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TEPAV Perakende   
Güven Endeks� Yayımlandı
TEPAV Perakende Güven 
Endeks�n�n 146. sayısı yayımlandı. 
TEPAV tarafından hazırlanan 
yayında: “TEPE, Şubat 2022'de b�r 
öncek� aya göre 3,3 puanlık, b�r 
öncek� yılın aynı dönem�ne göre �se 
9,8 puanlık artışla -9,3 puan 
değer�n� aldı.”den�ld�. 

Perakende Satış Hacm� 
Ocakta Yıllı Bazda 

Tarım Araz�ler�n�n Kullanımının Etk�nleşt�r�lmes�n�n 
Desteklenmes�ne İl�şk�n Cumhurbaşkanı Kararı, Resm� 
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe g�rd�. Buna göre, tarım 

araz�ler�n�n kullanımının etk�nleşt�r�lmes� �ç�n ek�m programında 
olmayan ve nadasa ayrılan alanlar �le �şlemel� tarıma uygun olmayan 
alanlar öncel�kl� olmak üzere, uygun tarımsal üret�m yöntemler� 
kullanmak suret�yle b�tk�sel üret�m�n artırılması ve hasat sonrası ürün 
�şlemeye yönel�k yatırım projeler�n�n desteklenmes�ne �l�şk�n usul ve 
esaslar bel�rlend�.

Karar kapsamında h�be ödemeler�, boş bırakılan, atıl durumda 

bulunan veya nadasa bırakılan araz�ler�, uygun münavebe planı ve ek�m 
yöntemler� kullanmak suret�yle tarımsal üret�me kazandırmak, �kl�m 
değ�ş�kl�ğ�n� d�kkate alarak uygun çeş�tlerle hububat, baklag�l ve yağlı 
tohumlu b�tk�ler�n üret�m�n� gel�şt�rmek �ç�n yapılacak. 
İşlemel� tarıma uygun olmayan araz�lerde katma değer� yüksek b�tk� 
türler�n�n üret�m�n� artırmak, hasat sonrası kayıpları azaltmak ve katma 
değer� artırmak amacıyla b�r�nc�l üret�m sonrası kurutma veya �şleme 
tes�sler� kurmak, doğal ekoloj�ler�nde var olan b�tk� türler�n�n aşılama, 
çeş�t değ�ş�m� ve benzer� tekn�k uygulamalarla b�r�m alandan elde 
ed�len ver�m�n� artırmak �ç�n de h�be ver�lecek.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 
(BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene 
göre, sektörün kred� hacm� 4 Mart �t�barıyla 32 
m�lyar 580 m�lyon l�ra arttı. Söz konusu dönemde 
toplam kred� hacm� 5 tr�lyon 181 m�lyar 15 m�lyon 
l�radan 5 tr�lyon 213 m�lyar 595 m�lyon l�raya 
yükseld�. Bankacılık sektöründek� toplam 
mevduat da (bankalararası dah�l), geçen hafta 42 
m�lyar 979 m�lyon l�ra arttı. Söz konusu haftada 
yüzde 0,8 yükselen bankacılık sektörü toplam 
mevduatı, 5 tr�lyon 694 m�lyar 698 m�lyon l�ra 
oldu. 2

Bankacılık Kredi Hacmi
5 Trilyon 214 Milyar Lira Oldu  
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İnşaat Maliyet
Endeksi Arttı...
Türk�ye İstat�st�k 
Kurumu, ocak ayına 
�l�şk�n �nşaat mal�yet 
endeks� ver�ler�n� 
açıkladı. Endeks, b�r 
öncek� aya kıyasla 
yüzde 15,24, yıllık 
bazda �se yüzde 79,91 
yükseld�.

Cari Açık Rakamları Açıklandı
Türk�ye'n�n car� �şlemler hesabı, 
ocak ayında 7 m�lyar 112 m�lyon 
dolar açık ver�rken, 12 aylık car� 
açık 20 m�lyar 223 m�lyon dolar 
oldu. Türk�ye Cumhur�yet Merkez 
Bankası (TCMB) tarafından 
açıklanan ödemeler denges� 
ver�ler�ne göre, car� �şlemler açığı 
ocakta geçen yılın aynı ayına 
kıyasla 5 m�lyar 336 m�lyon dolar 
artarak 7 m�lyar 112 m�lyon dolar 

düzey�nde gerçekleşt�. Bunun 
sonucunda 12 aylık car� �şlemler 
açığı 20 m�lyar 223 m�lyon dolara 
yükseld�.

Bu gel�şmede, ödemeler 
denges� tanımlı dış t�caret açığının 
6 m�lyar 425 m�lyon dolar artarak 
8 m�lyar 333 m�lyon dolara 
çıkması etk�l� oldu.sektöründe 
s�gortalı çalışan sayısındak� artış 
�se yüzde 1,5 �le sınırlıdır.”den�ld�.

43

Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığının ödeme 
belgeler�nde vades� geçm�ş verg� 
borçları �le yasal tevk�fat ve d�ğer 

kes�nt�ler�n mahsubuna �l�şk�n "Muhasebat 
Genel Müdürlüğü Genel Tebl�ğ�" Resm� 
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe g�rd�.

Buna göre, hak sah�b�ne a�t hak ed�ş�n 
tamamına �l�şk�n ödeme sürec� tamamlanıncaya 
kadar, hak sah�b�n�n vades� geçm�ş verg� borcunu 
ve d�ğer kes�nt�ler�n� karşılayacak tutara kadar 
olan kısmı �ç�n ödeme emr� belges� düzenlenerek 
mahsuben ödeme gerçekleşt�r�leb�lecek.

Bu kapsamdak� ödemelere �l�şk�n 
�şlemler�n elektron�k ortamda yürütülmes�ne 
�l�şk�n usul ve esaslar Bakanlıkça bel�rlenecek. 

