
Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı, mayıs 
ayında 805 yatırım teşv�k belges� 
düzenled�. Bu yatırımların  
gerçekleşt�r�lmes�yle 20 b�n 816 k�ş�n�n 
�st�hdam ed�lmes� planlanıyor.
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OTOMOTİV
Endüstrisinde

İhracat TAM GAZ!
Yılın �lk 6 ayında otomot�v dış satımı 
geçen senen�n aynı dönem�ne kıyasla 
yüzde 33 artarak 14,4 m�lyar dolar 
oldu. 4

TEPAV 
İstihdam İzleme
Bülteninin 107.

Sayısı Yayımlandı 

TEPAV’ın SGK ver�ler�ne göre 
hazırladığı bültene göre son 
b�r yılda ücretl� çalışan sayısı 

1 m�lyon 43 b�n, kadın s�gortalı 
çalışan sayısı 512 b�n arttı. 2

T�caret Bakanlığı bünyes�nde, 
h�zmet �hracatını daha da 
artırmak ve uluslararası 

h�zmet t�caret� konularının bütüncül 
b � r  yak laş ımla  e le  a l ınmas ı 
amacıyla Uluslararası H�zmet 
T�caret� Genel Müdürlüğü kuruldu.
Konuyla �lg�l� Cumhurbaşkanlığı  
kararnames�, Resm� Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe g�rd�.
� Buna göre, Türk�ye'n�n 
rekabet avantajına sah�p olduğu 
h�zmet sektörler�n� bütüncül b�r 
bakış açısıyla ele alarak, bu alanda 
dış t�caret yaklaşımıyla çalışmalar 
yapmak üzere Uluslararası H�zmet 
T�caret� Genel Müdürlüğü kuruldu.

Yurt dışındak� yatırımlar 
�zlenecek ve yönlend�r�lecek

� Uluslararası t�carete konu 
h�zmet sektörler�n�n ülke yararına 
gel�şt�r�lmes�, desteklenmes�, bu 
alanda oluşturulan pol�t�kaların 
�lg�l� tüm kurum ve kuruluşları 
koord�ne ederek uygulanmasından 
sorumlu olan genel müdürlük, aynı 
zamanda yurt dışında kurulacak 
loj�st�k merkezler� �le yurt dışındak� 
y a t ı r ı m l a r ı n  � z l e n m e s �  v e 
yönlend�r�lmes� konularında da 
çalışmalar yürütecek.

Türk�ye İstat�st�k Kurumu, haz�ran ayı 
enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna 
göre, Tüket�c� F�yat Endeks� (TÜFE) 

aylık 1,94 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 17,53 
oldu.
� TÜİK, m�lyonlarca k�ş�y� �lg�lend�ren 
haz�ran ayı enflasyon ver�s�n� açıkladı.
� Buna göre, TÜFE'de (2003=100) 2021 
yılı Haz�ran ayında b�r öncek� aya göre yüzde 
1,94, b�r öncek� yılın Aralık ayına göre yüzde 
8,45, b�r öncek� yılın aynı ayına göre yüzde 

17,53 ve on �k� aylık ortalamalara göre yüzde 
14,55 artış gerçekleşt�.
� Yİ-ÜFE �se Aralık 2020'ye göre yüzde 
22,04, geçen yılın haz�ran ayına göre yüzde 
42,89 artış gösterd�.
En yüksek artış ulaştırmada
� TÜFE'de ana harcama gruplarında 
haz�randa yıllık bazda en yüksek artış yüzde 
26,29 �le ulaştırmada görüldü. Ulaştırmayı 
yüzde 25,69 �le ev eşyası, yüzde 19,99 �le gıda 
ve alkolsüz �çecekler �zled�. 4

Türk�ye Odalar ve Borsalar 
B�rl�ğ� tarafından Haz�ran 
2021'de onaylanan kapas�te 

raporu sayısı Haz�ran 2020'ye göre 
876 adet (%24,7) artarak 4.428 adet 
oldu. 
� Haz�ran ayında onaylanan 
4.428 kapas�te raporunun; 1324'ü 
İstanbul'da, 291'� Bursa'da, 274'ü 
İzm�r'de, 257's� Ankara'da, 201'� 
Konya'da, 172's� Gaz�antep'de, 148'� 
Kocael�'nde, 97's� Tek�rdağ'da, 90'ı 
M a n � s a ' d a ,  8 9 ' u  K a y s e r � ' d e 
düzenlend�.
� T O B B  S a n a y �  Ve r � 
Ta b a n ı n d a k �  a k t � f  k a p a s � t e 
raporlarının toplam sayısı Haz�ran 
2020'de 74.790 �ken 7.516 adet 
(+%10) artış �le 82.306 adet oldu.
� Akt�f Kapas�te Raporlarına 
göre toplam çalışan sayısı �se 
Haz�ran 2020'de 3.139.551 �ken 
274.084 adet (%8.7) artarak, 
Haz�ran 2021'de 3.413.635 olarak 
bel�rlend�.

Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer 
Çenes�z;  Türk�ye Odalar  ve 
Borsalar B�rl�ğ� Başkanı Sayın M. 
R�fa t  H�sarc ık l ıoğlu 'nun ev 
sah�pl�ğ�nde düzenlenen TOBB 
İst�şare Toplantısı'na katıldı. 

 Demokras� ve Özgürlükler 
A d a s ı ' n d a  g e r ç e k l e ş t � r � l e n 
toplantıda; İç Anadolu ve Orta 
Karaden�z Bölges� Oda ve Borsa 
Başkanları  �le sektörler ve �llerde 
yaşanan sıkıntılar ve çözüm 
öner�ler� �st�şare ed�ld�.

Mayıs’ta 805 Yatırım
Teşvik Belgesi Verildi 

3

Süt Proteinlerinin
İthalatına Düzenleme
Bazı süt prote�nler�, T�caret Bakanlığı 
tarafından düzenlenecek gözet�m belges�yle 
� thal ed�leb�lecek.T�caret Bakanlığı 
tarafından hazırlanan İthalatta Gözet�m 
Uygulanmasına İl�şk�n Tebl�ğ, Resm� 
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe g�rd�. 3

Türk�ye İstat�st�k Kurumu, haz�ran ayı enflasyon rakamlarını 
açıkladı. Buna göre, Tüket�c� F�yat Endeks� (TÜFE) aylık 1,94 arttı. 
Yıllık enflasyon yüzde 17,53 oldu. 

İç Aanadolu ve Orta Karadeniz
 Bölgesi Oda ve Borsa Başkanları 
İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi...

