2022
3

A 67 

HAFTALIK

TURHAL TİCARET VE SANAYİ ODASI HAFTALIK YAYIN ORGANI

HAFTALIK

HAFTA:67
8/12 Ağustos 2022

Odamız tarafından “B�rl�kte Rahmet, Ayrılıkta Azap 
Vardır” temalı Muharrem Ayı  Oruç Açma Programı 
gerçekleşt�r�ld�. Toplumun her kes�m�nden yoğun 

katılımın olduğu programa Turhal Kaymakamı Al� Gökay, 
Emn�yet Müdürü Nad�r Öztürk, İlçe Jandarma Komutan 
Vek�l� Jandarma Teğmen Yader Yaylacı, CHP İlçe Başkanı 
H.Yücel Resuloğlu, Z�le TSO Yönet�m Kurulu Başkanı 
Necat� B�ce, Z�le TSO Mecl�s Başkanı Al� Eryılmaz, Z�le 
T�caret Borsası Yönet�m Kurulu Başkanı Muammer Teke, 

Kamu ve S�v�l Toplum Kuruluşu Tems�lc�ler�, Odamız 
Üyeler�, Cemev� başkanları, Cemev� dedeler� ve çok sayıda 
vatandaş katıldı.

Oruç açma programı önces� Turhal Meydan 
Mahalles� Cem Ev� Dedes� Turan Baş yaptığı konuşmada 
Muharrem Ayının �çer�s�nde barındırdığı olaylara d�kkat 
çekerek b�rl�k, beraberl�k ve kardeşl�ğ�n önem�ne vurgu 
yaptı. 
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Binaların Kimlik
Kartı Olacak
B�na K�ml�k S�stem� 
uygulaması yürürlü-
ğe g�rd�. B�nalara a�t 
tekn�k b�lg�lertekno-
loj�k levhalara �şle-
necek.QR kodu �le 
b�lg�lere 50 metre 
mesafeden dah� 
ulaşmak mümkün 
olacak.
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İnşaat Maliyet Endeksi Haziranda 
Arttı...
İnşaat mal�yet endeks� haz�randa aylık bazda 
yüzde 3,47, yıllık bazda yüzde 106,87 artış 
kaydett�. 3

TCMB tarafından açıklanan ödemeler denges� ver�ler�ne göre, car� 
�şlemler açığı, haz�randa geçen yılın aynı dönem�ne kıyasla 2 m�lyar 
269 m�lyon dolar artarak 3 m�lyar 458 m�lyon dolar düzey�nde 
gerçekleşt�. Bunun sonucunda 12 aylık car� �şlemler açığı 32 m�lyar 667 
m�lyon dolara yükseld�.

TEPAV Perakende Güven
Endeksinin 151. Sayısı
Yayınlandı...
TEPAV Perakende Güven 
Endeks�n�n 151. sayısı yayımlandı. 
Buna göre, TEPE, Temmuz 2022'de 
b�r öncek� aya göre 11,4 puanlık, 
b�r öncek� yılın aynı dönem�ne göre 
�se 9,8 puanlık artışla -9,8 puan 
değer�n� aldı.  
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Arasında Mesleki Eğitim
Merkezleri İş Birliği 
Protokolü    İmzalandı... 
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Kamu Bankaları ile
Reel Sektör ‘Finansa
Erişim’ için TOBB’da 

Bir Araya Geldi...

F�nansmana Er�ş�m İst�şare Toplantısı, Türk�ye 
Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) Başkanı M. 
R�fat H�sarcıklıoğlu'nun ev sah�pl�ğ�nde, Türk�ye 
Bankalar B�rl�ğ� Başkanı ve Z�raat Bankası 
Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Halkbank Genel 
Müdürü Osman Arslan ve Vakıfbank Genel 
Müdürü Abd� Serdar Üstünsal�h'�n katılımıyla 
TOBB İk�z Kuleler Konferans Salonu'nda 
gerçekleşt�r�ld�. H�sarcıklıoğlu, burada yaptığı 
konuşmada, ekonom�y� büyütmey� devam 
ett�reb�lmek �ç�n firmaların uygun koşullarla 
finansmana er�ş�mler�n�n sağlanması gerekt�ğ�n� 
bel�rterek, son dönemde bu durumun zorlaştığını, 
her �l ve �lçeden bu yönde gelen ş�kâyetler�n 
arttığını �fade ett�. 
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Bankacılık Sektörü Kredi Hacmi

6 Trilyon 516 Milyar Liraya 
Yükseldi...
BDDK tarafından yayımlanan haftalık bültene 
göre, sektörün kred� hacm� 5 Ağustos �t�barıyla 21 
m�lyar 723 m�lyon l�ra arttı. Söz konusu dönemde 
toplam kred� hacm� 6 tr�lyon 494 m�lyar 205 
m�lyon l�radan 6 tr�lyon 515 m�lyar 928 m�lyon 
l�raya çıktı.Bankacılık sektöründek� toplam 
mevduat da (bankalararası dah�l), geçen hafta 135 
m�lyar 90 m�lyon l�ra arttı. Söz konusu haftada 
yüzde 1,8 yükselen bankacılık sektörü toplam 
mevduatı, 7 tr�lyon 587 m�lyar 516 m�lyon l�ra 
oldu.
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Tavuk
Üretimi Arttı...  
Türk�ye İstat�st�k 
Kurumu, haz�ran 
ayına �l�şk�n kümes 
hayvancılığı üret�m� 
ver�ler�n� açıkladı. 
Buna göre, 
haz�randa 219 b�n 
493 ton tavuk et� 
üret�m� gerçekleşt�. 
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Varlık Barışı için Yeni Adım

3

Haziranda 
1335 Yatırım Teşvik
Belgesi Düzenlemdi 
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Türk�ye İstat�st�k Kurumu, haz�ran ayına �l�şk�n 
dış t�caret endeksler�n� açıkladı. Buna göre, 
�hracat b�r�m değer endeks� haz�randa b�r öncek� 
yılın aynı ayına göre yüzde 12,0 arttı. Endeks b�r 
öncek� yılın aynı ayına göre, gıda, �çecek ve 
tütünde yüzde 7,5 azalırken, ham maddelerde 
(yakıt har�ç) yüzde 18,2, yakıtlarda yüzde 89,5 
ve �malat sanay�nde (gıda, �çecek, tütün har�ç) 
yüzde 11,1 arttı.İhracat b�r�m değer endeks� 
2022 yılı �k�nc� çeyrekte b�r öncek� yılın �k�nc� 

çeyreğ�ne göre yüzde 12,4 arttı.
İhracat m�ktar endeks� haz�randa b�r 

öncek� yılın aynı ayına göre yüzde 6,0 arttı. 
Endeks b�r öncek� yılın aynı ayına göre, gıda, 
�çecek ve tütünde yüzde 23,5, ham maddelerde 
(yakıt har�ç) yüzde 18,6, yakıtlarda yüzde 15,3 
ve �malât sanay�nde (gıda, �çecek, tütün har�ç) 
yüzde 3,2 arttı.İhracat m�ktar endeks� 2022 yılı 
�k�nc� çeyrekte b�r öncek� yılın �k�nc� çeyreğ�ne 
göre yüzde 6,4 arttı.
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ODAMIZ TARAFINDAN MUHARREM AYI ORUÇ
AÇMA PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ...

TOBB ve MEB

Ödemeler Dengesi 
Verileri Açıklandı 

4

İthalat ve İhracat Birim Değer Endeksleri 
Haziran’da Yükseldi.

İşsizlik Rakamları
Açıklandı...
TÜİK, haz�ran ayına 
�l�şk�n �ş gücü 
�stat�st�kler�n� açıkladı. 
Buna göre, Türk�ye 
genel�nde 15 ve daha 
yukarı yaş grubunda 
�şs�z sayısı, haz�randa 
b�r öncek� aya kıyasla 
136 b�n k�ş� azalarak 3 
m�lyon 541 b�n k�ş� 
oldu. 