Bakanlık ayrıca tebl�ğ kapsamındak� �şlemlerde 
kamu �dareler� ve ödeme türler� �t�barıyla farklı 
uygulamalar bel�rlemeye yetk�l� olacak.
Kamu alacağı hızlı b�r şek�lde tahs�l ed�lm�ş 
olacak

Uygulama �le hem kamu alacağı hızlı b�r 
şek�lde mahsuben tahs�l ed�lm�ş olacak hem de 
hak sah�pler�n�n,  ödemeler�n tamamını 
beklemeler�nden kaynaklanan gec�kme 
neden�yle, verg�n�n zamanında ödenmemes�nden 
kaynaklı olarak fa�z g�b� yükler altına g�rmeler� 
ve verg� borcu neden�yle kamu �haleler�ne 
katılamamaları g�b� mağdur�yetler� önlenm�ş 
olacak. uygulamalar bel�rlemeye yetk�l� olacak.

Verimlilik İstatistikleri Açıklandı

Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı, 2021'�n 4'üncü 
çeyreğ�ne �l�şk�n ver�ml�l�k �stat�st�kler�n� 
açıkladı. Buna göre, takv�m etk�ler�nden 
arındırılmış toplam sanay� çalışan k�ş� başına 
üret�m endeks�, söz konusu dönemde 2020'n�n 
4'üncü çeyreğ�ne kıyasla yüzde 4,2 arttı.
 Mevs�m ve takv�m etk�ler�nden 
arındırılmış toplam sanay� çalışan k�ş� başına 
üret�m endeks� de geçen yıl ın 4 'üncü 
çeyreğ�nde, b�r öncek� çeyreğe kıyasla yüzde 
3,1 yükseld�.

Ekilmeyen
Araziye 

Hibe Desteği 
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TEPAV İst�hdam İzleme Bülten�'n�n 115. 
sayısı yayımlandı. TEPAV tarafından 
hazırlanan bültende; “Aralık ayında 
s�gortalı çalışan sayısı yıllık olarak yüzde 
6,3 oranında (1,3 m�lyon) artarak 22,4 
m�lyon olarak gerçekleşm�şt�r. SGK Aralık 
ayı ver�ler�ne göre, toplam s�gortalı 
çalışanların yüzde 72,2's�n� oluşturan 
s�gortalı ücretl� çalışan grubu yıllık olarak 
yüzde 6,4 (966 b�n) artmış ve genel eğ�l�m� 
bel�rley�c� olmuştur.”den�ld�. 

Merkez 
Bankası 
Rezevrleri
110,3 Milyar
Dolar Oldu. 2

TEPAV İstihdam İzleme 
Bülteni Yayımlandı...

 

İki Ayda
416 Bin 784  
Konut
Satıldı.

Bitkisel Üretim Değerleri 2021'de Arttı

Türk�ye İstat�st�k Kurumu, 2021 yılına �l�şk�n 
b�tk�sel ürün fiyatlarını ve üret�m değerler�n� 
açıkladı. Buna göre, tahıllar ve d�ğer b�tk�sel 
ürünler�n değer�, geçen yıl 2020'ye göre 
yüzde 34,98 artışla 132,51 m�lyar l�ra oldu.

Meyveler, �çecek ve baharat b�tk�ler� 
üret�m değer� yüzde 22,26 yükselerek 113,16 
m�lyar l�ra, sebzeler�n üret�m değer� �se yüzde 
7,44 art ış la  59,4 m�lyar l � ra  olarak 
gerçekleşt�.
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Vergi Alacakları
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Türk�ye İstat�st�k Kurumu, ocak 
ayına �l�şk�n perakende satış 
endeksler�n� açıkladı. Buna göre, 
sab�t fiyatlarla perakende satış 
hacm� ocakta b�r öncek� aya göre 
yüzde 1,5 azaldı 

2

Kamu Alacaklarından Mahsup Edilecek

İşsizlik 
Rakamları

Açıklandı   

Yüzde 7,9 Arttı...
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Tarım Araz�ler�n�n Kullanımının Etk�nleşt�r�lmes�n�n 
Desteklenmes�ne İl�şk�n Cumhurbaşkanı Kararı, 
Resm� Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe g�rd�. Buna 

göre, tarım araz�ler�n�n kullanımının etk�nleşt�r�lmes� �ç�n 
ek�m programında olmayan ve nadasa ayrılan alanlar �le 
�şlemel� tarıma uygun olmayan alanlar öncel�kl� olmak üzere, 
uygun tarımsal üret�m yöntemler� kullanmak suret�yle b�tk�sel 
üret�m�n artırılması ve hasat sonrası ürün �şlemeye yönel�k 
yatırım projeler�n�n desteklenmes�ne �l�şk�n usul ve esaslar 
bel�rlend�.

Karar kapsamında h�be ödemeler�, boş bırakılan, atıl 
durumda bulunan veya nadasa bırakılan araz�ler�, uygun 
münavebe planı ve ek�m yöntemler� kullanmak suret�yle 
tarımsal üret�me kazandırmak, �kl�m değ�ş�kl�ğ�n� d�kkate 
alarak uygun çeş�tlerle hububat, baklag�l ve yağlı tohumlu 
b�tk�ler�n üret�m�n� gel�şt�rmek �ç�n yapılacak. 

İşlemel� tarıma uygun olmayan araz�lerde katma 
değer� yüksek b�tk� türler�n�n üret�m�n� artırmak, hasat sonrası 
kayıpları azaltmak ve katma değer� artırmak amacıyla b�r�nc�l 

üret�m sonrası kurutma veya �şleme tes�sler� kurmak, doğal 
ekoloj�ler�nde var olan b�tk� türler�n�n aşılama, çeş�t değ�ş�m� 
ve benzer� tekn�k uygulamalarla b�r�m alandan elde ed�len 
ver�m�n� artırmak �ç�n de h�be ver�lecek.
Proje bedel�n�n yüzde 75'�ne h�be

Yatırım konularına göre h�be oranları, proje toplam 
bedel�n�n azam� yüzde 75'� olarak uygulanacak. H�be 
ödemeler�nden gerçek ve tüzel k�ş�ler yararlanacak.

H�be desteklemeler�nden kamu kurum ve kuruluşları 
�le ortaklıkları faydalanamayacak. D�ğer kamu kurum ve 
kuruluşlarından aynı konuda h�be desteğ� sağlanan yatırımlar, 
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan doğrudan 
destekler har�ç olmak üzere desteklenmeyecek.

Destekleme ödemeler�nden, �dar� hata sonucu 

düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler har�ç, haksız yere 

yararlandığı tesp�t ed�len üret�c�ler, 5 yıl süreyle h�çb�r 

destekleme programından yararlandırılmayacak.