Toplantıda; İç Anadolu ve Orta Karaden�z Bölges� Oda ve Borsa Başkanları  

�le sektörler ve �llerde yaşanan sıkıntılar ve çözüm öner�ler� �st�şare ed�ld�.

Haziran Ayında
Onaylanan 
Kapasite Raporu
Geçen Yıla Göre
%24,7 Arttı...

2

HAZİRAN AYI
ENFLASYONU BELLİ OLDU

Uluslararası 
Hizmet Ticareti 
Genel Müdürlüğü
Kuruldu...

2
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Uluslararası Hizmet Ticareti
Genel Müdürlüğü Kuruldu
T�caret Bakanlığı bünyes�nde, h�zmet 
�hracatını daha da artırmak ve 
u l u s l a r a r a s ı  h � z m e t  t � c a r e t � 
konularının bütüncül b�r yaklaşımla 
ele alınması amacıyla Uluslararası 
H�zmet T�caret� Genel Müdürlüğü 
kuruldu.
� K o n u y l a  � l g � l � 
Cumhurbaşkanlığı  kararnames�, 
Resm� Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe g�rd�.
� Buna göre,  Türk�ye'n�n 
rekabet avantajına sah�p olduğu 
h�zmet sektörler�n� bütüncül b�r bakış 
açısıyla ele alarak, bu alanda dış 
t�caret yaklaşımıyla çalışmalar 
yapmak üzere Uluslararası H�zmet 
T�caret� Genel Müdürlüğü kuruldu.

Yurt dışındak� yatırımlar �zlenecek 
ve yönlend�r�lecek

� Uluslararası t�carete konu 
h�zmet sektörler�n�n ülke yararına 
gel�şt�r�lmes�, desteklenmes�, bu 
alanda oluşturulan pol�t�kaların �lg�l� 
tüm kurum ve kuruluşları koord�ne 
ederek uygulanmasından sorumlu 
olan genel müdürlük, aynı zamanda 
yurt dışında kurulacak loj�st�k 
merkez le r �  � l e  yur t  d ı ş ındak � 
y a t ı r ı m l a r ı n  � z l e n m e s �  v e 
yönlend�r�lmes� konularında da 
çalışmalar yürütecek.

� U l u s l a r a r a s ı  h � z m e t 
t�caret�n�n ülke ekonom�s� yararına 
gel�şt�r�lmes� ve desteklenmes� 
amacıyla küresel gel�şmeler� tak�p 
ederek sektörler ve ülkeler bazında 
gerekl� çalışmaları yapacak olan 

Genel  Müdürlük,  ü lke  h�zmet 
� h r a c a t ı n a  y ö n e l � k  a l g ı n ı n 
güçlend� r � lmes �  ve  pazar lar ın 
çeş�tlend�r�lmes� amacıyla her türlü 
tanıtım etk�nl�kler� düzenleyecek.

� Genel müdürlük, h�zmet 
sektörler�n�n dış t�caret yaklaşımıyla 
ele alınması, desteklenmes� ve küresel 
çapta söz sah�b� olan markaların 
oluşturulması  amacıyla devlet 
yardımı programlarını hazırlayacak 
ve uygulayacak. Uluslararası h�zmet 
t�caret�n�n gel�şt�r�lmes�ne yönel�k 
çalışmaları �lg�l� tüm kurum ve 
kuruluşların katılımlarıyla etk�l� 
şek�lde yürütecek.

Bakan Muş: Ülkem�z ve m�llet�m�z 
�ç�n hayırlı olsun

� T�caret Bakanı Mehmet 
Muş, Tw�tter hesabından yaptığı 
paylaşımında şunları kaydett�:

� "H�zmet �hracatımızı daha da 
artırmak ve uluslararası h�zmet 
t�caret� konularını bütüncül b�r 
yaklaşımla ele almak amacıyla 
B a k a n l ı ğ ı m ı z  b ü n y e s � n d e 
Uluslararası H�zmet T�caret� Genel 
Müdürlüğünü kurduk. Ülkem�z ve 
bakanlığımız �ç�n hayırlı olsun."

Küresel h�zmet �hracatı 2020'de 
yüzde 19,6 azaldı

� Ülken�n gayr� safi yurt �ç� 
hasılasının yüzde 56,2's�n� oluşturan 
ve �st�hdam �ç�ndek� payı yüzde 54,9 
olan h�zmetler sektörüne yönel�k 
Bakanlıkça kapsamlı çalışmalar 
yürütülüyor.

� Dünya  T �ca r e t  Örgü tü 
ver�ler�ne göre 2019'da 6,1 tr�lyon 
dolar düzey�nde olan küresel h�zmet 
�hracatı, 2020'de b�r öncek� yıla göre 
yüzde 19,6 azalarak 4,9 tr�lyon dolar 
olarak gerçekleşt�.

Küresel salgın neden�yle yaşanan bu 
daralma, başta tur�zm sektörü olmak 
üzere Türk�ye'n�n h�zmet �hracatında 
da kend�s�n� gösterd�.

2021'de hızlı b�r toparlanma 
beklen�yor

� 2019'da 63,6 m�lyar dolar 
olan ülke h�zmet �hracatı, 2020'de b�r 
öncek� yıla kıyasla yüzde 45,3 
azalarak 34,8 m�lyar dolar düzey�nde 
gerçekleşt�.

� Salgının etk�ler�ne karşı 
alınan etk�l� tedb�rler sayes�nde 
h�zmet �hracatında 2021'de hızlı b�r 
toparlanma yaşanması beklen�yor.

T�caret Bakanlığı 
bünyes�nde, h�zmet 
�hracatını daha da 

artırmak ve uluslararası 
h�zmet t�caret� 

konularının bütüncül b�r 
yaklaşımla ele alınması 
amacıyla Uluslararası 
H�zmet T�caret� Genel 
Müdürlüğü kuruldu.

Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� tarafından 
Haz�ran 2021'de onaylanan kapas�te raporu sayısı 
Haz�ran 2020'ye göre 876 adet (%24,7) artarak 
4.428 adet oldu. 
� Haz�ran ayında onaylanan 4.428 kapas�te 
raporunun; 1324'ü İstanbul'da, 291'� Bursa'da, 274'ü 
İzm�r'de, 257's� Ankara'da, 201'� Konya'da, 172's� 
Gaz�antep'de, 148'� Kocael�'nde, 97's� Tek�rdağ'da, 
90'ı Man�sa'da, 89'u Kayser�'de düzenlend�.
� TOBB Sanay� Ver� Tabanındak� akt�f 
kapas�te raporlarının toplam sayısı Haz�ran 2020'de 
74.790 �ken 7.516 adet (+%10) artış �le 82.306 adet 
oldu.
� Akt�f Kapas�te Raporlarına göre toplam 

çalışan sayısı �se Haz�ran 2020'de 3.139.551 �ken 
274.084 adet (%8.7) artarak, Haz�ran 2021'de 
3.413.635 olarak bel�rlend�.
� Kapas�te raporları; tezgâh, c�haz, mak�ne 
g�b� muharr�k kuvvet kullanarak hammadde, yarı ve 
tam mamuller�, özell�k, �çer�k, b�leş�m veya şekl�n� 
kısmen veya tamamen değ�şt�rmek amacıyla 
�şleyerek, ser� halde veya standart olarak yen� b�r 
ürün üreten �şyerler� �le yer altı kaynaklarının 
çıkarılıp �şlend�ğ� yerler� �şletenler ve b�l�ş�m 
teknoloj�s� �le yazılım üretenler �ç�n yereldek� 
Odalar tarafından düzenlen�yor ve TOBB 
tarafından onaylanıyor.

TEPAV İstihdam İzleme 
Bülteninin  Yayımladı107. Sayısı

TEPAV İst�hdam İzleme 
Bülten�n�n 107. Sayısı 
Yayımlandı.

N�san ayında s�gortalı çalışan 
sayısı yıllık olarak yüzde 10,7 
oranında artarak 21,9 m�lyon 
olarak gerçekleşm�şt�r. Sosyal 
Güvenl�k Kurumu (SGK) 
ver�ler�ne göre, toplam s�gortalı 
çalışanların yüzde 72,2's�n� 
oluşturan s�gortalı ücretl� çalışan 
grupta (4/a) artış yüzde 14,1 
olurken, esnaf-ç�ftç� grubunda 
(4/b) değ�ş�mlere bakıldığında, 
esnaf sayısında yüzde 8,2 artış, 
ç�ftç� sayısında �se yüzde 6,4 
düşüş görülmüştür. Kamu 
sektöründe s�gortalı çalışan (4/c) 
sayısındak� artış �se yüzde 
0,9'dur.

En yüksek �st�hdam artışı yıllık 
yüzde 44,4 �le �nşaat sektöründe 
gerçekleşm�şt�r. 2020 yılının 
�k�nc� yarısında toparlanma 
gösteren d�ğer sektörlerde de 
�st�hdam artışlarının hızlanarak 
devam ett�ğ� görülmekted�r. N�san 
2021'de tarım, ormancılık ve 
balıkçılıkta yüzde 15,2, �malatta 
yüzde 18,1 ve perakende t�caret 
sektörler�nde yüzde 8,5 oranında 
�st�hdam artışları gerçekleşm�şt�r. 
D�ğer  t a ra f tan ,  COVID-19 
salgının olumsuz etk�led�ğ� ve son 
1 yıldır �st�hdam kaybı yaşanan 
konaklama ve y�yecek h�zmet� 
faal�yetler� sektöründe de yüzde 
9,3 oranında �st�hdam artışı 
yaşanmıştır. Ayrıca, pandem� 
neden�yle önem kazanan �nsan 
sağlığı  ve sosyal h�zmetler 
sektöründe de yüksek oranlı 
(yüzde 37,7) �st�hdam artışları 

sürmekted�r. Ev h�zmetler�nde 10 
günden fazla çalışanlar sınıfında 
da yıllık �st�hdam artışı yüzde 17,4 
sev�yes�nded�r.

Kadın çalışan sayısı geçen aya 
ve geçen yıla göre yükselm�şt�r. 
N�san 2021'de s�gortalı kadın 
çalışan sayısı b�r yıl önces�ne göre 
512 b�n artmıştır ancak, 2020 yılı 
başında yüzde 31,3 olan s�gortalı 
kadın çalışan sayısının toplam 
�st�hdam �ç�ndek� payı N�san 
ayında yüzde 30,4'e ger�lem�şt�r. 
Aynı zamanda tüm �llerde kadın 
�st�hdamında da artış yaşanmıştır. 
K a d ı n  � s t � h d a m ı n d a  a r t ı ş 
gerçekleşen �ller�n başında 147 
b � n l � k  a r t ı ş ı y l a  İ s t a n b u l 
gelmekted�r. İstanbul'u 39 b�n artış 
�le Ankara, 36 b�n artış �le İzm�r ve 
25 b�n artış �le Bursa tak�p 
etmekted�r.

N�san 2021'de KOBİ s�gortalı 
çalışan sayısı 1 m�lyon 403 b�n 
artmıştır. N�san 2020'ye göre 
KOBİ s�gortalı çalışan sayısı en 
fazla artan sektör 377 b�n �st�hdam 
artışı �le b�na �nşaatı sektöründe 
olmuştur. Bu sektörü 94 b�n artış 
�le perakende t�caret, 82 b�n artış 
�le g�y�m eşyaları �malatı ve 79 b�n 
artış �le �nsan sağlığı h�zmetler� 
sektörler�  �zlem�şt �r.  KOBİ 
s�gortalı çalışan sayısının en hızlı 
arttığı �l de yüzde 27,2 �le Muğla 
olmuştur.  Muğla'yı, Batman, 
B�tl�s, B�ngöl ve Tuncel� tak�p 
etm�şt�r. Ayrıca, Antalya'da da 
�st�hdam artışı yüzde 17,6'ya 
ulaşmıştır. Pandem� neden�yle 
�st�hdamı olumsuz etk�lenen 
tur�zm şeh�rler�ndek� toparlanma 
d�kkat çekmekted�r.

HIZLI DESTEK PROGRAMI 
BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI

Pandem�den 
Etk�lenen 

İmalatçı M�kro 
ve Küçük 

İşletmeler 6 
Ağustos’a kadar 

başvuru 
yapab�lecek.

KOSGEB, salgından olumsuz etk�lenen �malat ve 
�malat sektörünü tamamlayıcı sektörlerdek� 
m�kro ve küçük ölçekl� �şletmelere yönel�k Hızlı 

Destek Programı başlatmıştı.

� İlk başvuruları   3-21 Mayıs'ta alınan programın 
kapsamı gen�şlet�lerek, programdan �malat, b�lg�sayar 
programlama ve b�l�msel Ar-Ge sektörler�nde faal�yet 
gösteren daha fazla �şletmen�n yararlanması amacıyla 21 
Haz�ran-9 Temmuz dönem�nde �k�nc� başvuru açılmıştı. 
Programın �k�nc� fazında bugün sona erecek başvuru 
dönem� 28 gün uzatıldı.