2

Ş�rketler�n, meslek� eğ�t�m merkezler�nden daha 
fazla yararlanması �ç�n Türk�ye Odalar ve 
Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) �le M�ll� Eğ�t�m 
Bakanlığı �şb�rl�ğ� protokolü �mzaladı. 
 TOBB Konferans Salonu'ndak� Meslek� 
Eğ�t�m Merkezler� İş B�rl�ğ� Protokol Tören�'n�n 
açılış konuşmalarını H�sarcıklıoğlu ve Özer yaptı. 
TOBB Başkanı M. R�fat H�sarcıklıoğlu, özel 
sektörün meslek� eğ�t�m merkezler�nden daha çok 
�st�fade etmes� gerekt�ğ�n� bel�rterek, "Ben bu 
kapsamda gençler�m�z� ,  meslek�  eğ�t �m 
merkezler�ne kayıt olmaya, �şverenler�m�z� de 
meslek� eğ�t�m merkezler�nden öğrenc� almaya 
davet ed�yorum." ded�. H�sarcıklıoğlu, törende 
yaptığı konuşmada, memleket�n öncel�kl� 
meseles�n�n eğ�t�m olduğuna �nandıklarını 
söyled�.

TOBB'un eğ�t�m alanında yaptıklarına 
değ�nen H�sarcıklıoğlu, "Özel sektör olarak, 
n�tel�kl� çalışan bulamamaktan, meslek� eğ�t�m�n 
�ht�yaçları karşılamamasından ş�kayet ed�yorduk. 
Meslek� eğ�t�mde kamu-özel sektör �ş b�rl�ğ�n� 
artırmak, özel sektörün rolünü güçlend�rmek 
�st�yorduk. Meslek� eğ�t�m, özel sektörün �nsan 
kaynağını karşılamada en öneml� vasıta olsun 
�st�yorduk. Bu b�z�m 20 sened�r gündem�m�zde 
olan b�r konuydu. Bakanımız Sayın Mahmut 
Özer'den bu konuda hem büyük destek hem de 
öneml� �craatlar gördük." d�ye konuştu.
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Odamız tarafından “B�rl�kte Rahmet, Ayrılıkta 
Azap Vardır” temalı Muharrem Ayı  Oruç Açma 
Programı gerçekleşt�r�ld�. Toplumun her 

kes�m�nden yoğun katılımın olduğu programa Turhal 
Kaymakamı Al� Gökay, Emn�yet Müdürü Nad�r Öztürk, 
İlçe Jandarma Komutan Vek�l� Jandarma Teğmen Yader 
Yaylacı, CHP İlçe Başkanı H.Yücel Resuloğlu, Z�le TSO 
Yönet�m Kurulu Başkanı Necat� B�ce, Z�le TSO Mecl�s 
Başkanı Al� Eryılmaz, Z�le T�caret Borsası Yönet�m 
Kurulu Başkanı Muammer Teke, Kamu ve S�v�l Toplum 
Kuruluşu Tems�lc�ler�, Odamız Üyeler�, Cemev� 
başkanları, Cemev� dedeler� ve çok sayıda vatandaş 
katıldı.

Oruç açma programı önces� Turhal Meydan 
Mahalles� Cem Ev� Dedes� Turan Baş yaptığı konuşmada 
Muharrem Ayının �çer�s�nde barındırdığı olaylara d�kkat 
çekerek b�rl�k, beraberl�k ve kardeşl�ğ�n önem�ne vurgu 
yaptı. 

Turhal Meydan Mahalles� Cem Ev� Dedes� Turan 
Baş'ın lokma duası �le açılan oruçların ardından 
kürsüye gelen Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer 
Çenes�z b�rl�k ve beraberl�ğ�n önem�ne vurgu yaptığı 
konuşmasında şunları söyled�;

“Öncel�kle Muharrem ayının, Muharrem oruçlarının ve 
aşure günü'nün İslam âlem� ve tüm �nsanlık �ç�n b�rl�k ve 
beraberl�ğe, barışa, huzura, refaha ve �y�l�klere ves�le 
olmasını d�l�yorum. 

Kerbela'da çeş�tl� �şkencelere maruz bırakılarak 
şeh�t ed�len peygamber efend�m�z�n torunu Hz. Hüsey�n'le 
b�rl�kte şeh�t ed�len tüm ehl�beyt mensuplarını rahmetle ve 
hürmetle anıyorum.

İslam âlem�n�n ortak acısı olan Kerbela b�zlere 
büyük b�r ders vermen�n yanında, b�rl�k, beraberl�k ve 
dayanışma �ç�nde olmanın önem�n� de b�r kez daha 
hatırlatmaktadır. 

Sevg�l� canlar, sevg�l� yarenler; coğrafyamız, 
Mevlana'nın, Yunus Emre'n�n, Hacı Bektaş Vel�'n�n barış, 
kardeşl�k ve sevg� tohumlarıyla yoğrulmuş b�r coğrafyadır. 
Hacı Bektaş Vel�, "İnc�nsen de, �nc�tme" d�yor. Yunus Emre, 
"Gel�n tanış olalım, �ş� kolay kılalım, sevel�m sev�lel�m, 
dünya k�mseye kalmaz" d�yor. 

Bu anlamlı sözler� kend�m�ze örnek aldığımız 
zaman başka h�çb�r söze �ht�yaç yoktur. Çünkü b�z� b�z 
yapan gerçek anlamdak� değerler�m�z bu özlü sözlerde 
açıkça ortaya konulmuştur.

B�z�m varlığımızın en temel� sevg� ve hoşgörüdür. 

Şunu açıkça söyleyeb�l�r�m k� sevg�s�z h�çb�r hedefe 
ulaşmak mümkün değ�ld�r. Onun �ç�n b�z�m sevg� ve 
kardeşl�k tohumlarını her zaman �ç�n canlı tutmaya ve 
yen�den yeşertmeye �ht�yacımız vardır. 

Ortak değerler etrafında b�r araya geld�kçe, �nanıyorum 
k�; kardeşl�ğ�m�z, b�rl�ğ�m�z, beraberl�ğ�m�z bu ülkeye, bu 
m�llete, bu coğrafyaya çok daha fazla değer katacaktır.

Konuşmamı sonlandırırken, Muharrem ayının; 
İslam coğrafyasında dökülen kanın durmasına, b�rl�k, 
beraberl�k ve kardeşl�k duygularımızın daha da 
pek�şmes�ne, dünya üzer�nde barış, huzur ve mutluluk 
tohumlarının yeşermes�ne, gözyaşı, zulüm ve yaşanan 
olumsuzlukların sona ermes�ne ves�le olmasını d�l�yor, 
katılımlarınızdan dolayı hep�n�ze teşekkür ed�yorum.” ded�. 

Program yapılan konuşmaların ardından son buldu. 

BANKACILIK SEKTÖRÜ 
KREDİ HACMİ ARTTI... 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 
(BDDK) tarafından yayımlanan haftalık 
bültene göre, sektörün kred� hacm� 5 Ağustos 

�t�barıyla 21 m�lyar 723 m�lyon l�ra arttı. Söz konusu 
dönemde toplam kred� hacm� 6 tr�lyon 494 m�lyar 205 
m�lyon l�radan 6 tr�lyon 515 m�lyar 928 m�lyon l�raya 
çıktı.

Bankacılık sektöründek� toplam mevduat da 
(bankalararası dah�l), geçen hafta 135 m�lyar 90 
m�lyon l�ra arttı. Söz konusu haftada yüzde 1,8 
yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 7 
tr�lyon 587 m�lyar 516 m�lyon l�ra oldu.
Tüket�c� kred�ler� tutarı 930 m�lyar l�raya çıktı

Ver�lere göre, tüket�c� kred�ler� tutarı, 5 
Ağustos �t�barıyla 2 m�lyar 993 m�lyon l�ra artışla 929 
m�lyar 787 m�lyon l�raya yükseld�. Söz konusu 
kred�ler�n 351 m�lyar 271 m�lyon l�rası konut, 26 
m�lyar 247 m�lyon l�rası taşıt ve 552 m�lyar 268 
m�lyon l�rası �ht�yaç kred�ler�nden oluştu.

