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Yüzde 6,9 Arttı...
Sanay�, �nşaat ve t�caret-h�zmet 
sektörler� toplamında �st�hdam 
endeks�, 2022 yılı I. çeyreğ�nde b�r 
öncek� yılın aynı çeyreğ�ne göre 
yüzde 6,9 arttı. Sanay�, �nşaat ve 
t�caret-h�zmet sektörler� toplamında 
brüt ücret-maaş endeks�, 2022 yılı I. 
çeyreğ�nde b�r öncek� yılın aynı 
çeyreğ�ne göre yüzde 68,1 arttı. 

İhracatta İz�nl� Gönder�c�     
Yetk�s� Dah�l�nde Beyanname
Tesl�m�nde Kolaylık 

Sanay�n�n l�derler�; Sanay� ve Teknoloj� Bakanı Mustafa 
Varank �le Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) 
Başkanı M. R�fat H�sarcıklıoğlu'nun katılımıyla 

gerçekleşt�r�len programda açıklandı. H�sarcıklıoğlu, 
Türk�ye'n�n özell�kle son 20 yılda sanay�de yakaladığı �vme ve 
ulaştığı sev�yeye d�kkat çekerek, TOBB olarak yatırımcılara yol 
göstermek, eller�ndek� kaynakları en ver�ml� şek�lde 
kullanmalarına destek vermek �sted�kler�n� söyled�. 

TOBB'a bağlı Odalar tarafından hazırlanan ve TOBB 

tarafından onaylanan sanay� kapas�te raporlarının b�r araya 
gelmes� �le oluşan, �çer�s�nde 90 b�n üret�c�n�n mak�ne parkı, 
üret�m, ham madde ve �let�ş�m b�lg�ler�n�n yer aldığı TOBB 
Sanay� Ver�tabanı'na kayıtlı ver�lerden derlenen Program, 
yaklaşık 4 b�n farklı ürün �ç�n üret�m kapas�tes�ne göre 
oluşturuldu. Sanay�n�n L�derler� Programı �çer�s�nde; sektörel 
bazda b�r�nc�, �k�nc� ve üçüncü �ller �le b�r öncek� yıla kıyasla 
sektörel bazda üret�m kapas�tes� değ�ş�m oranları bel�rlend�. 

TCMB tarafından Mart 2022 dönem�ne �l�şk�n 
Konut F�yat Endeks� (KFE) ver�ler� açıklandı. 
Türk�ye'dek� konutların kal�te etk�s�nden 
arındırılmış fiyat değ�ş�mler�n� �zlemek amacıyla 
hesaplanan (KFE) (2017=100), martta b�r öncek� 
aya göre yüzde 9,3 artarak 347,5 olarak kayıtlara 
geçt�. Konut F�yat Endeks�, martta yıllık bazda �se 
yüzde 110,0 artarken, bu dönemde reel yüksel�ş 
yüzde 29,7 oldu.

Üç büyük �l �ç�n konut fiyat endeks� 
değ�ş�m�ne bakıldığında martta b�r öncek� aya 
göre İstanbul, Ankara ve İzm�r'de sırasıyla yüzde 
9,8, yüzde 9,6 ve yüzde 10,6 artış görüldü. 

Konut Fiyat Endeksi Martta Arttı  
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MB Rezevrleri
100 Milyar Dolar

Oldu...
Türk�ye Cumhur�yet 
Merkez Bankası (TCMB) 
tarafından Haftalık Para 
ve Banka İstat�st�kler� 
yayımlandı.Buna göre, 20 
Mayıs �t�barıyla Merkez 
Bankası brüt döv�z 
rezervler�, 1 m�lyar 187 
m�lyon dolar azalışla 60 
m�lyar 11 m�lyon dolara 
�nd�. 