� KOSGEB Başkanı Hasan Basr� KurT, daha fazla 
�şletmen�n bu programdan yararlanması �ç�n süre uzatımı 
kararı aldıklarını söyled�. Kurt, "Şartları sağlayan m�kro 
ve küçük ölçekl� �şletmeler� desteğ�m�zden faydalanmaya 
davet ed�yoruz." ded�.

Gel�r kaybı kr�ter�

� İmalatçı M�kro ve Küçük İşletmelere Hızlı 
Destek Programı, �k� b�leşenden oluşuyor. İmalat ve 
b�l�msel Ar-Ge sektörler�ndek� m�kro ve küçük �şletmeler 
b�r�nc�, 2017 ve sonrasında kurulan �malat, b�lg�sayar 
programlama ve b�l�msel Ar-Ge sektörler�ndek� yen�l�kç� 
genç m�kro ve küçük �şletmeler de �k�nc� b�leşen 
kapsamında değerlend�r�l�yor.

� Programdan yararlanmak �ç�n �şletmeler�n 
Kov�d-19 salgınından önce faal�yette bulunması ve 
2019'da en az 75 b�n l�ra gel�r sev�yes�ne ulaşmış olması 
gerek�yor. Yen�l�kç� genç m�kro ve küçük �şletmelerde bu 
asgar� gel�r kr�ter�ne bakılmayacak.

� 2 0 2 0  v e  2 0 1 9  n e t  s a t ı ş  h a s ı l a t l a r ı 
karşılaştırıldığında gel�r kaybı olan �şletmeler 
programdan faydalanab�lecek. Gel�r kaybı kr�ter�nde 
2019 yılı toplamıyla 2020 toplamı yan� 12 aylık dönem 
d�kkate alınacak.

� Gel�r kaybı, KDV beyannames� üzer�nden değ�l, 
defter türüne bakılmaksızın hesaplanacak. Yen�l�kç� genç 
m�kro ve küçük �şletmeler bu kr�terden de muaf olacak.

Fa�zs�z, ger� ödemel� ve tem�natsız

� M�kro ölçekl� �şletmelere 3 ay boyunca 30 b�n, 
küçük �şletmelere de y�ne 3 ay boyunca 75 b�n l�raya 
kadar destek sağlanacak. İşletmeler, bu destek 
programından fa�zs�z, ger� ödemel� ve tem�natsız olarak 
yararlanacak. 2017 ve sonrasında kurulan ve yen�l�kç� 
faal�yetlerde bulunan �şletmelere 25 b�n l�raya kadar �lave 
destek ver�lecek.

� Kamu bankaları tarafından başlatılan "İşe 
Devam Kred�s�"n� 250 b�n l�raya kadar kullanan 
�şletmeler ve daha önce KOSGEB'den g�r�ş�mc�l�k 
kred�s� alanlar program kapsamında olacak.

� Ana veya yan faal�yet kodları hedef sektörler 
arasında bulunanların, yan� mal� kayıtlardak� sektör 
kodlarının herhang� b�r� programın hedef k�tles�ne uyan 
ve bu sektörler�n en az b�r�nde faal�yet gösteren 
�şletmeler�n başvurusu kabul ed�lecek.

Başvuru �ç�n beyana bakılacak

� Kamu alacaklarının yen�den yapılandırılması 
bağlamında verg� veya SGK borcu olan �şletmeler, 
başvuru sırasında borçlarını erteleyecekler�ne veya 
taks�tlend�recekler�ne �l�şk�n beyanda bulunurlarsa 
programa başvuru yapab�lecek. KOSGEB, destek 
ödemes� önces�nde borcunu kapatan, erteleyen veya 
taks�tlend�ren �şletmelere bakarak destek ödemes� 
yapab�lecek.

� 3-21 Mayıs'tak� �lk dönemde başvurusu 
redded�len �şletmeler, koşulları karşılıyorsa başvuruda 
bulunab�lecek.

� Desteğ�n ger� ödeme sürec� 2024'te başlayacak 
ve 2025'�n sonuna kadar devam edecek. Ger� ödeme, 4'er 
aylık 6 eş�t taks�tte yapılacak.

� Başvuru ve uygunluk kr�terler�n� karşılayan 
m�kro ve küçük �şletmeler, programa e-Devlet üzer�nden 
6 Ağustos'a kadar çevr�m �ç� olarak başvurularını 
gerçekleşt�reb�lecek.

MAYIS AYINDA 805 YATIRIM TEŞVİK 
BELGESİ DÜZENLENDİ

Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı, Mayıs ayında 805 yatırım teşv�k 
belges� düzenled�. Bakanlığın, mayıs ayına a�t yatırım teşv�k 
belges� l�stes� Resm� Gazete'de yayımlandı.

� Buna göre, mayısta 805 yatırım teşv�k belges� ver�ld�. Belge alan 
projeler�n yatırım tutarı 17 m�lyar 301 m�lyon 846 b�n 917 l�ra olarak 
hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleşt�r�lmes�yle 20 b�n 816 k�ş�n�n 
�st�hdam ed�lmes� planlanıyor.
27 yatırım teşv�k belges� �ptal ed�ld�
� Öte yandan, sab�t yatırım tutarı 319 m�lyon 86 b�n 178 l�ra olan 
ve 826 k�ş�n�n �st�hdam ed�lmes� öngörülen 27 yatırım teşv�k belges� 
�ptal ed�ld�.
� Bu dönemde 112 yatırım teşv�k belges�ne tamamlama v�zes� 
yapılırken, bu projeler�n sab�t yatırım tutarı 4 m�lyar 775 m�lyon 256 b�n 
503 l�ra, gerçekleşen �st�hdam da 5 b�n 921 oldu.

Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı, Mayıs ayında 805 yatırım 
teşv�k belges� düzenled�.