Söz konusu dönemde taks�tl� t�car� kred�ler�n 
tutarı 4 m�lyar 341 m�lyon l�ra artarak 862 m�lyar 981 
m�lyon l�raya yükseld�. Bankaların b�reysel kred� kartı 
alacakları da yüzde 1,3 artışla 298 m�lyar 318 m�lyon 
l�raya çıktı. B�reysel kred� kartı alacaklarının 129 
m�lyar 293 m�lyon l�rası taks�tl�, 169 m�lyar 25 m�lyon 
l�rası taks�ts�z oldu.
Yasal öz kaynaklar azaldı

BDDK haftalık ver�ler�ne göre, bankacılık 
sektöründe tak�ptek� alacaklar, 5 Ağustos �t�barıyla b�r 
öncek� haftaya göre 694 m�lyon l�ra artarak 162 m�lyar 
638 m�lyon l�raya yükseld�. Söz konusu tak�ptek� 
alacakların 133 m�lyar 141 m�lyon l�rasına özel 
karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık s�stem�n�n yasal öz 
kaynakları 1 m�lyar 209 m�lyon l�ra azalarak 1 tr�lyon 
319 m�lyar 643 m�lyon l�ra oldu.

Türk�ye İstat�st�k Kurumu (TÜİK), haz�ran ayına �l�şk�n 
�ş gücü �stat�st�kler�n� açıkladı. Buna göre, Türk�ye 
genel�nde 15 ve daha yukarı yaş grubunda �şs�z sayısı, 
haz�randa b�r öncek� aya kıyasla 136 b�n k�ş� azalarak 3 
m�lyon 541 b�n k�ş� oldu. İşs�zl�k oranı 0,3 puanlık 
azalışla yüzde 10,3 olarak hesaplandı. İşs�zl�k oranı, 
geçen yılın aynı ayına göre �se 0,6 puan azaldı.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan 
genç nüfusta �şs�zl�k oranı, b�r öncek� aya göre değ�ş�m 
göstermeyerek yüzde 20,4 oldu.

Buna göre, mevs�m etk�s�nden arındırılmış 
�st�hdam ed�lenler�n sayısı haz�randa b�r öncek� aya 
kıyasla 46 b�n k�ş� azalarak 30 m�lyon 866 b�ne ger�led�. 
İst�hdam oranı �se 0,1 puanlık azalışla yüzde 47,8 oldu. 
Bu oran erkeklerde yüzde 65,3 �ken kadınlarda yüzde 
30,6 olarak hesaplandı.

Mevs�m etk�s�nden arındırılmış �ş gücü söz 
konusu ayda b�r öncek� aya kıyasla 182 b�n k�ş� azalarak 
34 m�lyon 407 b�n k�ş�ye düştü. İş gücüne katılma oranı 
�se 0,4 puanlık azalışla yüzde 53,2 olarak hesaplandı. İş 
gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,3, kadınlarda 
�se yüzde 35,5 oldu.

İst�hdam ed�lenlerden referans dönem�nde 
�şbaşında olanların mevs�m ve takv�m etk�ler�nden 
arındırılmış haftalık ortalama fi�l� çalışma süres� 
haz�randa aylık bazda 0,6 saat artarak 44,5 saat olarak 
gerçekleşt�.

Zamana bağlı eks�k �st�hdam, potans�yel �ş 
gücü ve �şs�zlerden oluşan atıl �ş gücü oranı haz�randa 
aylık bazda 1,7 puan azalarak yüzde 20,4 oldu. Zamana 
bağlı eks�k �st�hdam ve �şs�zler�n bütünleş�k oranı yüzde 
13,9 �ken potans�yel �ş gücü ve �şs�zler�n bütünleş�k 
oranı yüzde 17,1 olarak tahm�n ed�ld�.

Ş�rketler�n, meslek� eğ�t�m merkezler�nden daha fazla yararlanması �ç�n 
Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) �le M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı 
�şb�rl�ğ� protokolü �mzaladı. 

TOBB Konferans Salonu'ndak� Meslek� Eğ�t�m Merkezler� İş B�rl�ğ� Protokol 
Tören�'n�n açılış konuşmalarını H�sarcıklıoğlu ve Özer yaptı. TOBB Başkanı 
M. R�fat H�sarcıklıoğlu, özel sektörün meslek� eğ�t�m merkezler�nden daha çok 
�st�fade etmes� gerekt�ğ�n� bel�rterek, "Ben bu kapsamda gençler�m�z�, meslek� 
eğ�t�m merkezler�ne kayıt olmaya, �şverenler�m�z� de meslek� eğ�t�m 
merkezler�nden öğrenc� almaya davet ed�yorum." ded�. 

H�sarcıklıoğlu, törende yaptığı konuşmada, memleket�n öncel�kl� 
meseles�n�n eğ�t�m olduğuna �nandıklarını söyled�.

TOBB'un eğ�t�m alanında yaptıklarına değ�nen H�sarcıklıoğlu, "Özel 
sektör olarak, n�tel�kl� çalışan bulamamaktan, meslek� eğ�t�m�n �ht�yaçları 
karşılamamasından ş�kayet ed�yorduk. Meslek� eğ�t�mde kamu-özel sektör �ş 
b�rl�ğ�n� artırmak, özel sektörün rolünü güçlend�rmek �st�yorduk. Meslek� 
eğ�t�m, özel sektörün �nsan kaynağını karşılamada en öneml� vasıta olsun 
�st�yorduk. Bu b�z�m 20 sened�r gündem�m�zde olan b�r konuydu. Bakanımız 
Sayın Mahmut Özer'den bu konuda hem büyük destek hem de öneml� �craatlar 
gördük." d�ye konuştu.

H�sarcıklıoğlu, meslek� eğ�t�m�n, eğ�t�m dünyasında yen�den caz�be 
merkez� hal�ne geld�ğ�ne �şaret ederek, Türk�ye genel�ndek� meslek l�selerdek� 
doluluk oranının 2022 LGS'de yüzde 95 olduğunu söyled�.
- Merkezlerdek� her öğrenc�ye madd� destek ver�l�yor

Türk�ye'n�n büyük ş�rketler�n�, meslek l�seler�nden stajyer öğrenc� ve 
mezun almaya davet eden H�sarcıklıoğlu, şöyle devam ett�:

"Bugün burada, meslek� eğ�t�m�n yükselen değer� olan meslek� eğ�t�m 
merkezler� �le oda-borsalarımızın ve üyeler�m�z�n �ş b�rl�ğ�n� artırmak �ç�n yen� 
b�r adım atacağız. Bakanımızın destekler�yle meslek� eğ�t�m merkezler�ndek� 
öğrenc� sayımız c�dd� oranda arttı. Meslek� eğ�t�m merkezler�n�, �st�hdam ve 
eğ�t�mde olmayan gençler�m�z �ç�n b�r fırsat olarak görüyoruz. Meslek� eğ�t�m 
merkezler�ndek� öğrenc�ler �ç�n ver�len devlet desteğ� artırıldı ve �şverenler 
üzer�ndek� yükler kaldırıldı. Devlet�m�z, meslek� eğ�t�m merkezler�ndek� her 
b�r öğrenc� �ç�n asgar� ücret�n 3'te 1'� oranında destek ver�yor, son sınıfta bu 
destek asgar� ücret�n yarısına yüksel�yor."

H�sarcıklıoğlu, özel sektörü meslek� eğ�t�m merkezler�nden daha çok 
�st�fade etmeye çağırarak, "Ben bu kapsamda gençler�m�z�, meslek� eğ�t�m 
merkezler�ne kayıt olmaya, �şverenler�m�z� de meslek� eğ�t�m merkezler�nden 
öğrenc� almaya davet ed�yorum." ded�.