840 bin Esnafa Vergi İstisnasının Detayları Belli Oldu...
Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı Gel�r 
İdares� Başkanlığının 7338 sayılı 
Kanunla get �r � len ve 1 Ocak 
2021'den �t�baren elde ed�len 
kazançlara uygulanmak üzere 
y ü r ü r l ü ğ e  g � r e n  b a s � t  u s u l 
m ü k e l l e fl e r e  � l � ş k � n  k a z a n ç 
�st�snasının uygulamasına yönel�k 
açıklama ve örnekler�n yer aldığı 
Gel�r Verg�s� Genel Tebl�ğ�, Resm� 
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 
g�rd�.Buna göre, kend� �ş�nde çalışan 
ve 2022 yılı �ç�n büyükşeh�rlerde 16 
b�n l�ra, d�ğer yerlerde 10 b�n l�ra k�ra 

l�m�t�n� aşmayan ve y�ne 2022 yılı 
alış tutarları 200 b�n l�rayı, satış 
tutarları 320 b�n l�rayı, h�zmet 
n�tel�ğ�nde �ş yapanlarda �ş hasılatı 
100 b�n l�rayı aşmayan mükellefler 
bas�t usulden faydalanıyor. Bas�t 
usulde verg�lend�r�len mükellefler�n, 
beyanname verme �le defter tutma 
yükümlülükler� bulunmuyor. Bu 
m ü k e l l e fl e r � n  t e v k � f a t 
sorumlulukları olmayacak ayrıca 
tesl�m ve h�zmetler� de KDV'den 
�st�sna olacak.
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Bankacılık Sektörünün Mevduatı Arttı

TCMB tarafından haftalık para ve banka 
�stat�st�kler� yayımlandı. Buna göre, bankacılık 
sektöründek� toplam mevduat (bankalar arası 
dah�l) 20 Mayıs �le b�ten haftada 274 m�lyar 173 
m�lyon 786 b�n l�ra artarak 6 tr�lyon 801 m�lyar 
338 m�lyon 265 b�n l�raya yükseld�.

Aynı dönemde bankalardak� TL c�ns� 
mevduat yüzde 3,80 artışla 2 tr�lyon 804 m�lyar 
109 m�lyon 169 b�n l�ra, yabancı para (YP) 
c�ns�nden mevduat �se yüzde 4 yüksel�şle 3 
tr�lyon 710 m�lyar 633 m�lyon 268 b�n l�ra oldu.

SANAYİNİN
LİDERLERİ
AÇIKLANDI...

Şeker İ thalatında Tar�fe Kontenjanı 
Uygulanması Hakkında Cumhurbaşkanı 
Kararı ve T�caret Bakanlığı tarafından 
konuya �l�şk�n hazırlanan tebl�ğ, Resm� 
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe g�rd�. 
Buna göre, kamış veya pancar şeker�nde 
tar�fe kontenjanı m�ktarı 400 b�n ton olarak 
bel�rlen�rken, tar�fe kontenjanı dönem� sonu 
15 Ek�m 2022 olarak kararlaştırıldı. Tar�fe 
kontenjanı çerçeves�nde yapılacak �thalatta 
gümrük verg�s� "sıfır" olarak ve varsa ek mal� 
yükümlülükler de "sıfır" olarak uygulanacak.

Şeker İthalatında Tarife 
Kontenjanı

İz�nl� gönder�c� yetk�s�yle taşıması 
g e r ç e k l e ş t � r � l e c e k  � h r a c a t 
beyannameler�, �z�nl� gönder�c� 
tes�s�n�n bağlı bulunduğu gümrük 
�dares� yer�ne k�ş�n�n yerleş�k olduğu 
yerdek� gümrük �dares�ne tesl�m 
ed�leb�lecek.
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Türk�ye İstat�st�k Kurumu, mayıs ayına 
�l�şk�n h�zmet, perakende t�caret ve �nşaat 
güven endeksler�n� açıkladı.Buna göre, 
mevs�m etk�ler�nden arındırılmış güven 
endeks� mayısta n�san ayına kıyasla h�zmet 
sektöründe yüzde 6,1, perakende t�caret 
sektöründe yüzde 1,7 arttı, �nşaat sektöründe 
yüzde 2,2 düştü.