Türk�ye İstat�st�k Kurumu (TÜİK), 
Ocak 2022 dönem�ne �l�şk�n �ş gücü 
�stat�st�kler�n� açıkladı. Buna göre, 
Türk�ye genel�nde 15 ve daha yukarı 
yaştak� k�ş�lerde �şs�z sayısı, ocak 
ayında b�r öncek� aya göre 21 b�n k�ş� 
artarak 3 m�lyon 859 b�n k�ş�ye çıktı. 
İşs�zl�k oranı öncek� ayla aynı kaldı 
v e  y ü z d e  1 1 , 4  s e v � y e s � n d e 
gerçekleşt�.  geçen İşs�zl�k oranı,
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�şmeyerek yüzde 21,6 oldu.
İşs�zl�k oranı 2020 ve 2021 yılı 
ver�ler�nde bazı aylarda rev�zyona 
g�d�ld�.

T Ü İ K ' � n  d a h a  ö n c e 
yayımladığı duyuruya �st�naden, 
ç e y r e k l � k  v e  y ı l l ı k  h a b e r 
bültenler�nde daha detaylı olarak 
ver�len ve ver�lmeye devam ed�lecek 
o l a n  s e k t ö r e  � l � ş k � n  � ş  g ü c ü 
göstergeler� Ocak 2022 Haber 
Bülten�'nden �t�baren aylık olarak 
yayımlanmayacak.

M e v s � m  e t k � s � n d e n 
arındırılmış �st�hdam ed�lenler�n 
sayısı, ocakta b�r öncek� aya kıyasla 
43 b�n k�ş� azalarak 29 m�lyon 910 b�n 

k�ş� oldu. İst�hdam oranı da 0,2 
puanlık azalışla yüzde 46,5'e ger�led�. 
Bu oran erkeklerde yüzde 63,8 �ken 
kadınlarda yüzde 29,7 olarak 
gerçekleşt�.

M e v s � m  e t k � s � n d e n 
arındırılmış �ş gücü, söz konusu ayda 
b�r öncek� aya göre 22 b�n k�ş� 
azalarak 33 m�lyon 769 b�ne düştü. İş 
gücüne katılma oranı da 0,1 puanlık 
azalışla yüzde 52,6 olarak gerçekleşt�. 
İş gücüne katılma oranı erkeklerde 
yüzde 71,1, kadınlarda �se yüzde 34,4 
oldu.

İ s t � hdam ed � l en l e rden 
referans dönem�nde �ş başında 
o lan la r ın ,  mevs �m ve  takv�m 
etk�ler�nden arındırılmış haftalık 
ortalama fi�l� çalışma süres� ocakta 
aylık bazda 0,2 saat artarak 45,3 saat 
olarak bel�rlend�.

Z a m a n a  b a ğ l ı  e k s � k 
�st�hdam, potans�yel �ş gücü ve 
�şs�zlerden oluşan atıl �ş gücü oranı, 
ocakta Aralık 2021'e göre 0,1 puan 
artarak yüzde 22,9 oldu. Zamana 
bağlı eks�k �st�hdam ve �şs�zler�n 
bütünleş�k oranı yüzde 15,7 �ken 
potans�yel �ş gücü ve �şs�zler�n 
bütünleş�k oranı yüzde 19 olarak 
tahm�n ed�ld�.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 
tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün 
kred� hacm� 4 Mart �t�barıyla 32 m�lyar 580 m�lyon l�ra 

arttı. Söz konusu dönemde toplam kred� hacm� 5 tr�lyon 181 
m�lyar 15 m�lyon l�radan 5 tr�lyon 213 m�lyar 595 m�lyon 
l�raya yükseld�.

Bankacılık sektöründek� toplam mevduat da 
(bankalararası dah�l), geçen hafta 42 m�lyar 979 m�lyon l�ra 
arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,8 yükselen bankacılık 
sektörü toplam mevduatı, 5 tr�lyon 694 m�lyar 698 m�lyon l�ra 
oldu.
Tüket�c� kred�ler� tutarı 786 m�lyar l�raya yükseld�

Tüket�c� kred�ler� tutarı, 4 Mart �t�barıyla 1 m�lyar 
751 m�lyon l�ra artışla 785 m�lyar 868 m�lyon l�raya çıktı. Söz 
konusu kred�ler�n 305 m�lyar 353 m�lyon l�rası konut, 12 
m�lyar 922 m�lyon l�rası taşıt ve 467 m�lyar 592 m�lyon l�rası 

�ht�yaç kred�ler�nden oluştu.
Söz konusu dönemde taks�tl� t�car� kred�ler�n tutarı 1 

m�lyar 877 m�lyon l�ra artarak 712 m�lyar 419 m�lyon l�raya 
yükseld�. Bankaların b�reysel kred� kartı alacakları da yüzde 
0,5 artarak 219 m�lyar 547 m�lyon l�ra oldu. B�reysel kred� 
kartı alacaklarının 87 m�lyar 637 m�lyon l�rası taks�tl�, 131 
m�lyar 910 m�lyon l�rası taks�ts�z oldu.
Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık ver�ler�ne göre, bankacılık 
sektöründe tak�ptek� alacaklar, 4 Mart �t�barıyla b�r öncek� 
haftaya göre 941 m�lyon l�ra artarak 162 m�lyar 920 m�lyon 
l�raya yükseld�. Söz konusu tak�ptek� alacakların 129 m�lyar 
863 m�lyon l�rasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık s�stem�n�n yasal öz 
kaynakları 900 m�lyon l�ra artarak 1 tr�lyon 6 m�lyar 173 
m�lyon l�ra oldu.