İş b�rl�ğ� protokolü, meslek� eğ�t�m merkezler� �le TOBB'a bağlı oda-
borsaların eşleşt�r�lmes�n�, söz konusu merkezler�ndek� öğrenc� sayısının 
artırılmasını, oda-borsa üyes� ş�rketler�n bu merkezlerden daha fazla öğrenc� 
almasını öngörüyor.
- M�ll� Eğ�t�m Bakanı Mahmut Özer

M�ll� Eğ�t�m Bakanı Mahmut Özer �se, Türk�ye Odalar ve Borsalar 
B�rl�ğ� (TOBB) �le yapılan �ş b�rl�ğ� sayes�nde ülken�n �ht�yaç duyduğu �nsan 
kaynağını yet�şt�rmen�n yanı sıra genç �şs�zl�k oranının da OECD ortalaması 
olan yüzde 15'e düşürüleceğ�n� b�ld�rd�.

Bakan Özer törende yaptığı konuşmada, TOBB'un eğ�t�mdek� en 
büyük paydaşları olduğunu bel�rterek, meslek� eğ�t�m�n ayağa kaldırılmasında 
�lk hamle olan, "81 �lde 81 Meslek� ve Tekn�k Anadolu L�ses� Projes�"n�n de 
TOBB �le hayata geç�r�ld�ğ�n� anımsattı.

Meslek� eğ�t�mde üret�m kapas�tes�n�n artırıldığına d�kkat� çeken 
Özer, üreterek eğ�t�m�n önem�n� vurguladı. Özer, "Öğrenc�n�n öğrenmes� �ç�n 
gerçek �ş ortamında el�n� üret�m bandına koyması, tüm süreçlerde akt�f olarak 
yer alması lazım. Bakanlık olarak 'B�z eğ�t�m� b�r kenara bırakalım, üret�m 
yapalım, p�yasayla rekabet edel�m.' �dd�amız yok. B�z�m derd�m�z üret�m 
kapas�tes�n� eğ�t�m, üret�m, �st�hdam çevr�m�n� güçlend�recek şek�lde o z�nc�r�n 
b�r halkası olarak �nşa etmek." �fadeler�n� kullandı.
 	 Meslek� eğ�t�m merkezler�ne l�se d�ploması �mkanı get�r�ld�ğ�n� 
anımsatan Özer, 25 Aralık 2021'de 3308 sayılı Meslek� Eğ�t�m Kanunu'nda 
yapılan düzenlemeyle hem �şveren hem de öğrenc�ler �ç�n caz�p b�r 
mekan�zmanın oluşturulduğunun altını ç�zd�. Özer, "Rakamlara yet�şem�yoruz. 
25 Aralık 2021'de 159 b�n olan bu ülkedek� çırak ve kalfa sayısı bugün �t�barıyla 
600 b�n 888'e ulaştı. Yıl sonu �t�barıyla hedefim�z 1 m�lyon genc�m�z� meslek� 
eğ�t�m merkezler�yle buluşturmak. Yıllardan ber� b�zler� rahatsız eden, 
'Aradığım çırağı, kalfayı bulamıyorum.' sözünü de tar�h�n çöplüğüne 
atab�l�r�z." d�ye konuştu.

Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı Gel�r İdares� Başkanlığı tarafından hazırlanan 
Bazı Varlıkların Ekonom�ye Kazandırılması Hakkında Genel Tebl�ğ, Resm� 
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe g�rd�. Buna göre, gerçek ve tüzel k�ş�lerce, 
yurt dışında bulunan söz konusu varlıklar, 5 Temmuz 2022-31 Mart 2023 
dönem�nde bankalara veya aracı kurumlara b�ld�r�leb�lecek. Gerçek ve tüzel 
k�ş�lerce, söz konusu varlıklara �l�şk�n verg� da�reler�ne herhang� b�r beyanda 
bulunulmayacak.

Yurt dışı kred�ler�n ve sermaye avanslarının kapatılmasında 
kullanılan varlıklar da banka ve aracı kurumlara b�ld�r�lecek.
Varlıkların 3 ay �ç�nde Türk�ye'ye get�r�lmes� gerekecek

B�ld�r�me konu ed�len varlıkların, b�ld�r�m�n yapıldığı tar�hten 
�t�baren üç ay �ç�nde Türk�ye'ye get�r�lmes� ya da Türk�ye'dek� banka veya 
aracı kurumlarda mevcut ya da yen� açılan b�r hesaba transfer ed�lmes� 
gerekecek.

Yurt dışında bulunan varlıklar, yurt dışındak� banka veya finansal 
kurumlardan kullanılan ve 5 Temmuz 2022 �t�barıyla kanun� defterlerde 
kayıtlı kred�ler�n en geç 31 Mart 2023'e kadar kapatılmasında 
kullanılab�lecek. Bu takd�rde, defter kayıtlarından düşülmes� kaydıyla 
borcun ödenmes�nde kullanılan varlıklar �ç�n Türk�ye'ye get�r�lme şartı 
aranmayacak.

Yurt dışında bulunan ancak kapsama g�rmeyen taşınmaz g�b� 
varlıkların 31 Mart 2023'e kadar kapsamdak� varlıklara dönüştürülerek söz 
konusu madde hükümler� çerçeves�nde Türk�ye'ye get�r�lmes� mümkün 
olacak.
B�ld�r�m� erken yapanlar daha az verg� ödeyecek

B�ld�r�len varlıkların değer� üzer�nden yüzde 3'e kadar verg� 
ödenecek ancak eylül sonuna kadar yapılan b�ld�r�mlerde varlıkların değer� 
üzer�nden yüzde 1, ek�m-aralık dönem�nde yapılan b�ld�r�mlerde yüzde 2, 
Ocak-Mart 2023 dönem�ndek� b�ld�r�mlerde �se yüzde 3 verg� alınacak.

Yurt dışından get�r�len varlıklar banka ve aracı kurumlarda açılacak 
hesaplarda en az b�r yıl tutulursa ödenen verg� b�ld�r�m sah�pler�ne �ade 
ed�lecek.

Yurt dışındak� söz konusu varlıkların Türk�ye'ye get�r�leb�lmes� 
�ç�n verg� mükellefi veya Türk vatandaşı olmak g�b� b�r zorunluluk 
aranmayacak, Varlık Barışı kapsamında herkes varlıklarını b�ld�r�me konu 
ed�p ülkeye get�reb�lecek.
Yurt �ç� varlıklar da beyan ed�lerek kayıtlara alınab�lecek

Gel�r ve kurumlar verg�s� mükellefler�, kayıtlarında yer almayan 

yurt �ç�ndek� para, döv�z, altın, h�sse sened�, tahv�l, d�ğer menkul kıymetler 
ve taşınmazlarını verg� da�res�ne beyan ederek kayıtlarına alacak ve 
değerler� üzer�nden yüzde 3 verg� ödeyecek.

Mükellef olmayanlar �se varlıklarını banka veya aracı kurumlara 
yatırmak suret�yle tevs�k edecek ve varlıkların değer� üzer�nden yüzde 3 
verg� ödeyerek Varlık Barışı uygulamasından faydalanab�lecek.

Ş�rketler�n kend� adlarına olmayıp kanun� tems�lc�ler�, ortakları 
veya vek�ller� adına görünen veya bunlar dışındak� k�ş�lerce tasarruf ed�len 
varlıklar da b�ld�r�me veya beyana konu edeb�lecek.

Ortaklar tarafından beyan ed�lerek �şletme kayıtlarına alınacak 
taşınmazların �şletmeye devr�ne �l�şk�n tapuda yapılacak �şlemlerden harç 
alınmayacak.

Varlık Barışı uygulaması kapsamında ortaklar adına görünen 
taşınmazlardan �şletme adına beyan ed�lerek �şletmeye devred�lmes� elden 
çıkarma sayılmayacak ve değer artış kazancı hesaplanmayacak.