Mevs�m etk�ler�nden arındırılmış 
h�zmet sektörü güven endeks� n�sanda 114,6 
�ken mayısta 121,7 değer�n� aldı.

Bankacılık Sektörü
Kredi Hacmi Arttı

BDDK tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, 
sektörün kred� hacm� 20 Mayıs �t�barıyla 119 m�lyar 
120 m�lyon l�ra arttı. Söz konusu dönemde toplam kred� 
hacm� 5 tr�lyon 776 m�lyar 996 m�lyon l�radan 5 tr�lyon 
896 m�lyar 116 m�lyon l�raya yükseld�. Bankacılık 
sektöründek� toplam mevduat da (bankalararası dah�l), 
geçen hafta 223 m�lyar 770 m�lyon l�ra arttı. Söz 
konusu haftada yüzde 3,5 yükselen bankacılık sektörü 
toplam mevduatı, 6 tr�lyon 563 m�lyar 249 m�lyon l�ra 
oldu.
Tüket�c� kred�ler� tutarı 854 m�lyar l�raya yükseld�

Ver�lere göre, tüket�c� kred�ler� tutarı, 20 
Mayıs �t�barıyla 7 m�lyar 747 m�lyon l�ra artışla 853 
m�lyar 653 m�lyon l�raya çıktı. Söz konusu kred�ler�n 
325 m�lyar 975 m�lyon l�rası konut, 19 m�lyar 465 
m�lyon l�rası taşıt ve 508 m�lyar 212 m�lyon l�rası 
�ht�yaç kred�ler�nden oluştu.Söz konusu dönemde 
taks�tl� t�car� kred�ler�n tutarı 15 m�lyar 8 m�lyon l�ra 
artarak 803 m�lyar 564 m�lyon l�raya çıktı. Bankaların 
b�reysel kred� kartı alacakları da yüzde 0,6 artışla 248 
m�lyar 980 m�lyon l�raya yükseld�. B�reysel kred� kartı 
alacaklarının 101 m�lyar 993 m�lyon l�rası taks�tl�, 146 
m�lyar 987 m�lyon l�rası taks�ts�z oldu.
Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık ver�ler�ne göre, bankacılık 
sektöründe tak�ptek� alacaklar, 20 Mayıs �t�barıyla b�r 
öncek� haftaya göre 2 m�lyar 109 m�lyon l�ra artarak 
163 m�lyar 578 m�lyon l�raya çıktı. Söz konusu 
tak�ptek� alacakların 130 m�lyar 382 m�lyon l�rasına 
özel karşılık ayrıldı.

Ekonomik Güven Endeksi Verileri Açıklandı

İst�hdam Endeks� Yıllık   

2 3
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MERKEZ BANKASI
FAİZİ DEĞİŞTİRMEDİ...

Bankacılık sektörünün kred� hacm�, geçen hafta 
119 m�lyar 120 m�lyon l�ra artarak 5 tr�lyon 896 
m�lyar 116 m�lyon l�raya çıktı.
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CMB'den yapılan duyuruda, etk�s� Tartarak süren jeopol�t�k r�skler�n, 
küresel ve bölgesel �kt�sad� faal�yet 

üzer�ndek� aşağı yönlü r�skler� canlı 
tuttuğu ve bel�rs�zl�kler�n artmasına yol 
açtığı bel�rt�ld�.
 Küresel gıda güvenl�ğ�ndek� 
t�caret yasakları �le artan bel�rs�zl�kler, 

emt�a fiyatlarındak� yüksek sey�r, temel 
gıda ve enerj� başta olmak üzere bazı 
sektörlerdek� arz kısıtlarının daha da 
bel�rg�n hale gelmes� ve taşımacılık 
mal�yetler�ndek� yüksek sev�yen�n, 
uluslararası ölçekte üret�c� ve tüket�c� 
fiyatlarının artmasına neden olduğu 
aktarıldı.