SÜT PROTEİNLERİNİN
İTHALATINA DÜZENLEME

 Baz ı  sü t  p ro te �n le r � , 
T�caret Bakanlığı tarafından 
düzenlenecek gözet�m belges�yle 
�thal ed�leb�lecek.
� T � c a r e t  B a k a n l ı ğ ı 
tarafından hazırlanan İthalatta 
Gözet�m Uygulanmasına İl�şk�n 
Te b l � ğ ,  R e s m �  G a z e t e ' d e 
yayımlanarak yürürlüğe g�rd�.
� B u n a  g ö r e ,  b a z ı  s ü t 
prote�nler�n�n �thalatında �ler�ye 
yönel�k yürütülecek gözet�m 
uygulamasına �l�şk�n usul ve 

esaslar düzenlend�.
� Ürün, yalnızca T�caret 
Bakanlığınca (İthalat Genel 
M ü d ü r l ü ğ ü )  d ü z e n l e n e c e k 
g ö z e t � m  b e l g e s � y l e  � t h a l 
ed�leb�lecek. Gözet�m belges�, 
g ü m r ü k  b e y a n n a m e s � n � n 
tesc�l�nde �lg�l� gümrük �dares�nce 
aranacak.
� G ö z e t � m  b e l g e s � 
talepler�ne �l�şk�n başvurular, 
T �ca re t  Bakan l ığ ı  �n te rne t 
s�tes�nden yapılab�lecek.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 63'üncü maddes� 
uyarınca Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı'nca hazırlanan 
ve 13 Eylül 2014 tar�hl� ve 29118 sayılı Resm� Gazete 
'de yayımlanarak yürürlüğe g�ren Yerl� Malı Tebl�ğ� 
(SGM 2014/35)'ne göre TOBB tarafından Haz�ran 
2021'de 1690 adet Yerl� Malı Belges� onaylandı. 
� Haz�ran 2021'de onaylanan Yerl� Malı 
Belgeler�nden 1.638 tanes� s�stemde akt�f olarak 
bulunuyor. Bu 1.638 belgen�n 1.213'ü yüksek ve orta-
yüksek teknoloj� düzey�nde, 425'� orta-düşük ve düşük 
teknoloj� düzey�nde.
� Haz�ran ayında onaylanan yer l �  mal ı 
belgeler�n�n; 386'sı Ankara'da, 249'u İstanbul'da, 187's� 

İzm�r'de, 138'� Konya'da, 77's� Kocael�'nde,  63'ü 
Antalya'da, 58'� Adana'da,  46'sı Tek�rdağ'da, 45'� 
Bursa'da, 33'ü Gaz�antep'te, düzenlend�.
� Haz�ran 2021'de Haz�ran 2020'ye göre %11,9 
oranında (180 adet) b�r artış �le 1690 Yerl� Malı Belges� 
onaylandı.
� 2021 yılının �lk altı ayında 2020 yılındak� aynı 
döneme göre %11,3'lük (892 adet) b�r artışla 8.809  
Yerl� Malı Belges� onaylandı.
� TOBB Yerl� Malı Belges� Ver� Tabanındak� 
Akt�f Yerl� Malı Belgeler�n�n toplam sayısı 16.134 
olarak bel�rlend�.et�r�lmes� durumunda �se �zleme 
kaldırılacak.

Haziran Ayında Onaylanan Kapasite Raporu
Geçen Yıla Göre %24,7 Arttı...

Yerli Malı Belgesi Sayısı Geçen Yılın Aynı
Dönemine Göre %11,3 Arttı...
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HAZİRAN AYI 
ENFLASYONU BELLİ OLDU
Türk�ye İstat�st�k Kurumu, haz�ran ayı enflasyon 

rakamlarını açıkladı. Buna göre, Tüket�c� F�yat 
Endeks� (TÜFE) aylık 1,94 arttı. Yıllık enflasyon 

yüzde 17,53 oldu.
 TÜİK, m�lyonlarca k�ş�y� �lg�lend�ren haz�ran 
ayı enflasyon ver�s�n� açıkladı.
 Buna göre, TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı 
Haz�ran ayında b�r öncek� aya göre yüzde 1,94, b�r 
öncek� yılın Aralık ayına göre yüzde 8,45, b�r öncek� 
yılın aynı ayına göre yüzde 17,53 ve on �k� aylık 
ortalamalara göre yüzde 14,55 artış gerçekleşt�.
 Yİ-ÜFE �se Aralık 2020'ye göre yüzde 22,04, 
geçen yılın haz�ran ayına göre yüzde 42,89 artış gösterd�.
En yüksek artış ulaştırmada
 TÜFE'de ana harcama gruplarında haz�randa 
yıllık bazda en yüksek artış yüzde 26,29 �le ulaştırmada 
görüldü. Ulaştırmayı yüzde 25,69 �le ev eşyası, yüzde 
19,99 �le gıda ve alkolsüz �çecekler �zled�.

 Haz�randa 2020'ye göre artışın düşük olduğu 
ana gruplar sırasıyla yüzde 2,01 �le alkollü �çecekler ve 
tütün grubu, yüzde 6,13 �le haberleşme, yüzde 7,05 �le 
g�y�m ve ayakkabı olarak bel�rlend�.

 Haz�randa, endekste kapsanan 415 maddeden 
55'�n�n ortalama fiyatında düşüş gerçekleş�rken, 54'ünün 
ortalama fiyatında değ�ş�m olmadı. 306 madden�n 
ortalama fiyatında �se artış gerçekleşt�.

Yİ-ÜFE

 Yİ-ÜFE, haz�randa b�r öncek� aya göre yüzde 
4,01, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 22,04, geçen 
yılın aynı ayına göre yüzde 42,89 ve on �k� aylık 
ortalamalara göre yüzde 25,38 yükseld�.

Sanay�n�n 4 sektörünün haz�randa yıllık bazda 
değ�ş�mler�, madenc�l�k ve taş ocakçılığında yüzde 
35,34, �malatta yüzde 45,87, elektr�k, gaz üret�m� ve 
dağıtımında yüzde 11,22, su tem�n�nde yüzde 28,59 artış 
olarak gerçekleşt�.

 Bu grupların aylık değ�ş�mler�ne bakıldığında 
�se madenc�l�k ve taş ocakçılığında yüzde 2,92, �malatta 
yüzde 3,78, elektr�k, gaz üret�m� ve dağıtımında yüzde 
7,46, su tem�n�nde yüzde 0,19 artış görüldü.

 Ana sanay� gruplarının yıllık değ�ş�mler� 
�ncelend�ğ�nde, ara malında yüzde 54,89, dayanıklı 
tüket�m malında yüzde 33,05, dayanıksız tüket�m 
malında yüzde 28,25, enerj�de yüzde 41,74, sermaye 
malında yüzde 31,65 artış yaşandı.

 Bu grupların aylık değ�ş�mler�ne bakıldığında 
�se ara malında yüzde 4,26, dayanıklı tüket�m malında 
yüzde 2,56, dayanıksız tüket�m malında yüzde 2,57, 
enerj�de yüzde 7,28, sermaye malında yüzde 2,51 artış 
kayıtlara geçt�.

 Yıllık en düşük artış yüzde 10,43 �le g�y�m 
eşyasında gerçekleşt�. Buna karşılık ham petrol ve doğal 
gaz yüzde 181,45, kok ve rafine petrol ürünler� yüzde 
123,8, ana metaller yüzde 100,04 �le endeksler�n en fazla 
arttığı alt sektörler oldu.