B�ld�r�len veya beyan ed�len varlıklar defter tutan mükellefler 
tarafından b�ld�r�m veya beyan tar�h� �t�barıyla kanun� defterlere 
kayded�lecek.

B�lanço esasına göre defter tutan mükellefler, bu madde hükümler� 
uyarınca kanun� defterler�ne kaydett�kler� kıymetler �ç�n pas�fte özel fon 
hesabı açacak ve bu fon hesabı b�ld�r�m veya beyan tar�h�nden �t�baren �k� 
yıl geçmed�kçe �şletmeden çek�lemeyecek, sermayeye �lave dışında başka 
b�r amaçla kullanılamayacak.

Serbest meslek kazanç defter� �le �şletme hesabı esasına göre defter 
tutan mükellefler, söz konusu kıymetler� defterler�nde ayrıca gösterecek. 
B�ld�r�me ve beyana konu olan varlıklar dönem kazancının tesp�t�nde 
d�kkate alınmayacak. Bu varlıklar b�ld�r�m veya beyan tar�h�nden �t�baren 
�k� yıl geçmes� koşuluyla verg�ye tab� kazancın ve kurumlar �ç�n 
dağıtılab�l�r kazancın tesp�t�nde d�kkate alınmaksızın �şletmeden 
çek�leb�lecek.

Gel�r ve kurumlar verg�s� mükellefiyet� bulunmayanlar, beyan ve 
tarh ed�len verg�n�n ödenmes� dışındak� d�ğer şartlar aranmaksızın madde 
hükümler�nden yararlanab�lecek. Bunlar tarafından taşınmaz dışındak� 
varlıkların en geç beyan tar�h� �t�barıyla banka veya aracı kurumlara 
yatırılmak suret�yle tevs�k ed�lmes� zorunlu olacak.

Düzenleme kapsamında b�ld�r�m ve beyanlardan hareketle h�çb�r 
suretle verg� �ncelemes� ve tarh�yat yapılmayacak.

Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası (TCMB) 
tarafından açıklanan ödemeler denges� ver�ler�ne 
göre, car� �şlemler açığı, haz�randa geçen yılın 
aynı dönem�ne kıyasla 2 m�lyar 269 m�lyon dolar 
artarak 3 m�lyar 458 m�lyon dolar düzey�nde 
gerçekleşt�. Bunun sonucunda 12 aylık car� 
�şlemler açığı 32 m�lyar 667 m�lyon dolara 
yükseld�.

Bankadan ödemeler denges� ver�ler�ne 
�l�şk�n yapılan açıklamada şunlar kayded�ld�;

Bu gel�şmede, b�r öncek� yılın aynı 
ayına göre, h�zmetler denges� kaynaklı g�r�şler�n 
2 m�lyar 508 m�lyon dolar artarak 4 m�lyar 24 
m�lyon dolara yükselmes� ve b�r�nc�l gel�r 
denges� kaynaklı çıkışların 105 m�lyon ABD 
dolar azalarak 946 m�lyon dolara ger�lemes�ne 
rağmen, ödemeler denges� tanımlı dış t�caret 
açığının 4 m�lyar 794 m�lyon dolar artarak 6 
m�lyar 426 m�lyon dolara yükselmes� etk�l� 
olmuştur.

Altın ve enerj� har�ç car� �şlemler hesabı, 
b�r öncek� yılın aynı ayında 1 m�lyar 931 m�lyon 
dolar fazla verm�şken, bu ay 4 m�lyar 294 m�lyon 
dolar fazla verm�şt�r.

H�zmetler denges� altında seyahat 
kalem�nden kaynaklanan net gel�rler b�r öncek� 
yılın aynı ayına göre 1 m�lyar 702 m�lyon ABD 
dolar artarak 2 m�lyar 728 m�lyon dolar olarak 
gerçekleşm�şt�r.

B�r öncek� yılın aynı ayında 22 m�lyon 
dolar net çıkış kaydeden �k�nc�l gel�r denges� 
kalem�, bu ayda 110 m�lyon dolar net çıkış 
kaydetm�şt�r.
F�nans hesabı

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 
n e t  g � r � ş l e r  9 5 0  m � l y o n  d o l a r  o l a r a k 
gerçekleşm�şt�r.

Portföy yatırımları 1 m�lyar 578 m�lyon 
dolar tutarında net çıkış kaydetm�şt�r. Alt 
kalemler �t�barıyla �ncelend�ğ�nde, yurt dışı 
yerleş�kler�n h�sse sened� ve devlet �ç borçlanma 
senetler� p�yasalarında sırasıyla 509 m�lyon dolar 
ve  218 m�lyon dolar  net  sa t ış  yapt ığı 
görülmekted�r.

Yurt dışındak� tahv�l �hraçlarıyla �lg�l� 
olarak bankalar 16 m�lyon dolar net borçlanma 
gerçekleşt�rm�şt�r.

D�ğer yatırımlar altında, yurt �ç� 
bankaların yurt dışı muhab�rler�ndek� efekt�f ve 
mevduat varlıkları 416 m�lyon dolar net artış 
kaydetm�şt�r.

Yurt dışı bankaların yurt �ç�ndek� 
mevduatları, yabancı para c�ns�nden 638 m�lyon 
dolar ve Türk L�rası c�ns�nden 5 m�lyon dolar net 
artış olmak üzere toplam 643 m�lyon dolar net 
artış kaydetm�şt�r.

Yurt dışından sağlanan kred�lerle �lg�l� 
olarak; bankalar, Genel Hükümet ve d�ğer 
sektörler sırasıyla 1 m�lyar 39 m�lyon dolar, 67 
m�lyon dolar ve 264 m�lyon dolar net ger� ödeme 
gerçekleşt�rm�şt�r.

Resm� rezervlerde bu ay 1 m�lyar 960 
m�lyon dolar net azalış gözlenm�şt�r.

İnşaat Maliyet Endeksi Arttı 

ÖDEMELER DENGESİ
VERİLERİ AÇIKLANDI...

İşsizlik Rakamları Açıklandı 

Tavuk Eti Üretimi %13,4
Arttı...

Türk�ye İstat�st�k Kurumu, haz�ran ayına �l�şk�n 
kümes hayvancı l ığı  üret �m� ver� ler �n� 
açıkladı.Buna göre, haz�randa 219 b�n 493 ton 

tavuk et� üret�m� gerçekleşt�. Üret�m, geçen yılın aynı 
ayına kıyasla yüzde 13,4, aylık bazda da yüzde 9,8 arttı.

Türk�ye'de haz�randa 1 m�lyar 528 m�lyon 58 
b�n adet tavuk yumurtası üret�m� yapıldı, yıllık bazda 
yüzde 2 artış, aylık yüzde 3,9 azalış kayıtlara geçt�.

Haz�randa 122 m�lyon 212 b�n tavuk kes�ld�. 
Kes�len tavuk sayısı Haz�ran 2021'e kıyasla yüzde 13,3 
arttı.

Bu dönemde h�nd� et� üret�m�, yıllık bazda 
yüzde 11,7 artarak 5 b�n 16 tona yükseld�.

Ocak-haz�ran dönem�nde �se geçen yılın aynı 
dönem�ne göre kes�len tavuk sayısı yüzde 12,8, h�nd� ve 
tavuk et� üret�m� yüzde 10 ve tavuk yumurtası üret�m� 
yüzde 0,2 arttı.

ODAMIZ TARAFINDAN MUHARREM AYI ORUÇ
AÇMA PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ...

TOBB ve MEB Arasında Mesleki Eğitim
Merkezleri İş Birliği Protokolü İmzalandı 

VARLIK BARIŞI İÇİN YENİ ADIM

Türk�ye İstat�st�k Kurumu, haz�ran ayına �l�şk�n dış t�caret 
endeksler�n� açıkladı. Buna göre, �hracat b�r�m değer 
endeks� haz�randa b�r öncek� yılın aynı ayına göre yüzde 

12,0 arttı. Endeks b�r öncek� yılın aynı ayına göre, gıda, �çecek ve 
tütünde yüzde 7,5 azalırken, ham maddelerde (yakıt har�ç) yüzde 
18,2, yakıtlarda yüzde 89,5 ve �malat sanay�nde (gıda, �çecek, 
tütün har�ç) yüzde 11,1 arttı.İhracat b�r�m değer endeks� 2022 yılı 
�k�nc� çeyrekte b�r öncek� yılın �k�nc� çeyreğ�ne göre yüzde 12,4 
arttı.