Kurulan ve Kapanan Şirket 
İstatistikleri Açıklandı... 
Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ�, n�san ayına 
�l�şk�n kurulan ve kapanan ş�rket �stat�st�kler�n� 
açıkladı. Buna göre, n�sanda kurulan ş�rket sayısı 
mart ayına kıyasla yüzde 3,9 azalarak 11 b�n 
188'den 10 b�n 751'e düştü. 2

Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası Para Pol�t�kası Kurulu, b�r hafta 
vadel� repo �hale fa�z oranını yüzde 14'te sab�t bıraktı.
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Sanay�n�n l�derler�; Sanay� ve Teknoloj� Bakanı Mustafa 
Varank �le Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) 
Başkanı M. R�fat H�sarcıklıoğlu'nun katılımıyla 

gerçekleşt�r�len programda açıklandı. H�sarcıklıoğlu, 
Türk�ye'n�n özell�kle son 20 yılda sanay�de yakaladığı �vme ve 
ulaştığı sev�yeye d�kkat çekerek, TOBB olarak yatırımcılara 
yol göstermek, eller�ndek� kaynakları en ver�ml� şek�lde 
kullanmalarına destek vermek �sted�kler�n� söyled�. 

TOBB'a bağlı Odalar tarafından hazırlanan ve TOBB 
tarafından onaylanan sanay� kapas�te raporlarının b�r araya 
gelmes� �le oluşan, �çer�s�nde 90 b�n üret�c�n�n mak�ne parkı, 
üret�m, ham madde ve �let�ş�m b�lg�ler�n�n yer aldığı TOBB 
Sanay� Ver�tabanı'na kayıtlı ver�lerden derlenen Program, 
yaklaşık 4 b�n farklı ürün �ç�n üret�m kapas�tes�ne göre 
oluşturuldu. Sanay�n�n L�derler� Programı �çer�s�nde; sektörel 
bazda b�r�nc�, �k�nc� ve üçüncü �ller �le b�r öncek� yıla kıyasla 
sektörel bazda üret�m kapas�tes� değ�ş�m oranları bel�rlend�. 
- "Amacımız yakalanan �vmey� sürdürmek"

TOBB Başkanı M. R�fat H�sarcıklıoğlu, TOBB İk�z 
Kulelerde gerçekleşt�r�len Sanay�n�n L�derler� Programı 
Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Bakan Varank'ın 
özel sektör ve sanay�n�n her zaman yanında olduğuna �şaret 
ederek, TOGG başta olmak üzere b�rçok proje ve çalışmada 
destekler�n� h�ssett�kler�n� söyled�.

Türk�ye'n�n özell�kle son 20 yılda sanay�de 
yakaladığı �vme ve ulaştığı sev�yen�n ortada olduğunu �fade 
eden H�sarcıklıoğlu, pek çok sektörde dünya ve Avrupa 
ölçeğ�nde �lk sırada yer aldığını ve Avrupa'nın ana 
tedar�kç�ler� arasında olduğunu kaydett�.

Bu yıl üret�m ve �hracatta başarılı b�r performans 
serg�lemeye devam ed�ld�ğ�ne d�kkat� çeken H�sarcıklıoğlu, 
amaçlarının yakalanan �vmey� sürdürmek olduğunu söyled�.