 Tütün ürünler� aylık değ�ş�m göstermeyen tek 
alt sektör oldu. Aylık en düşük artış yüzde 0,07 �le temel 
eczacılık ürünler� ve müstahzarları, yüzde 0,19 �le su ve 
suyun arıtılması ve damıtılması, yüzde 0,85 �le basım ve 
kayıt h�zmetler� alt sektörler�nde gerçekleşt�. Buna 
karşılık kok ve rafine petrol ürünler� yüzde 8,84, ağaç ve 
mantar ürünler� (mob�lya har�ç) yüzde 8,12 �le 
endeksler�n en fazla arttığı alt sektörler olarak kayda 
geçt�.

F�yatlar en çok Antalya, Isparta, Burdur'da arttı

 Türk�ye'de haz�randa yıllık bazda tüket�c� 
fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 19,56 �le 
"Antalya, Isparta, Burdur" olarak bel�rlend�.

 Türk�ye İstat�st�k Kurumu ver�ler�ne göre, 
haz�ran ayında İstat�st�k� Bölge B�r�m Sınıflaması 
(İBBS) 2. düzeyde bulunan 26 bölge �ç�nde, aylık bazda 
en yüksek artış yüzde 2,53 �le "Kocael�, Sakarya, Düzce, 
Bolu, Yalova" bölges�nde oldu.

 12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış 
yüzde 16,26 �le "Şanlıurfa, D�yarbakır" bölges�nde 
gerçekleşt�.

 Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 19,56 �le 
"Antalya, Isparta, Burdur" bölges�nde gözlen�rken, bu 
bölgey� yüzde 19,44 �le "Malatya, Elazığ, B�ngöl, 
Tuncel�" ve yüzde 19,26 �le "Trabzon, Ordu, G�resun, 
R�ze, Artv�n, Gümüşhane" bölgeler� �zled�.

 Geçen yılın haz�ran ayına göre en düşük fiyat 
artışı �se yüzde 16,01 �le "Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan" 
bölges�nde hesaplandı.

TÜFE, geçen yılın �k�nc� yarısında yüzde 8,37 
artmıştı

 TÜİK ver�ler�ne göre, Tüket�c� F�yat Endeks� 
(TÜFE), 2020'n�n �k�nc� yarısında yaklaşık yüzde 8,37 
artmıştı. Böylece 6 aylık dönemde, geçen yılın �k�nc� 
yarısı �ç�n toplu sözleşme kapsamında yapılan yüzde 
4'lük zam aşılmış, bu nedenle yaklaşık yüzde 4,33'lük 
enflasyon farkı ödenmes� durumu ortaya çıkmıştı.

 2021'�n �lk yarısında uygulanacak toplu 
sözleşme hükmü doğrultusunda memur maaşlarına 
yüzde 3 artış yapılması öngörülüyordu.

 Buna yüzde 4,33'lük enflasyon farkının 
eklenmes�yle memurlar, sözleşmel�ler ve memur 
emekl�ler�n�n maaş ve aylık artışı yüzde 7,33 olmuştu. 

OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN 

İHRACATI TAM GAZ 
Yılın �lk 6 ayında otomot�v dış satımı geçen senen�n aynı dönem�ne 
kıyasla yüzde 33 artarak 14,4 m�lyar dolar oldu.
� Türk�ye'n�n �hracatının 15 yıldır sektörel bazda b�r�nc�s� olan 
otomot�v endüstr�s�, haz�ran ayında geçen yılın aynı dönem�ne göre 
yüzde 17 artışla 2,35 m�lyar dolarlık �hracata �mza attı.
� Uludağ Otomot�v Endüstr�s� İhracatçıları B�rl�ğ�nden (OİB) 
yapılan açıklamaya göre, sektör, koronav�rüs salgını önces� 
dönemdek� aylık �hracat ortalaması olan 2,5 m�lyar dolar sev�yes�ne 
yaklaştı.
� Sektörün ocak-haz�ran dönem� dış satımı �se geçen senen�n 
aynı dönem�ne kıyasla yüzde 33 artarak 14,4 m�lyar dolar oldu. Yılın 
�lk yarısındak� �hracatıyla ülke dış satımında �lk sırada yer alan 
sektörün aylık ortalama �hracatı 2,4 m�lyar dolar olarak hesaplandı.

Tedar�k endüstr�s� �hracatı yüzde 49,5 arttı

� Haz�ran ayında tedar�k endüstr�s� �hracatı yüzde 49,5 artarak 
1 m�lyar 78 m�lyon dolara ulaşıp, sektörün en büyük ürün grubunu 
oluşturdu. B�nek otomob�l �hracatı yüzde 22 azalarak 609 m�lyon 
dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar �hracatı yüzde 74 artarak 
454 m�lyon dolar, otobüs-m�n�büs-m�d�büs dış satımı �se yüzde 24,5 
azalarak 87 m�lyon dolar olarak kayıtlara geçt�.

� Tedar�k endüstr�s�nde en büyük pazar olan Almanya'ya 
�hracatta yüzde 83 artış görüldü. Öneml� pazarlardan İtalya'ya yüzde 
115, Fransa'ya yüzde 38, ABD'ye yüzde 73, Rusya'ya yüzde 77, 
B�rleş�k Krallık'a yüzde 75, Polonya'ya yüzde 77 artış kayded�ld�.

� B�nek otomob�llerde öneml� pazarlardan Fransa'ya yüzde 32, 
Almanya'ya yüzde 48, Slovenya'ya yüzde 40, İsra�l'e yüzde 64, 
Belç�ka'ya yüzde 72, İsveç'e yüzde 45, Hollanda'ya yüzde 40 �hracat 
düşüşü, İtalya'ya yüzde 42, ABD'ye yüzde 36, Fas'a yüzde 778, 
B�rleş�k Krallık'a yüzde 33 �hracat artışı yaşandı.

� Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda B�rleş�k Krallık'a 
yüzde 319, Fransa'ya yüzde 129, İtalya'ya yüzde 202, İspanya'ya 
yüzde 126 �hracat artışı, Belç�ka'ya �se yüzde 17 �hracat düşüşü 
görüldü.

� Otobüs-m�n�büs-m�d�büs ürün grubunda �se en fazla �hracat 
yapılan ülkeler olan Macar�stan'a yüzde 712, Fransa'ya yüzde 80 artış, 
Almanya'ya yüzde 70, Fas'a yüzde 97 düşüş olduğu bel�rlend�.