TEPAV İst�hdam İzleme Bülten�'n�n 115. sayısı 
yayımlandı. TEPAV tarafından hazırlanan bültende: 
“Aralık ayında s�gortalı çalışan sayısı yıllık olarak 

yüzde 6,3 oranında (1,3 m�lyon) artarak 22,4 m�lyon olarak 
gerçekleşm�şt�r. SGK Aralık ayı ver�ler�ne göre, toplam 
s�gortalı çalışanların yüzde 72,2's�n� oluşturan s�gortalı 
ücretl� çalışan grubu yıllık olarak yüzde 6,4 (966 b�n) artmış 
ve genel eğ�l�m� bel�rley�c� olmuştur. Esnaf-ç�ftç� 
grubundak� değ�ş�m yüzde 11,2 artış yönünde olmakla 
beraber alt sınıflarda eğ�l�mler farklılaşmaktadır; bu 
dönemde esnaf sayısında yüzde 15,6 (339 b�n) artış, ç�ftç� 
sayısında �se yüzde 6,4 (35 b�n) düşüş görülmüştür. Ç�ftç� 
sayısında uzun sürel� düşüş eğ�l�m�n�n yanı sıra, esnaf 
sayısında son �k� aydak� yüksek oranlı artışlar d�kkat 
çekmekted�r. Kamu sektöründe s�gortalı çalışan sayısındak� 
artış �se yüzde 1,5 �le sınırlıdır.

S�gortalı ücretl� çalışanların yüzde 52,7's�n� oluşturan 3 
ana sektördek� �st�hdam artışları yıl �ç�nde gerçekleşen en 
düşük sev�yelerd�r. 

Toplam s�gortalı ücretl� çalışanların yüzde 27,4'ü 
�malat, yüzde 15,5'� toptan ve perakende t�caret ve yüzde 
10,1'� �nşaat sektörler�nde �st�hdam ed�lmekted�r. Yıllık 
değ�ş�mlere bakıldığında �malatta yüzde 8,2, toptan ve 
perakende t�caret sektöründe yüzde 4,1, �nşaat sektöründe �se 
yüzde 2,7 artış gözlenmekle beraber, söz konusu artışlar yılın 
en düşük düzeyler�ne �şaret etmekted�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 �lk 10 ayda ger�lerken, 
Kasım (yüzde 1,5) ve Aralık (yüzde 1,7) aylarında sınırlı b�r 
artış gösterm�şt�r.

Aralık 2021'de KOBİ s�gortalı çalışan sayısındak� yıllık 
artış 770 b�nd�r; en fazla artış y�yecek �çecek h�zmet� 
faal�yetler�nded�r.

 Aralık 2020'ye göre KOBİ s�gortalı çalışan sayısı en 
fazla artan sektör 117 b�n �st�hdam artışı �le y�yecek �çecek 
h�zmet� faal�yetler� sektörü olmuştur. Bu sektörü 67 b�n artış 
�le eğ�t�m ve 66 b�n artış �le perakende t�caret �zlem�şt�r. D�ğer 
taraftan, kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı (58 b�n), 
g�y�m eşyaları �malatı (51 b�n) ve b�na �nşaatı (44 b�n) yüksek 
artışların görüldüğü sektörler olmuştur.

Kadın çalışan sayısında son yıllarda gözlenen artış 
eğ�l�m�ne rağmen, kadınların �şgücüne katılım oranları 
Avrupa ülkeler� arasında en düşük sev�yeded�r. 

Uluslararası Çalışma Örgütü Kasım 2021 ver�ler� 
esas alınarak yapılan karşılaştırmalarda, Türk�ye'de 
kadınların �şgücüne katılım oranı Avrupa ülkeler�n�n en 
ger�s�nde yer alırken, erkekler�n �şgücüne katılım oranı �le 
farkı da yüzde 37,6 puan �le en yüksek değere sah�pt�r. Söz 
konusu fark 28 üye ülken�n oluşturduğu Avrupa B�rl�ğ�'nde 
ortalama yüzde 11,8'd�r. Kadınların �şgücüne katılım oranı en 
yüksek Hollanda (yüzde 62,4) ve İsveç'te (yüzde 61,7) 
gözlen�rken, erkekler�n �şgücüne katılım oranı �le fark da en 
düşük İsveç (yüzde 6,3) ve Lüksemburg'dadır (yüzde 
7,0).”olduğu bel�rt�ld�.

İşs�zl�k Rakamları Açıklandı

TCMB tarafından Haftalık Para 
v e  B a n k a  İ s t a t � s t � k l e r � 
yayımlandı. Buna göre, 4 Mart 

�t�barıyla Merkez Bankası brüt döv�z 
rezervler�, 2 m�lyar 20 m�lyon dolar 
azalışla 68 m�lyar 180 m�lyon dolara 
ger�led�. Brüt döv�z rezervler�, 25 
Şubat'ta 70 m�lyar 200 m�lyon dolar 
sev�yes�ndeyd�.

Söz konusu dönemde altın 

rezervler�, 863 m�lyon dolar azalarak 
42 m�lyar 944 m�lyon dolardan 42 
m�lyar 81 m�lyon dolara düştü.

Böylece Merkez Bankası'nın 
toplam rezervler�, 4 Mart haftasında 
b�r öncek� haftaya kıyasla 2 m�lyar 883 
m�lyon dolar azalarak 113 m�lyar 144 
m�lyon dolardan 110 m�lyar 261 
m�lyon dolara �nd�.
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Türk�ye'n�n car� �şlemler hesabı, ocak ayında 7 m�lyar 112 m�lyon dolar açık 
ver�rken, 12 aylık car� açık 20 m�lyar 223 m�lyon dolar oldu. Türk�ye 
Cumhur�yet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler denges� 
ver�ler�ne göre, car� �şlemler açığı ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla 5 
m�lyar 336 m�lyon dolar artarak 7 m�lyar 112 m�lyon dolar düzey�nde 
gerçekleşt�. Bunun sonucunda 12 aylık car� �şlemler açığı 20 m�lyar 223 
m�lyon dolara yükseld�.

Bu gel�şmede, ödemeler denges� tanımlı dış t�caret açığının 6 m�lyar 
425 m�lyon dolar artarak 8 m�lyar 333 m�lyon dolara çıkması etk�l� oldu.

Geçen yılın ocak ayında 1 m�lyar 251 m�lyon dolar olan altın ve enerj� 
har�ç car� �şlemler fazlası, bu yılın aynı dönem�nde 1 m�lyar 487 m�lyon dolar 
düzey�nde gerçekleşt�. Bu dönemde, h�zmetler denges� kaynaklı net g�r�şler 
975 m�lyon dolar artarak 1 m�lyar 631 m�lyon dolara yükseld�.