H�sarcıklıoğlu, yatırımcılara yol göstermek, 
eller�ndek� kaynakları en ver�ml� şek�lde kullanmalarına 
destek vermek �sted�kler�n� bel�rterek şunları kaydett�:

"İşte bu amaçla Sanay�n�n L�derler� Programını 
başlattık. Bu program, sanay� kapas�te raporları ver�ler� baz 
alınarak hazırlandı. Sanay� kapas�te raporlarımızla 
sanay�c�ler�m�z�n mak�ne parklarını, �st�hdam b�lg�ler�n�, 
üret�m ve tüket�mler�n� kayıt altına alıyoruz."
- "Yatırım kararlarının doğru alınmasına ışık tutacak"

Bu b�lg�lere göre, sanay� tes�sler�n�n üret�m 
kapas�teler�n�n, her �l bazında hesaplandığının b�lg�s�n� veren 
H�sarcıklıoğlu, bu ver�lere "sanay�.tobb.org.tr" adres�nden 
ulaşab�leceğ�n� söyled�.

H�sarcıklıoğlu, sanay� ver� tabanının ve Sanay�n�n 
L�derler� Programı'nın yen� yatırım kararlarının doğru 
alınmasına ışık tutacağını vurgulayarak şöyle devam ett�:

"Yatırımcılarımızın da buradak� b�lg�ler�, öneml� b�r 
referans kaynak olarak kullanmalarını, böylece hem kend�ler� 
hem de ülkem�z �ç�n daha faydalı sonuçlar verecek yatırım 
kararları almalarını bekl�yoruz. Sanay�n�n L�derler� 
Programı'nın b�r öneml� özell�ğ� de coğrafi bazda �ller�m�z�n, 
kend� durumlarını görmeler�n� sağlamasıdır. Hang� sektörde 
öne çıktıklarını ve hang� sektörde kümelenme oluşmasını 
sağladıklarını bulacaklar. Buna göre de hang� sektörlerde 
yatırım çekme anlamında daha avantajlı olduklarını ortaya 
çıkaracaklar."

Geçen yıl 2020'ye göre, 4 b�n üründen 2 b�n 

463'ünde, yan� yüzde 62's�nde üret�m kapas�tes�n�n arttığını 
aktaran H�sarcıklıoğlu, "Üret�m kapas�tes� artan ürün sayısı en 
çok olan sektörler, Nace 28, mak�ne ve ek�pman �malatı 
sektörü, Nace 20, k�myasal ürünler�n �malatı sektörü, Nace 10 
gıda ürünler� �malatı sektörü oldu." d�ye konuştu.
- Sanay� ve Teknoloj� Bakanı Mustafa Varank

Sanay� ve Teknoloj� Bakanı Mustafa Varank �se, 
"Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) Sanay� 
Ver�tabanı ver�ler� esas alınarak yapılan "Sanay�n�n L�derler�" 
çalışmasında, 90 b�nden fazla üret�c�n�n 4 b�n farklı ürününe 
da�r üret�m kapas�teler� �ncelend�. 2020 ve 2021 ver�ler� 
kıyaslanarak üret�m kapas�tes� artan ürünler ve sektörler 
bel�rlend�." ded�.

B a k a n  Va r a n k ,  T O B B  İ k � z  K u l e l e r ' d e 
gerçekleşt�r�len Sanay�n�n L�derler� Programı Tanıtım 
Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türk�ye'de son 20 yıllık 
dönemde,  sanay�  ve  teknoloj �de  büyük � ler leme 
kayded�ld�ğ�n� vurguladı.

Bu �lerlemen�n kamu-özel sektör �ş b�rl�ğ�yle 
başarıldığını d�le get�ren Varank, AK Part� hükümetler� 
dönem�nde altyapı, üstyapı, teknoloj� ve �nsana yapılan 
yatırımlarla Türk�ye'y� bugünlere hazırladıklarını �fade ett�.