D�ğer ürün grupları arasında yer alan çek�c�ler �hracatı �se yüzde 8,5 
düşerek 50 m�lyon dolar oldu.

Almanya'ya otomot�v �hracatında yüzde 15 artış

� Otomot�v endüstr�s�n�n en büyük pazarı Almanya'ya yüzde 
15 artışla 335 m�lyon dolarlık �hracat yapıldı.

� İk�nc� büyük pazar B�rleş�k Krallık'a yüzde 125 artışla 275 
m�lyon dolar, Fransa'ya da yüzde 4 artışla 262 m�lyon dolarlık �hracat 
kayded�ld�. İtalya'ya yüzde 82,5, Polonya'ya yüzde 33, ABD'ye yüzde 
27, Rusya'ya yüzde 43, Macar�stan'a yüzde 93, Fas'a yüzde 41 �hracat 
artışı yaşanırken, Belç�ka'ya yüzde 16,5, Slovenya'ya yüzde 26, 
İsra�l'e yüzde 35 ve İsveç'e de yüzde 33 �hracat düşüşü görüldü.

� Ülke grubu bazında Avrupa B�rl�ğ� (AB) ülkeler�ne �hracat 
yüzde 10 artışla 1 m�lyar 468 m�lyon dolara çıktı. Ülke grubu bazında 
�hracatta �lk sırada yer alan AB ülkeler�n�n aldığı pay �se yüzde 62,4 
olarak kayıtlarda yer aldı.

� D�ğer Avrupa ülkeler�ne yüzde 90,5, Kuzey Amer�ka Serbest 
T�caret Bölges� ve Afr�ka  ülkeler�ne yüzde 20'şer, Bağımsız Devletler 
Topluluğuna da yüzde 44 �hracat artışı yaşandı.

TARIMIN 
İHRACATTAKİ PAYI

%13 OLDU 

Tarım, bünyes�ndek� tüm sektörlerle geçen ay �hracatta ayağa kalktı. B�r 
öncek� döneme göre �hracatı yüzde 34,3 artarak 2 m�lyar 564 m�lyon 
723 b�n dolar olan tarımın, �hracattak� payı yüzde 13 oldu.

 TİM ver�ler�ne göre, Türk�ye'n�n haz�ran ayı �hracatı, 2020'n�n 
aynı dönem�ne kıyasla yüzde 46,9 artarak 19 m�lyar 773 m�lyon dolar 
olarak gerçekleşt�.

 Geçen ay 2020'n�n aynı dönem�ne göre �hracatı yüzde 34,3 
artarak 2 m�lyar 564 m�lyon 723 b�n dolara çıkan tarımın, Türk�ye'n�n 
toplam �hracatı �çer�s�ndek� payı yüzde 13 oldu.

 Söz konusu dönemde Türk�ye'n�n sanay� �hracatı yüzde 49,6 
artarak 15 m�lyar 276 m�lyon 639 b�n dolara, madenc�l�k �hracatı da 
yüzde 59,2 yükselerek 497 m�lyon 555 b�n dolara ulaştı.

3 sektör rekor �hracata �mza attı

 Sektörlere göre bakıldığında, hububat, bakl�yat, yağlı tohumlar 
ve mamuller�; tarım �hracatında haz�randa da l�derl�ğ�n� sürdürdü. 
Sektör, geçen ay 766 m�lyon 532 b�n dolarlık �hracat gerçekleşt�rd�.

 Hububat, bakl�yat, yağlı tohumlar ve mamuller�n�, 614 m�lyon 
376 b�n dolarla mob�lya, kağıt ve orman ürünler�, 314 m�lyon 98 b�n 
dolarla su ürünler� ve hayvansal mamuller, 295 m�lyon 745 b�n dolarla 
yaş meyve ve sebze, 193 m�lyon 875 b�n dolarla meyve sebze mamuller� 
sektörler� tak�p ett�.

 Mob�lya, kağıt ve orman ürünler�, su ürünler� ve hayvansal 
mamuller, meyve sebze mamuller� sektörler� haz�randa tar�hler�n�n en 
yüksek aylık �hracat performansına �mza attı.

 Geçen ay fındık ve mamuller� sektörü 149 m�lyon 62 b�n 
dolarlık, kuru meyve ve mamuller� sektörü 111 m�lyon 112 b�n dolarlık, 
tütün sektörü 85 m�lyon 524 b�n dolarlık, zeyt�n ve zeyt�nyağı sektörü 
23 m�lyon 407 b�n dolarlık, süs b�tk�ler� ve mamuller� sektörü 10 m�lyon 
992 b�n dolarlık dış satım gerçekleşt�rd�.

En fazla �hracat artışı süs b�tk�ler� ve mamuller�nde

 Tarım grubu bünyes�nde tüm sektörler geçen ay dış satımını 
artırdı.

 Süs b�tk�ler� ve mamuller�, geçen ay tarım grubunda en az 
�hracat gerçekleşt�ren sektör olmasına karşın dış satımını en fazla artıran 
sektör olarak kayıtlara geçt�. Sektörün �hracatı, geçen yılın aynı 
dönem�ne göre yüzde 81,4 artış kaydett�.

 Meyve sebze mamuller� sektörü geçen ay �hracatını yüzde 72,2, 
su ürünler� ve hayvansal mamuller yüzde 71,3, hububat, bakl�yat, yağlı 
tohumlar ve mamuller� yüzde 34,1, mob�lya, kağıt ve orman ürünler� 
yüzde 33,9, kuru meyve ve mamuller� yüzde 24,2, fındık ve mamuller� 
yüzde 23,8, zeyt�n ve zeyt�nyağı yüzde 23,4, yaş meyve ve sebze yüzde 
11,9 ve tütün yüzde 1,2 artırdı.