İhracat m�ktar endeks� haz�randa b�r öncek� yılın aynı 
ayına göre yüzde 6,0 arttı. Endeks b�r öncek� yılın aynı ayına 
göre, gıda, �çecek ve tütünde yüzde 23,5, ham maddelerde (yakıt 
har�ç) yüzde 18,6, yakıtlarda yüzde 15,3 ve �malat sanay�nde 
(gıda, �çecek, tütün har�ç) yüzde 3,2 arttı.

İhracat m�ktar endeks� 2022 yılı �k�nc� çeyrekte b�r 
öncek� yılın �k�nc� çeyreğ�ne göre yüzde 6,4 arttı.
İthalat b�r�m değer endeks� yüzde 34,9 arttı

İthalat b�r�m değer endeks� haz�randa b�r öncek� yılın 
aynı ayına göre yüzde 34,9 arttı. Endeks b�r öncek� yılın aynı 
ayına göre, gıda, �çecek ve tütünde yüzde 23,3, ham maddelerde 
(yakıt har�ç) yüzde 28,0, yakıtlarda yüzde 152,9 ve �malat 
sanay�nde (gıda, �çecek, tütün har�ç) yüzde 10,1 arttı.

İthalat b�r�m değer endeks� 2022 yılı �k�nc� çeyrekte b�r 
öncek� yılın �k�nc� çeyreğ�ne göre yüzde 35,9 arttı.

İthalat m�ktar endeks� haz�randa b�r öncek� yılın aynı 
ayına göre yüzde 3,6 arttı. Endeks b�r öncek� yılın aynı ayına 
göre, gıda, �çecek ve tütünde yüzde 34,7, ham maddelerde (yakıt 
har�ç) yüzde 0,8 ve �malat sanay�nde (gıda, �çecek, tütün har�ç) 
yüzde 7,9 artarken, yakıtlarda yüzde 12,0 azaldı.

İthalat m�ktar endeks� 2022 yılı �k�nc� çeyrekte b�r 
öncek� yılın �k�nc� çeyreğ�ne göre yüzde 2,5 arttı.
Mevs�m ve takv�m etk�ler�nden arındırılmış �hracat m�ktar 
endeks� yüzde 6,0 arttı

Mevs�m ve takv�m etk�ler�nden arındırılmış ser�ye göre; 
2022 Mayıs ayında 146,8 olan �hracat m�ktar endeks� yüzde 6,0 
artarak, 2022 Haz�ran ayında 155,6 oldu. Takv�m etk�ler�nden 
arındırılmış ser�ye göre �se; 2021 Haz�ran ayında 145,4 olan 
�hracat m�ktar endeks� yüzde 6,0 artarak, 2022 Haz�ran ayında 
154,2 oldu. Mevs�m ve takv�m etk�ler�nden arındırılmış ser�ye 
göre; 2022 Mayıs ayında 115,3 olan �thalat m�ktar endeks� yüzde 
2,0 azalarak, 2022 Haz�ran ayında 113,0 oldu. Takv�m 
etk�ler�nden arındırılmış ser�ye göre �se; 2021 Haz�ran ayında 
108,8 olan �thalat m�ktar endeks� yüzde 3,6 artarak, 2022 Haz�ran 
ayında 112,7 oldu.

İTHALAT VE İHRACAT BİRİM DEĞER ENDEKSLERİ YÜKSELDİ
İhracat b�r�m değer endeks�, haz�randa geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12, �thalat b�r�m değer endeks� yüzde 
34,9 arttı.

Gerçek ve tüzel k�ş�ler�n yurt dışında bulunan, yurt �ç�nde ancak kayıtlı olmayan para, altın, döv�z, menkul kıymet ve d�ğer sermaye 
p�yasası araçlarının yurda get�r�lerek m�ll� ekonom�ye kazandırılmasına yönel�k yen� Varlık Barışı düzenlemes�n�n detayları bell� oldu.

Türk�ye İstat�st�k Kurumu, haz�ran ayına 
�l�şk�n �nşaat mal�yet endeks� ver�ler�n� 
açıkladı. Buna göre, endeks haz�randa b�r 
öncek� aya kıyasla yüzde 3,47, geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 106,87 yükseld�.
Aylık bazda malzeme endeks� yüzde 4,16, 
�şç�l�k endeks� yüzde 0,72 arttı. Yıllık bazda da 
malzeme endeks� yüzde 130,59, �şç�l�k endeks� 
yüzde 45,67 artış gösterd�.

B�na  �nşaat ı  mal �yet  endeks� , 
haz�randa b�r öncek� aya göre yüzde 2,58, 
geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 101,79 
yükseld�. B�r öncek� aya göre malzeme endeks� 
yüzde 3,08, �şç�l�k endeks� yüzde 0,68 arttı.
B�na dışı yapılar �ç�n endeks yükseld�

Malzeme endeks� geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 124,22, �şç�l�k endeks� yüzde 
45,38 artış kaydett�.

B�na dışı yapılar �ç�n �nşaat mal�yet 
endeks� haz�randa b�r öncek� aya göre yüzde 
6,31, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 124,27 
yükseld�. Mayıs ayına kıyasla malzeme endeks� 
yüzde 7,51, �şç�l�k endeks� yüzde 0,86 arttı. 
Haz�randa geçen yılın aynı ayına göre malzeme 
endeks�nde yüzde 151,73, �şç�l�k endeks�nde 
yüzde 46,77 artış gerçekleşt�.

Haziranda 1335 Yatırım Teşvik
Belgesi Verildi... 
Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığının, Haz�ran 2022 
dönem�ne a�t yatırım teşv�k belges� l�stes� Resm� 
Gazete'de yayımlandı. Buna göre, söz konusu 
ayda 1335 yatırım teşv�k belges� ver�ld�. Belge 
alan projeler�n yatırım tutarı 52 m�lyar 258 
m�lyon 788 b�n 197 l�ra olarak hesaplandı. Bu 
yatırımların gerçekleşt�r�lmes�yle 37 b�n 519 
k�ş�n�n �st�hdam ed�lmes� planlanıyor.

Öte yandan, sab�t yatırım tutarı 311 
m�lyon 178 b�n 976 l�ra olan ve 643 k�ş�ye 
�st�hdam sağlaması öngörülen 34 yatırım teşv�k 
belges� �ptal ed�ld�.Bu dönemde 261 yatırım 
teşv�k belges�ne tamamlama v�zes� ver�l�rken, bu 
projeler�n sab�t yatırım tutarı 3 m�lyar 186 
m�lyon 712 b�n 337 l�ra, �st�hdam ed�lenler�n 
sayısı 11 b�n 337 oldu.
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F�nansmana Er�ş�m İst�şare Toplantısı, Türk�ye Odalar ve 
Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) Başkanı M. R�fat H�sarcıklıoğlu'nun 
ev sah�pl�ğ�nde, Türk�ye Bankalar B�rl�ğ� Başkanı ve Z�raat 
Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Halkbank Genel 
Müdürü Osman Arslan ve Vakıfbank Genel Müdürü Abd� 
Serdar Üstünsal�h'�n katılımıyla TOBB İk�z Kuleler 
Konferans Salonu'nda gerçekleşt�r�ld�. H�sarcıklıoğlu, burada 
yaptığı konuşmada, ekonom�y� büyütmey� devam 
ett�reb�lmek �ç�n firmaların uygun koşullarla finansmana 
er�ş�mler�n�n sağlanması gerekt�ğ�n� bel�rterek, son dönemde 
bu durumun zorlaştığını, her �l ve �lçeden bu yönde gelen 
ş�kâyetler�n arttığını �fade ett�.