Varank, bugün sonuçlarının paylaşıldığı Sanay�n�n 
L�derler� çalışmasına yönel�k şu b�lg�ler� paylaştı:

"TOBB Sanay� Ver�tabanı ver�ler� esas alınarak 
yapılan bu çalışmada, 90 b�nden fazla üret�c�n�n 4 b�n farklı 
ürününe da�r üret�m kapas�teler� �ncelend�. 2020 ve 2021 
ver�ler� kıyaslanarak üret�m kapas�tes� artan ürünler ve 
sektörler bel�rlend�. Devamında da �ller�n üret�m kapas�teler� 
tesp�t ed�l�p karşılaştırıldı. İmalat sanay�m�z�n tüm alt 
sektörler�nde çok büyük üret�m kapas�tes� artışları olduğunu 
tablolardan görmüş olduk. Hep�m�z� heyecanlandıran bu 
tablo, sanay�m�z�n 2021 yılında üret�m ve �hracatta kırdığı 
rekorların da b�r tey�d� konumunda."
- "Gayem�z n�tel�kl� b�r �ş ve yatırım ortamı sunmak"

İller�n üret�m performansına �l�şk�n ver�lerden 
bahseden Varank, şunları kaydett�:
 	 "İstanbul, 1809 ürünün her b�r�nde sah�p olduğu 
üret�m kapas�tes�yle �lk 3 şeh�rden b�r� olmuş. Mega kent�n 
tekst�l, hazır g�y�m, der�, k�mya, plast�k, b�lg�sayar başta 
olmak üzere b�rçok sektörde b�r�nc� olduğunu görüyoruz. 
İstanbul'u 1028 ürünle İzm�r, 772 ürünle de Kocael� tak�p 
ed�yor. Devamında �se Ankara, Bursa, Konya d�ye g�den b�r 
sıralama ortaya çıkmış. İzm�r'�n gıda, tütün ve rafine ed�lm�ş 
petrol sektörler�nde, Kocael�'n�n �se ana metal sanay� ve 
motorlu kara taşıtlarının �malatında b�r�nc� sırada yer aldığını 
görüyoruz."

Varank, kayded�len üret�m kapas�tes� artışları 
dolayısıyla sanay�c�ler� tebr�k ett�.
 	 Bakanlık olarak TOBB'u öneml� paydaşlardan b�r� 
olarak değerlend�rd�kler�n� bel�rten Varank, "Tek gayem�z 
sanay�c�ler�m�ze, �ş dünyasına daha n�tel�kl� b�r �ş ve yatırım 
ortamı sunmak ve bu başarıları daha da artırmak. S�z yeter k� 
�ş�n�ze odaklanıp üret�n, �st�hdam sağlayın, �hracat yapın. Bu 
noktada b�z tüm �mkânlarımızla h�zmet�n�zdey�z. Bugüne 
kadar nasıl yanınızda yer aldıysak önümüzdek� dönemde de 
s�z�nle b�rl�kte yol yürüyeceğ�z." �fadeler�n� kullandı.

Türk�ye Odalar ve Borsalar 
B�rl�ğ�, n�san ayına �l�şk�n 
kurulan ve kapanan ş�rket 

�stat�st�kler�n� açıkladı. Buna göre, 
n�sanda kurulan ş�rket sayısı mart 
ayına kıyasla yüzde 3,9 azalarak 11 
b�n 188'den 10 b�n 751'e düştü. Aynı 
dönemde kapanan ş�rket sayısı �se 
yüzde 59 artışla 2 b�n 162 oldu. 
Martta 1360 ş�rket kapanmıştı.

N�sanda kurulan ş�rket sayısı 
geçen yılın aynı ayına göre yüzde 
25,5, kapanan ş�rket sayısı yüzde 
125,9 artış gösterd�.
Kurulan kooperat�f sayısı geçen 
yıla göre 14,8 arttı

Kurulan gerçek k�ş� t�car� 
�şletme sayısı yüzde 16, kooperat�f 
sayısı yüzde 5,8 azalış gösterd�.

Aynı dönemde kapanan 
kooperat�f sayısı yüzde 1,6, gerçek 
k�ş� t�car� �şletme sayısı yüzde 23,3 
azaldı.

N�sanda geçen yılın aynı 
ayına göre kurulan kooperat�f sayısı 
yüzde 14,8 yüksel�rken, gerçek k�ş� 
t�car� �şletme sayısı yüzde 14 düştü.