H�zmetler denges� altında seyahat kalem�nden kaynaklanan net 
gel�rler, ocakta geçen yılın aynı dönem�ne göre 891 m�lyon dolar artışla 1 
m�lyar 494 m�lyon dolara ulaştı. B�r�nc�l gel�r denges�nden kaynaklanan net 
çıkışlar �se aynı dönemde 190 m�lyon dolar azalarak 360 m�lyon dolara 
ger�led�.

Geçen yılın ocak ayında 26 m�lyon dolar net g�r�ş kaydeden �k�nc�l 
gel�r denges� kalem�nde, bu yılın aynı ayında 50 m�lyon dolar net çıkış 
yaşandı.

Öte yandan, aralık ayına �l�şk�n car� �şlemler açığı 3 m�lyar 841 
m�lyon dolardan 3 m�lyar 837 m�lyon dolara rev�ze ed�ld�.

Ekilmeyen Araziye  Cari Açık Rakamları Açıklandı

MB Rezevrleri 110,3 Milyar Dolar Oldu

TEPAV Perakende Güven Endeks�n�n 146. sayısı 
yayımlandı. TEPAV tarafından hazırlanan yayında: 
“TEPE, Şubat 2022'de b�r öncek� aya göre 3,3 

puanlık, b�r öncek� yılın aynı dönem�ne göre �se 9,8 puanlık 
artışla -9,3 puan değer�n� aldı. TEPE değer�n�n yıllık 
artışında 1 Aralık 2020 �t�barıyla uygulanmaya başlanan 
sokağa çıkma kısıtlamaları kaynaklı 2021 yılı perakende 
güven�nde yaşanan düşüşler�n etk�l� olduğu düşünülmekted�r. 
Şubat 2022'de TEPE anket�ne katılan perakendec�ler�n yüzde 
42,8'� geçt�ğ�m�z 3 ayda �şler�n durumunun kötüleşt�ğ�n� 
bel�rt�rken, bu oran Şubat 2021'de yüzde 63,1 
sev�yes�ndeyd�. “Mob�lya, aydınlatma ek�pmanı ve ev �ç� 
kullanım ürünler�” sektörü Şubat ayında perakende güven� en 
fazla artan sektör oldu. Bölgeler bazında �ncelend�ğ�nde �se 
Şubat ayı perakende güven�nde en fazla artış Doğu 
Karaden�z Bölges�'nde görüldü. Aylık gel�şmeler 
�ncelend�ğ�nde Şubat ayında yaşanan artışla Türk�ye, 
perakende güven�nde AB-27 ve Euro Bölges�'nden olumlu 
yönde ayrıştı.
Perakende güven� geçen yıla ve geçen aya göre artış 

gösterd�.
TEPE değer�, Şubat 2022'de -9,3 puan değer�n� alarak 

geçen yılın aynı dönem�ne göre 9,8 puan, geçen aya göre 3,3 
puan arttı. TEPE değer�n�n yıllık değ�ş�m�nde geçt�ğ�m�z 3 
ayda �şler�n durumu gösterges�ndek� 13,9 puanlık �y�leşme 
etk�l� oldu. D�ğer taraftan, mevcut stok düzey�n�n normal�n 
altında olduğu yönündek� 15,2 puanlık değ�ş�m endekse 
olumlu yansıdı.
Perakendec�ler�n geleceğe yönel�k satış beklent�s� geçen 
aya göre �y�leş�rken, geçen yıla kıyasla sınırlı sev�yede arttı. 

Önümüzdek� 3 aya �l�şk�n satış beklent�ler�n�n denge 
değer� Şubat 2022'de -11,4 puan oldu. Buna göre önümüzdek� 
3 aya �l�şk�n satış beklent�ler�, b�r öncek� aya göre 6,1 puan, b�r 
öncek� yılın aynı ayına göre 0,3 puan arttı.
İşler�n durumuna �l�şk�n değerlend�rmeler geçen yıla ve 
geçen aya kıyasla kötüleşt�.

İşler�n (geçen yılın aynı dönem�ne göre) durumuna 
yönel�k değerlend�rmeler, Şubat 2022'de -64,9 puan değer�n� 
alarak Ocak 2022'ye göre 11,6 puan, Şubat 2021'e göre 25,4 
puan azaldı.”görüşler�ne yer ver�ld�.

Türk�ye İstat�st�k Kurumu (TÜİK), ocak ayına �l�şk�n c�ro endeksler�n� 
açıkladı. Buna göre, mevs�m ve takv�m etk�s�nden arındırılmış toplam c�ro 
endeks� ocakta aylık bazda yüzde 3,6 arttı. Takv�m etk�s�nden arındırılmış 
sanay�, �nşaat, t�caret ve h�zmet sektörler� toplam c�ro endeks� de geçen yılın 
aynı ayına kıyasla yüzde 90,9 yükseld�.
Sanay� ve �nşaat endeksler�

Sanay�de takv�m etk�s�nden arındırılmış c�ro endeks�, ocakta yıllık 
bazda yüzde 106,1 artış kaydett�. Mevs�m ve takv�m etk�s�nden arındırılmış 
sanay� c�ro endeks� de ocakta, b�r öncek� aya göre yüzde 2,2 arttı.

İnşaat sektöründe takv�m etk�s�nden arındırılmış c�ro endeks�, ocakta 
yıllık bazda yüzde 62,3 artış gösterd�. Mevs�m ve takv�m etk�ler�nden 
arındırılmış �nşaat c�ro endeks�nde de b�r öncek� aya göre yüzde 11,3 yüksel�ş 
gerçekleşt�.
T�caret ve h�zmet endeksler�

Takv�m etk�s�nden arındırılmış t�caret c�ro endeks�, ocakta geçen 
yılın aynı ayına göre yüzde 76,1, mevs�m ve takv�m etk�ler�nden arındırılmış 
t�caret c�ro endeks� b�r öncek� aya göre yüzde 1,5 değer kazandı.

H�zmet sektöründe takv�m etk�s�nden arındırılmış c�ro endeks�, 
ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 116,9 artarken, mevs�m ve takv�m 
etk�ler�nden arındırılmış h�zmet c�ro endeks� de b�r öncek� aya göre yüzde 11,9 
artış kaydett�. 

TEPAV İstihdam İzleme
Bülteni Yayımlandı...