Madenc�l�k ürünler� �hracatı, yılın �lk 6 ayında geçen 
yılın aynı dönem�ne göre yüzde 52,3 artarak 2 m�lyar 
817 m�lyon 236 b�n dolara yükseld�.
� TİM ver�ler�nden derlenen b�lg�lere göre, 
Türk�ye'n�n haz�ran ayı �hracatı, 2020'n�n aynı 
dönem�ne kıyasla yüzde 46,9 artarak 19 m�lyar 773 
m�lyon dolar olarak gerçekleşt�.
� Söz konusu dönemde 171 ülkeye 497 m�lyon 
555 b�n dolar değer�nde madenc�l�k ürünü �hraç ed�ld�. 
Sektörün �hracatı son 12 aylık dönemde 5 m�lyar 237 
m�lyon dolar olurken, �lk yarıda da geçen yılın aynı 
dönem�ne göre yüzde 52,3 artarak 2 m�lyar 817 m�lyon 
236 b�n dolara yükseld�.
� Madenc�l�k ürünler� �hracatının Türk�ye'n�n 
toplam �hracatı �çer�s�ndek� payı �lk yarıda yüzde 2,7 
olarak gerçekleşt�.
� Madenc�l�k sektörü, �lk yarıda Türk�ye'n�n 80 
kent�nden dış satım yaptı. Sektörde toplam �hracatın 
694 m�lyon 142 b�n dolarını İstanbul  gerçekleşt�rd�. 
Bu rakam, sektörün toplam �hracatının yüzde 25'�ne 
denk geld�.
� İstanbul'un ardından en fazla madenc�l�k 
ürünler� �hracatı yapan kentler, 584 m�lyon 404 b�n 
dolarla Ankara, 155 m�lyon 740 b�n dolarla Antalya, 
149 m�lyon 679 b�n dolarla Elazığ, 136 m�lyon 875 b�n 
dolarla Den�zl� ve 124 m�lyon 190 b�n dolarla Afyon 
olarak kayıtlara geçt�.

Yılın �lk 6 ayında en fazla �hracat Ç�n'e

� Madenc�l�k ürünler� sektörünün yılın �lk 
yarısında en fazla �hracat gerçekleşt�rd�ğ� ülke Ç�n 
oldu. Ç�n'e bu dönemde 846 m�lyon 875 b�n dolarlık 
�hracat yapıldı.

� Ç�n'�, 275 m�lyon 881 b�n dolarla ABD, 132 
m�lyon 205 b�n dolarla İspanya, 127 m�lyon 588 b�n 
dolarla Belç�ka, 110 m�lyon 635 b�n dolarla 
Bulgar�stan, 103 m�lyon 288 b�n dolarla İtalya ve 86 
m�lyon 370 b�n dolarla İsveç tak�p ett�.

� Ülkelere göre sektörün dış satım hacm�ndek� 
değ�ş�me bakıldığında, m�ktar bazında en fazla �hracat 
artışı 290 m�lyon 758 b�n dolarla Ç�n'de kayded�ld�.

Madenc�l�k ürünler� sektörünün alt kalemler�ne 
bakıldığında, sektörün �hracatına en büyük katkıyı 1 
m�lyar 14 m�lyon 344 b�n dolarla metal cevherler� 
yaptı.

� Metal cevherler�n�, 1 m�lyar 10 m�lyon 466 b�n 
dolarla yontulmaya ve �nşaata elver�şl� mermer, 
traverten, on�ks, gran�t ve d�ğer doğal madenc�l�k 
ürünler�, 527 m�lyon 32 b�n dolarla m�neral maddeler 
ve 245 m�lyon 43 b�n dolarla maden dışı ürünler tak�p 
ett�.

� Söz konusu dönemde 17 m�lyon 166 b�n 
dolarlık m�neral yakıtlar, 3 m�lyon 69 b�n dolarlık da 
gran�t ham, kabaca yontulmuş veya blok madenc�l�k 
ürünler� �hracatı yapıldı.

Madencilik Sektöründen 2,8 Milyar Dolarlık İhracat

İhracat ve İthalat Birim Değerleri Mayıs’ta Yükseldi
hracat b�r�m değer endeks�, mayısta geçen yılın aynı 

İayına göre yüzde 13,1, �thalat b�r�m değer endeks� 
yüzde 29,1 arttı.

� Türk�ye İstat�st�k Kurumu, mayıs ayına �l�şk�n 
dış t�caret endeksler�n� açıkladı.

� Buna göre, �hracat b�r�m değer endeks� 
mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,1 
yükseld�.

� Endeks, Mayıs 2020'ye kıyasla, gıda, �çecek ve 
tütünde yüzde 3,1, ham maddelerde (yakıt har�ç) yüzde 
25,3, yakıtlarda yüzde 126,3 ve �malat sanay�s�nde 
(gıda, �çecek, tütün har�ç) yüzde 11,3 artış kaydett�.

İthalat b�r�m değer endeks� mayısta yıllık bazda 
yüzde 29,1 yükseld�.

� Endeks geçen yılın aynı ayına göre, gıda, 
�çecek ve tütünde yüzde 12,4, ham maddelerde (yakıt 
har�ç) yüzde 50,9, yakıtlarda yüzde 100,1 ve �malat 
sanay�s�nde (gıda, �çecek, tütün har�ç) yüzde 21,1 artış 
gösterd�.

İhracat m�ktar endeks�

� İhracat m�ktar endeks� mayısta geçen yılın 
aynı ayına göre yüzde 46,6 arttı. Endeks aynı dönemde, 
gıda, �çecek ve tütünde yüzde 26,8, ham maddelerde 

(yakıt har�ç) yüzde 37, yakıtlarda yüzde 38,7 ve �malat 
sanay�s�nde (gıda, �çecek, tütün har�ç) yüzde 57,3 değer 
kazandı.

� İthalat m�ktar endeks� mayısta yıllık bazda 
yüzde 19,3 yükseld�. Endeks bu dönemde, gıda, �çecek 
ve tütünde yüzde 34,7 azalırken ham maddelerde (yakıt 
har�ç) yüzde 10,4, yakıtlarda yüzde 21,9 ve �malat 
sanay�s�nde (gıda, �çecek, tütün har�ç) yüzde 40 artış 
kaydett�.

Mevs�m ve takv�m etk�s�nden arındırılmış ver�ler

� Mevs�m ve takv�m etk�ler�nden arındırılmış 
ser�ye göre, n�sanda 142,4 olan �hracat m�ktar endeks� 
yüzde 0,8 artarak, mayısta 143,6'ya çıktı. Takv�m 
etk�ler�nden arındırılmış ser�ye göre �se Mayıs 2020'de 
96,8 olan �hracat m�ktar endeks� yüzde 49,5 artışla bu 
yılın aynı ayında 144,7 oldu.

� Mevs�m ve takv�m etk�ler�nden arındırılmış 
ser�ye göre, n�sanda 108 olan �thalat m�ktar endeks� 
yüzde 2,3 artarak, mayısta 110,4'e yükseld�. Takv�m 
etk�ler�nden arındırılmış ser�ye göre �se geçen yıl 
mayısta 94,7 olan �thalat m�ktar endeks� yüzde 21,3 
artışla bu yıl mayısta 114,8'e çıktı.

� Dış t�caret hadd�, mayısta yıllık bazda 13 puan 
azalarak 91,6 oldu.
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