En büyük sıkıntıyı da finansa en çok duyarlı olan, 
küçük ve orta ölçekl� �şletmeler�n yaşadığını d�le get�ren 
H�sarcıklıoğlu, kred� fa�zler�ndek� yüksel�ş�n yanı sıra kred� 
l�m�tler�n�n yeters�z kaldığı ve kullanımda sıkıntılar 
yaşandığının �let�ld�ğ�n� söyled�.
-Kred� �ht�yacı geçm�şe göre daha fazla

H�sarcıklıoğlu, firmaların bankalardan talep 
ett�kler� kred�ler� alamadıklarını, alab�lenlere �se çok yüksek 
fa�z oranları uygulandığını bel�rtt�.

Yaşanan yüksek enflasyon ve mal�yet artışları 
neden�yle yatırım ve �şletme sermayes� �ç�n kred� 
�ht�yacının geçm�ş dönemlere göre çok arttığına d�kkat� 
çeken H�sarcıklıoğlu, "İşletme sermayes� kred�ler�, özell�kle 
KOBİ'ler�n faal�yetler�n� sürdüreb�lmes� �ç�n kr�t�k hale 
gelm�şt�r. Dolayısıyla artan �şletme sermayes� �ht�yacı da 
d�kkate alınarak, kred�ye er�ş�m�n kolaylaştırılması 
gerekmekted�r. Bankalarımızın da fonlama mal�yetler�n� de 
d�kkate alarak reel sektörümüze uygun koşullarla kred� 
sağlamaya devam etmeler� beklenmekted�r. Böylel�kle reel 
sektörümüz, her türlü olumsuz koşulları en az hasarla 
atlatarak, yatırıma, üret�me, �hracata, �st�hdama azam� 
katkıyı yapmaya devam edecekt�r." d�ye konuştu.

H�sarcıklıoğlu, özell�kle Kov�d-19 salgını 
dönem�nde kamu bankalarının reel sektör açısından ne 
kadar öneml� ve değerl� olduklarını gördükler�n� 
vurgulayarak, 3 kamu bankasının da en sıkıntılı süreçlerde 
firmaların yanında durduğunu, ayakta kalmaları �ç�n destek 
verd�ğ�n� �fade ett�.

Bu kr�t�k dönemde de bankaların heps�nden aynı 
yaklaşımı bekled�kler�n� bel�rten H�sarcıklıoğlu, şunları 
kaydett�:

"Hep�m�z�n ülkem�z �ç�n fedakârca çalışması ve 
buna göre hareket etmes� gereken b�r dönemdey�z. 
Bankalarımızdan da �ş�n feda kısmını reel sektöre, kar 
kısmını kend�ler�ne ayırmadan, bu b�l�nçle davranmalarını 
arzu ed�yoruz. Bugünkü toplantımızın b�rb�r�m�z� karşılıklı 
olarak daha �y� anlamak açısından öneml� b�r fırsat 
olmasını, özell�kle de kred�lere er�ş�mde yaşanan 
sıkıntıların azaltılmasına katkı sağlamasını d�l�yorum."
- TBB Başkanı ve Z�raat Bankası Genel Müdürü 
Alpaslan Çakar

Türk�ye Bankalar B�rl�ğ� (TBB) Başkanı ve Z�raat 
Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar �se konuşmasında, 
çevre ve �kl�m� d�kkate alarak üreten, yatırım yapan, 
�st�hdam yaratan her b�r müşter�n�n yanında olmaya devam 
edecekler�n� bel�rterek, "B�z�m ülkem�z büyümek zorunda, 
b�z de o büyümey� finanse edeb�lecek güç, kab�l�yet, ödenek 
ve kaynağa sah�b�z." �fades�n� kullandı.

Çakar, TOBB F�nansmana Er�ş�m İst�şare 
Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, bankacılık 
sektörünün b�lançosu ve kred� kullandırımlarına �l�şk�n b�lg� 
verd�.

Sektörün akt�f büyüklüğünün 12 tr�lyon l�raya 
ulaştığını d�le get�ren Çakar, fonlamaların temel�n�n 
mevduat öz kaynaklardan oluştuğunu �fade ett�.

Çakar, bankaların toplam öz kaynağının 1,3 tr�lyon 
l�ra olduğunu, mevduat olarak gerçek ve tüzel k�ş�lerden 
toplamda 7,5 tr�lyon l�ra toplandığını, mevduat dışı 
kaynakların da 2,8 tr�lyon l�ra olduğunu b�ld�rd�.
- "F�rmalara temmuz �t�barıyla geçen yıl aynı döneme 
göre 12 katı kred� kullandırdık"

Geçen yıl 30 Temmuz �t�barıyla bankacılık 
sektörünün kullandırdığı kred� toplamının 137 m�lyar l�ra 
olduğunu bel�rten Çakar, firmalara kullandırılan 70 m�lyar 
l�ralık kred�n�n 45 m�lyar l�rasının büyük �şletmeler ve 25 

m�lyar l�rasının KOBİ'lere kullandırıldığını anlattı.
Bu yıl aynı dönemde 1,1 tr�lyon l�ra kred� 

kullandırıldığını b�ld�ren Çakar, "F�rmalara kullandırılan 
kred� 901 m�lyar l�ra, geçen sene bu rakam 70 m�lyar 
l�raydı. Geçen senen�n 12 katı oranında kred� kullandırmış 
durumdayız." ded�.

Çakar, enflasyonun bu rakamı büyüttüğünün 
farkında olduklarını ancak 901 m�lyar l�ralık kred�n�n reel 
sektöre kullandırılmasının da öneml� olduğunu söyled�.
- "Üreten, yatırım yapan, �st�hdam yaratan her b�r 
müşter�m�z�n yanında olmaya devam edeceğ�z"

Çakar, b�reysel kullandırılan kred�ler�n geçen yılın 
sonunda yüzde 23, firmaların kullandığı kred�ler�n payının 
�se yüzde 77 olduğunu bel�rterek, ş�md� kred�ler�n yüzde 
19'unu b�reylere, yüzde 81'�n� firmalara verd�kler�n� �fade 
ett�. Çakar, borçlarını ödemekte zorlanan firmalar �ç�n 
yapılandırma mekan�zmasının çok �y� �şled�ğ�n� 
vurgulayarak, 343 m�lyar l�ralık b�r kred�n�n 
yapılandırıldığını, bunun 313 m�lyar l�rasının yakın �zleme, 
30 m�lyar l�ralık kısmının da tak�be düşmüş kred� olduğunu 
kaydett�.

Yen�den yapılandırılan kred�ler�n toplam kred�ler 
�ç�ndek� payının da yüzde 6 olduğunu bel�rten Çakar, 
tak�ptek� kred�ler �ç�n ayrılan karşılıkların oranının yüzde 
79 c�varında olduğunu söyled�. Çakar, şöyle ded�:

"B�z�m b�lanço yapılarımız sağlam ve s�ze 
önümüzdek� süreç �t�barıyla destek vereb�lecek durumdayız. 
Bütün bankacılık sektörü adına şunu rahatlıkla 
söyleyeb�l�r�m, 'S�z�n kaybett�ğ�n�z ben�m kazandığım b�r 
ortam yok. S�z kazandıkça ben kazanab�l�r�m, s�z�n 
b�lançolarınız �y� oldukça ben�m b�lançom �y� olab�l�r.' Reel 
sektör ve finans sektörü bunlar �ş b�rl�ğ� �ç�nde olmak ve 
beraber hareket etmek durumunda. Ekonom� yönet�m�, reel 
sektör ve finans sektörü, b�z b�rb�r�m�z� tamamlamak 
durumundayız. Böyle hareket ed�yoruz, önümüzdek� 
süreçte de böyle hareket etmeye devam edeceğ�z. Esas olan 
ülke b�lançosunun sağlıklı �şlemes�, ülke b�lançosu sağlıklı 
olduğu müddetçe hep�m�z�n b�lançosu doğru �şlemeye 
devam eder. Çevre ve �kl�m� d�kkate alarak üreten, yatırım 
yapan, �st�hdam yaratan her b�r müşter�m�z�n yanında 
olmaya devam edeceğ�z. B�z�m ülkem�z büyümek zorunda, 
b�z de o büyümey� finanse edeb�lecek güç, kab�l�yet, ödenek 
ve kaynağa sah�b�z. Bundan h�çb�r tereddüdünüz olmasın."