Toplam C�ro Endeks� Arttı

 

Türk�ye'de yılın �lk �k� ayında 416 b�n 784 gayr�menkul satış �şlem�nden, 3 m�lyar 
989 m�lyon 848 b�n 708 l�ra tapu harcı gel�r� elde ed�ld�.

Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü ver�ler�ne göre, bu yılın ocak ayında 199 b�n 111, şubat ayında �se 217 
b�n 673 gayr�menkul satış �şlem� yapıldı.
Rakamlara göre, şubat ayında b�r öncek� aya göre yüzde 9,3 artış görüldü.

Böylece ülke genel�nde ocak-şubat dönem�nde toplam 416 b�n 784 
gayr�menkul satış �şlem� yapıldı. Bu �şlemlerden 3 m�lyar 989 m�lyon 848 b�n 708 
l�ra 63 kuruş tapu harcı gel�r� elde ed�ld�.

İşlemler�n, 176 b�n 46'sını konut, 72 b�n 833'ünü arsa, 115 b�n 851'�n� 
tarla, 20 b�n 702's�n� �ş yer�, ger� kalanını �se d�ğer taşınmazlar oluşturdu.

En çok satış �şlem� yapılan �ller arasında 55 b�n 167 satışla İstanbul �lk 
sırada yer aldı. İstanbul'u 27 b�n 559 �le Ankara, 23 b�n 103 �le İzm�r, 16 b�n 750 �le 
Antalya, 16 b�n 95 �le Bursa, 11 b�n 762 �le Konya, 11 b�n 434 �le Kocael� ve 11 b�n 
28 �le Balıkes�r tak�p ett�.

Bankacılık Sektörü Kredi 
Hacmi 5 Triyon 214 Milyar Lira Oldu

Türk�ye'de �şs�zl�k oranı, ocakta b�r öncek� aya göre değ�ş�m göstermeyerek 
yüzde 11,4 oldu.

Hibe Desteği

Takv�m etk�s�nden arındırılmış sanay�, �nşaat, t�caret ve h�zmet sektörler� 
toplam c�ro endeks�, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 90,9 artış 
gösterd�.

Türk�ye'de yılın �lk �k� ayında 416 b�n 784 gayr�menkul satış 
�şlem�nden, 3 m�lyar 989 m�lyon 848 b�n 708 l�ra tapu harcı gel�r� 
elde ed�ld�.

Türk�ye'de tahıllar ve d�ğer b�tk�sel ürünler�n üret�m değer�, geçen yıl b�r öncek� yıla kıyasla yüzde 
34,98 artarak 132,51 m�lyar l�raya ulaştı.

Türk�ye İstat�st�k Kurumu, 2021 yılına �l�şk�n b�tk�sel 
ürün fiyatlarını ve üret�m değerler�n� açıkladı. Buna 
göre, tahıllar ve d�ğer b�tk�sel ürünler�n değer�, geçen 
yıl 2020'ye göre yüzde 34,98 artışla 132,51 m�lyar l�ra 
oldu.

Meyveler, �çecek ve baharat b�tk�ler� üret�m 
değer� yüzde 22,26 yükselerek 113,16 m�lyar l�ra, 
sebzeler�n üret�m değer� �se yüzde 7,44 artışla 59,4 
m�lyar l�ra olarak gerçekleşt�.
2021 yılına göre en yüksek artış merc�mekte oldu

Tahıllar ve d�ğer b�tk�sel ürünlerden buğday 
(d�ğer) fiyatında, yıllık yüzde 35,95 artış görüldü. 2021 
yılında b�r öncek� yıla göre artış gözlenen d�ğer ürünler 

yüzde 58,69 �le merc�mek (kırmızı), yüzde 47,35 �le 
arpa (d�ğer) ve yüzde 12,37 �le patates (d�ğer) oldu.

Sebzelerden, hıyar (sofralık) fiyatında yüzde 
30,22, patlıcan fiyatında yüzde 22,15, s�vr� b�ber 
fiyatında yüzde 13,03 artış gerçekleşt�. Buna karşılık b�r 
öncek� yıla göre azalış gösteren tek ürün �se yüzde 24,86 
�le kuru soğan olarak kayded�ld�.

Meyveler, �çecek ve baharat b�tk�ler�nden artış 
gösteren ürünler,  yüzde 34,99 � le  por takal 
(Wash�ngton), yüzde 21,69 �le üzüm (sofralık 
çek�rdekl�) ve yüzde 19,32 �le elma (stark�ng) oldu. 
Buna karşılık b�r öncek� yıla göre azalış gösteren tek 
ürünün yüzde 31,81 �le l�mon olduğu bel�rlend�.

Bitkisel Üretim Değeri 
2021'de Yüzde 34,98 Arttı

Türk�ye İstat�st�k Kurumu, ocak ayına 
� l �şk�n �nşaat  mal �yet  endeks� 
ver�ler�n� açıkladı. Endeks, b�r öncek� 
aya kıyasla yüzde 15,24, yıllık bazda 
�se yüzde 79,91 yükseld�.

Ay l ı k  b a z d a  m a l z e m e 
endeks� yüzde 10,12, �şç�l�k endeks� 
yüzde 33,83 arttı. Yıllık bazda da 
malzeme endeks� yüzde 98,20, �şç�l�k 
endeks� yüzde 41,02 artış gösterd�.

B�na �nşaatı mal�yet endeks�, 
ocakta b�r öncek� aya göre yüzde 
14,82, geçen yılın aynı ayına kıyasla 
yüzde 77,78 yükseld�. B�r öncek� aya 
göre malzeme endeks� yüzde 9,20, 

�şç�l�k endeks� yüzde 34,67 arttı.
Geçen yılın aynı ayına göre 

malzeme endeks� yüzde 95,54, �şç�l�k 
endeks� yüzde 41,09 artış kaydett�.

B�na dışı yapılar �ç�n �nşaat 
mal�yet endeks�, ocakta b�r öncek� aya 
göre yüzde 16,63, geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 87,22 yükseld�. 
Aralık 2021'e kıyasla malzeme 
endeks� yüzde 13,11, �şç�l�k endeks� 
yüzde 30,75 arttı.