Toplantı açılış konuşmalarının ardından basına 
kapalı olarak devam ett�.

F�nansmana Er�ş�m İst�şare Toplantısı'nda konuşan Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) Başkanı M. R�fat 
H�sarcıklıoğlu, "Hep�m�z�n ülkem�z �ç�n fedakarca çalışması ve buna göre hareket etmes� gereken b�r dönemdey�z. 
Bankalarımızdan da �ş�n feda kısmını reel sektöre, kar kısmını kend�ler�ne ayırmadan, bu b�l�nçle davranmalarını arzu 

Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler 
denges� ver�ler�ne göre, car� �şlemler açığı, haz�randa geçen yılın aynı dönem�ne 
kıyasla 2 m�lyar 269 m�lyon dolar artarak 3 m�lyar 458 m�lyon dolar düzey�nde 
gerçekleşt�. Bunun sonucunda 12 aylık car� �şlemler açığı 32 m�lyar 667 m�lyon 
dolara yükseld�.

Bankadan ödemeler denges� ver�ler�ne �l�şk�n yapılan açıklamada şunlar 
kayded�ld�;

Bu gel�şmede, b�r öncek� yılın aynı ayına göre, h�zmetler denges� kaynaklı 
g�r�şler�n 2 m�lyar 508 m�lyon dolar artarak 4 m�lyar 24 m�lyon dolara yükselmes� ve 
b�r�nc�l gel�r denges� kaynaklı çıkışların 105 m�lyon ABD dolar azalarak 946 m�lyon 
dolara ger�lemes�ne rağmen, ödemeler denges� tanımlı dış t�caret açığının 4 m�lyar 
794 m�lyon dolar artarak 6 m�lyar 426 m�lyon dolara yükselmes� etk�l� olmuştur.

Altın ve enerj� har�ç car� �şlemler hesabı, b�r öncek� yılın aynı ayında 1 
m�lyar 931 m�lyon dolar fazla verm�şken, bu ay 4 m�lyar 294 m�lyon dolar fazla 
verm�şt�r.

H�zmetler denges� altında seyahat kalem�nden kaynaklanan net gel�rler b�r 
öncek� yılın aynı ayına göre 1 m�lyar 702 m�lyon ABD dolar artarak 2 m�lyar 728 
m�lyon dolar olarak gerçekleşm�şt�r.

B�r öncek� yılın aynı ayında 22 m�lyon dolar net çıkış kaydeden �k�nc�l gel�r 
denges� kalem�, bu ayda 110 m�lyon dolar net çıkış kaydetm�şt�r.
F�nans hesabı

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net g�r�şler 950 m�lyon dolar olarak 
gerçekleşm�şt�r.

Portföy yatırımları 1 m�lyar 578 m�lyon dolar tutarında net çıkış 
kaydetm�şt�r. Alt kalemler �t�barıyla �ncelend�ğ�nde, yurt dışı yerleş�kler�n h�sse 
sened� ve devlet �ç borçlanma senetler� p�yasalarında sırasıyla 509 m�lyon dolar ve 
218 m�lyon dolar net satış yaptığı görülmekted�r.

Yurt dışındak� tahv�l �hraçlarıyla �lg�l� olarak bankalar 16 m�lyon dolar net 
borçlanma gerçekleşt�rm�şt�r.

D�ğer yatırımlar altında, yurt �ç� bankaların yurt dışı muhab�rler�ndek� 
efekt�f ve mevduat varlıkları 416 m�lyon dolar net artış kaydetm�şt�r.

Yurt dışı bankaların yurt �ç�ndek� mevduatları, yabancı para c�ns�nden 638 
m�lyon dolar ve Türk L�rası c�ns�nden 5 m�lyon dolar net artış olmak üzere toplam 
643 m�lyon dolar net artış kaydetm�şt�r.

Yurt dışından sağlanan kred�lerle �lg�l� olarak; bankalar, Genel Hükümet ve 
d�ğer sektörler sırasıyla 1 m�lyar 39 m�lyon dolar, 67 m�lyon dolar ve 264 m�lyon 
dolar net ger� ödeme gerçekleşt�rm�şt�r.

Resm� rezervlerde bu ay 1 m�lyar 960 m�lyon dolar net azalış gözlenm�şt�r.

Verileri Açıklandı   
Ödemeler Dengesi

Kamu Bankaları ile Reel Sektör ‘Finansa
Erişim’ için TOBB’da Bir Araya Geldi...

TEPAV Perakende Güven Endeksinin
151. Sayısı Yayınlandı...

TEPAV Perakende Güven Endeks�n�n 151. sayısı yayımlandı. Buna göre, TEPE, 

Temmuz 2022'de b�r öncek� aya göre 11,4 puanlık, b�r öncek� yılın aynı dönem�ne 

göre �se 9,8 puanlık artışla -9,8 puan değer�n� aldı. TEPE anket�ne katılan 

perakendec�lerden geçt�ğ�m�z 3 ayda �şler�n durumunun kötüleşt�ğ�n� bel�rtenler�n 

oranı Temmuz 2022'de yüzde 40,6 �ken, önümüzdek� 3 ayda �şler�nde �y�leşme 

bekleyenler�n oranı yüzde 16,4 oldu. Önümüzdek� 3 ayda satış fiyatında artış 

bekleyen perakendec�ler�n oranı �se yüzde 77'ye ger�led�. “Elektr�kl� ev aletler�, 

radyo ve telev�zyonlar” sektörü Temmuz ayında perakende güven� en fazla artan 

sektör oldu. Bölgeler bazında �ncelend�ğ�nde �se Temmuz ayı perakende güven�nde 

en fazla artış Batı Karaden�z Bölges�'nde görüldü.
Perakende güven� geçen yıla ve geçen aya göre arttı. 

TEPE değer�, Temmuz 2022'de -8,5 puan değer�n� alarak geçen yılın aynı 
dönem�ne göre 9,8 puan, geçen aya göre 11,4 puan arttı. TEPE değer�n�n aylık 
değ�ş�m�nde geçt�ğ�m�z 3 ayda �şler�n durumu gösterges�ndek� 35,0 puanlık, 
önümüzdek� 3 ayda satış beklent�s� gösterges�ndek� 7,3 puanlık �y�leşme etk�l� oldu. 
D�ğer taraftan, mevcut stok düzey�n�n normal�n üzer�nde olduğu yönündek� 7,9 
puanlık değ�ş�m endekse olumsuz yansıdı.
Perakendec�ler�n geleceğe yönel�k satış beklent�s� geçen aya ve geçen yıla 
kıyasla arttı. 

Önümüzdek� 3 aya �l�şk�n satış beklent�ler�n�n denge değer� Temmuz 
2022'de -1,6 puan oldu. Buna göre önümüzdek� 3 aya �l�şk�n satış beklent�ler�, b�r 
öncek� aya göre 7,3, b�r öncek� yılın aynı ayına göre 8,5 puan arttı.
İşler�n durumuna �l�şk�n değerlend�rmeler geçen yıla ve geçen aya kıyasla 
�y�leşt�.

 İşler�n (geçen yılın aynı dönem�ne göre) durumuna yönel�k 
değerlend�rmeler, Temmuz 2022'de -21,7 puan değer�n� alarak Haz�ran 2022'ye göre 
50,4 puan, Temmuz 2021'e göre -20,3 puan arttı.