Geçen yılın aynı ayına göre 
malzeme endeks� ocakta yüzde 
106,92, �şç�l�k endeks� yüzde 40,74 
artış olarak kayıtlara geçt�.

İnşaat  ArttıMaliyet Endeksi

4 Mart �t�barıyla Merkez Bankası brüt döv�z rezervler�, 2 m�lyar 
20 m�lyon dolar azalışla 68 m�lyar 180 m�lyon dolara ger�led�.

2021 yılında s�gortalı çalışan sayısı 1,3 m�lyon artarken, kadınların �şgücüne 
katılımları Avrupa ülkeler�n�n en ger�s�nde

Perakendeciler 
Fiyat Artışı 

Bekliyor
İki Ayda 
416 Bin 784  
Konut Satıldı.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Den�zc�l�k Genel 
Müdürlüğü, şubat ayı konteyner ve yük 
�stat�st�kler�n� açıkladı.

Şubatta l�manlarda elleçlenen konteyner m�ktarı geçen 
yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 artarak 1 m�lyon 6 b�n 332 
TEU'ya yükseld�.
Dış t�carete konu konteyner m�ktarı yıllık bazda yüzde 0,9 
azaldı ve 747 b�n 248 TEU oldu. Şubat ayında l�manlarda 
gerçekleşt�r�len �hracat amaçlı konteyner yüklemeler� 
geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 azalarak 366 b�n 155 
TEU, �thalat amaçlı konteyner boşaltmaları da yüzde 0,1 
azalarak 381 b�n 93 TEU'ya ger�led�.
Trans�t konteyner m�ktarı bu dönemde yüzde 19 artarak 
198 b�n 977 TEU oldu. Şubatta kabotajda elleçlenen 
konteyner m�ktarı da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 
azalarak 60 b�n 107 TEU olarak gerçekleşt�.
Ambarlı L�man Başkanlığı �dar� sınırlarında faal�yet 
gösteren l�man tes�sler�nde toplam 243 b�n 599 TEU 
konteyner elleçlemes� gerçekleşt�. Ambarlı L�man 
Başkanlığını 181 b�n 146 TEU �le Kocael� L�man 
Başkanlığı ve 151 b�n 838 TEU �le Mers�n L�man 
Başkanlığı tak�p ett�.
Mısır, en fazla konteyner elleçlemes� yapılan ülke oldu
Mısır, 96 b�n 873 TEU �le en fazla konteyner elleçlemes� 
yapılan ülke olurken, bu ülkey� 86 b�n 902 TEU �le İsra�l'le 
yapılan taşımalar ve 76 b�n 67 TEU �le Yunan�stan �le 
yapılan taşımalar �zled�.
En fazla �hracat amaçlı konteyner yüklemes�n� 44 b�n 602 
TEU �le Mısır'a g�den konteynerler oluşturdu. Bu yükler�n 
yüzde 89,7's� yabancı bayraklı gem�lerle taşındı. Mısır'ı 
sırasıyla 36 b�n 649 TEU �le İspanya'ya ve 35 b�n 122 TEU 
�le Belç�ka'ya yapılan konteyner yüklemeler� tak�p ett�.
En fazla �thalat amaçlı konteyner boşaltmasını 54 b�n 273 
TEU �le İsra�l'den gelen konteynerler oluşturdu. 
Elleçlenen dış t�carete konu 747 b�n 248 TEU konteyner�n 
yüzde 9'u Türk bayraklı gem�lerle taşındı.
Yük m�ktarında artış var
Bu yılın şubat ayında elleçlenen yük m�ktarı geçen yılın 
aynı ayına göre yüzde 7,1 artarak 42 m�lyon 630 b�n 425 

ton olarak gerçekleşt�.
İhracat amaçlı yükleme m�ktarı yüzde 1,5 artarak 11 
m�lyon 496 b�n 872 tona, �thalat amaçlı boşaltma m�ktarı 
yüzde 9,1 artarak 19 m�lyon 638 b�n 691 tona çıktı. Dış 
t�caret taşımaları da yüzde 6,2 artarak 31 m�lyon 135 b�n 
563 ton oldu.
Trans�t yük taşımalarının yüzde 6,3 artarak 6 m�lyon 215 
b�n 35 ton olduğu tesp�t ed�ld�. Şubatta kabotajda taşınan 
yük m�ktarı �se yüzde 13,4 arttı.
Al�ağa L�man Başkanlığı �dar� sınırlarında faal�yet 
gösteren l�man tes�sler�nde toplam 6 m�lyon 643 b�n 498 
ton yük elleçlemes� gerçekleşt� .  Al�ağa L�man 
Başkanlığını 6 m�lyon 287 b�n 694 ton �le Kocael� L�man 
Başkanlığı ve 5 m�lyon 486 b�n 775 ton �le İskenderun 
L�man Başkanlığı tak�p ett�.
L�manlarda, 300 b�n 372 ton jet yakıtı elleçlemes� 
gerçekleşt�r�ld�
L�manlarda, 300 b�n 372 ton jet yakıtı (benz�n t�p�) 
elleçlemes� gerçekleşt�. Jet yakıtı, 212 b�n 963 tonluk artış 
�le b�r öncek� aya göre elleçleme m�ktarlarında (yüzde 
243,6) en fazla artış gösteren yük c�ns� oldu. Ham petrolün 
�se 1 m�lyon 22 b�n 643 tonluk düşüşle b�r öncek� aya göre 
elleçleme m�ktarı en fazla azalan yük c�ns� olduğu 
bel�rlend�.
Portland Ç�mento yük c�ns�, �hracat yükler� �çer�s�nde 919 
b�n 744 ton �le �lk sırayı aldı. Bu yük c�ns�n� sırasıyla 
Kl�nker ve Feld�spat tak�p ett�.
Ham petrol l�manlarda elleçlenen �thalat yükler� �çer�s�nde 
1 m�lyon 960 b�n 734 ton �le �lk sırayı aldı. Bunu sırasıyla, 
LNG (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) ve hurda dem�r yük 
c�nsler� �zled�.
Den�z yolu �le yapılan �hracatta en fazla yük elleçlemes� 1 
m�lyon 204 b�n 403 ton �le Amer�ka'ya yapılan taşımalarda 
gerçekleşt�. Amer�ka'yı sırasıyla İtalya'ya ve İspanya'ya 
yapılan taşımalar tak�p ett�.
Aynı dönemde �thalatta en fazla yük elleçlemes�n�n 3 
m�lyon 276 b�n 93 ton �le Rusya'dan yapılan taşımalarda  
olduğu bel�rlend�.

Sanayi Üretimi
Yıllık Bazda Arttı... 

Türk�ye l�manlarında elleçlenen konteyner m�ktarı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 
artarak 1 m�lyon 6 b�n 332 TEU olarak gerçekleşt�.

Perakende Satış Hacmi 
Ocakta Arttı...

Sanay� üret�m endeks�, ocakta aylık bazda yüzde 2,4 azalırken yıllık 
bazda yüzde 7,6 artış gösterd�.

Limanlarlarda Elleçlenen
Konteyner ve Yük Miktarı Arttı  

Verimlilik İstatistikleri Açıklandı.

Sanay�de çalışan k�ş� başına üret�m endeks�, geçen 
yılın 4'üncü çeyreğ�nde 2020'n�n aynı dönem�ne 
göre yüzde 4,2 yükseld�.

Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı, 2021'�n 4'üncü çeyreğ�ne 
�l�şk�n ver�ml�l�k �stat�st�kler�n� açıkladı.Buna göre, takv�m 
etk�ler�nden arındırılmış toplam sanay� çalışan k�ş� başına 
üret�m endeks�, söz konusu dönemde 2020'n�n 4'üncü 
çeyreğ�ne kıyasla yüzde 4,2 arttı.
Mevs�m ve takv�m etk�ler�nden arındırılmış toplam sanay� 
çalışan k�ş� başına üret�m endeks� de geçen yılın 4'üncü 
çeyreğ�nde, b�r öncek� çeyreğe kıyasla yüzde 3,1 yükseld�.
Geçen yılın son çeyreğ�nde toplam sanay� çalışılan saat 

başına üret�m endeks�, yıllık bazda yüzde 2,2, çeyrekl�k 
bazda yüzde 3,5 artış gösterd�.
Yıllık en fazla artış ara malı üret�m�nde
Takv�m etk�ler�nden arındırılmış ana sanay� grupları 
ver�ler� �ncelend�ğ�nde, çalışan k�ş� başına üret�m 
endeks�nde yıllık bazda en fazla artış yüzde 5,6 �le ara malı 
üret�m�nde gerçekleşt�.
Mevs�m ve takv�m etk�ler�nden arındırılmış çalışan k�ş� 
başına üret�m endeks�nde, 2021'�n son çeyreğ�nde b�r 
öncek� çeyreğe göre en fazla artış yüzde 7,8 �le dayanıklı 
tüket�m malı üret�m�nde oldu.

Türk�ye İstat�st�k Kurumu 
(TÜİK), ocak ayına �l�şk�n 
sanay� üret�m endeks� 

sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 
o c a k t a  t a k v � m  e t k � s � n d e n 
arındırılmış sanay� üret�m endeks� 
geçen yılın aynı ayına göre yüzde 
7,6 yükseld�. Arındırılmamış 
sanay� üret�m endeks�nde de yıllık 
bazda yüzde 8,2 artış oldu.

S a n a y � n � n  a l t  s e k t ö r l e r � 
�ncelend�ğ�nde, endeks�n ocakta 
madenc�l�k ve taş ocakçılığı 
sektöründe b�r öncek� yılın aynı 
ayına göre yüzde 8,3, �malat sanay� 
sektöründe yüzde 7,7 ve elektr�k, 
gaz, buhar ve �kl�mlend�rme 
üret�m� ve dağıtımı sektöründe 
yüzde 5,6 arttığı görüldü.

Sanay� üret�m�nde aylık ver�ler

Mevs�m ve takv�m etk�s�nden 
arındırılmış sanay� üret�m� ocakta, 
Aralık 2021'e kıyasla yüzde 2,4 
azaldı.

Söz konusu ayda b�r öncek� aya 
göre madenc�l�k ve taş ocakçılığı 
sektörü endeks� yüzde 11,2 
artarken, �malat sanay� sektörü 
endeks� yüzde 3,1 ve elektr�k, gaz, 
buhar ve �kl�mlend�rme üret�m� ve 
dağıtımı sektörü endeks� yüzde 1,6 
düştü.

Ocak ayında İran'dan Türk�ye'ye 
gelen doğal gazın arıza dolayısıyla 
kes�nt�ye uğraması, OSB'lerde 
enerj� kısıtlarına neden olmuştu.

Türk�ye İstat�st�k Kurumu, 
o c a k  a y ı n a  � l � ş k � n 
p e r a k e n d e  s a t ı ş 

endeksler�n� açıkladı. Buna göre, 
sab�t fiyatlarla perakende satış 
hacm� ocakta b�r öncek� aya göre 
yüzde 1,5 azaldı. Bu dönemde gıda 
dışı satışlar (otomot�v yakıtı har�ç) 
yüzde 2,1, otomot�v yakıtı satışları 
yüzde 2,6 azalırken, gıda, �çecek 
ve tütün satışları yüzde 0,4 arttı.

Sab�t fiyatlarla perakende satış 
hacm�, ocakta geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 7,9 yükseld�. Söz 
konusu ayda gıda, �çecek ve tütün 
satışları yüzde 0,5, gıda dışı 
satışlar (otomot�v yakıtı har�ç) 
yüzde 15,8 artarken otomot�v 

yakıtı satışları yüzde 0,4 azaldı.

Perakende c�ro

Car� fiyatlarla perakende c�ro 
ocakta geçen yılın aynı ayına göre 
yüzde 73,9 yükseld�. Aynı ayda 
gıda, �çecek ve tütün satışları 
yüzde 53,5, gıda dışı satışlar 
(otomot�v yakıtı har�ç) yüzde 77,8, 
otomot�v yakıtı satışları yüzde 
106,1 yüksel�ş kaydett�.

Perakende c�ro ocakta b�r öncek� 
aya göre yüzde 7 artış kaydett�. 
Aynı ayda gıda, �çecek ve tütün 
satışları yüzde 7,8, gıda dışı 
satışlar (otomot�v yakıtı har�ç) 
yüzde 5, otomot�v yakıtı satışları 
yüzde 11,9 artış gösterd�.