B u  d ö n e m d e  k a p a n a n 
kooperat�f sayısında yüzde 5, gerçek 
k�ş� t�car� �şletme sayısında yüzde 
31,9 artış oldu.
Bayburt har�ç tüm �llerde ş�rket 
kuruldu

Söz konusu ayda kurulan 
ş�rket ve kooperat�fler�n yüzde 
85,7's�n� l�m�ted ş�rketler, yüzde 
12,8'�n� anon�m ş�rketler, yüzde 
1,5'�n� �se kooperat�fler oluşturdu. 
Ş�rket ve kooperat�fler�n yüzde 40,8'� 
İstanbul, yüzde 9,7's� Ankara, yüzde 
6,1'� İzm�r'de kuruldu.

N � s a n  a y ı n d a  s a d e c e 
B a y b u r t ' t a  ş � r k e t  k u r u l u ş u 
gerçekleşmed�.

Geçen ay kurulan ş�rket ve 

kooperat�fler�n 3 b�n 705'� t�caret, 
1613'ü �malat ve 1116'sı �nşaat 
sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek 
k�ş� t�car� �şletmeler�n�n 759'u toptan 
ve perakende t�caret motorlu taşıtların 
ve motos�kletler�n onarımı, 444'ü 
�nşaat, 250's� �malat sektöründe 
f a a l � y e t  g ö s t e r m e k  ü z e r e 
çalışmalarına başladı.
N � s a n d a  k a p a n a n  ş � r k e t  v e 
kooperat�fler�n 737's�n�n toptan ve 
perakende t�caret, motorlu taşıtların 
ve motos�kletler�n onarımı, 306'sının 
�nşaat, 286'sının �se �malat sektöründe 
faal�yet gösterd�ğ� bel�rlend�.

Kapanan gerçek k�ş� t�car� 
�şletmeler�nden 721'� toptan ve 
perakende t�caret, motorlu taşıtların 
ve motos�kletler�n onarımı, 235'� 
�nşaat, 176'sı �malat sektöründe.
N�san  ay ında  163  koopera t � f 
kurulurken, bunların 79'u konut yapı, 
34'ü tarımsal kalkınma kooperat�fi, 
27's� �şletme kooperat�fi olarak �şbaşı 
yaptı.
Yabancı ortak sermayel� ş�rketler

Geçen ay kurulan 1650 
yabancı ortak sermayel� ş�rket�n 
136'sı Rusya, 120's� İran ortaklı oldu.

İşbaşı yapan yabancı ortak 
sermayel� ş�rketler�n 142's� anon�m, 
1508'� l�m�ted ş�rket statüsünde 
faal�yet göster�yor.

Bu yıl kurulan ş�rketler�n 
862 's �  be l � r l �  b � r  mala  tahs �s 
ed�lmem�ş mağazalardak� toptan 
t�caret, 346'sı gayr�menkul acenteler�, 
296 ' s ı  � ş le tme ve  d �ğer  �dar � 
danışmanlık faal�yetler� sektöründe 
çalışacak.

Kurulan yabancı  or tak 
s e rmaye l �  ş � rke t l e r �n  t op l am 
sermayeler�n�n yüzde 78,3'ünü 
yabancı  sermayel �  or tak payı 
oluşturdu.

TCMB'den yapılan duyuruda, etk�s� artarak süren 
jeopol�t�k r�skler�n, küresel ve bölgesel �kt�sad� 
faal�yet üzer�ndek� aşağı yönlü r�skler� canlı tuttuğu ve 

bel�rs�zl�kler�n artmasına yol açtığı bel�rt�ld�.
Küresel gıda güvenl�ğ�ndek� t�caret yasakları �le 

artan bel�rs�zl�kler, emt�a fiyatlarındak� yüksek sey�r, temel 
gıda ve enerj� başta olmak üzere bazı sektörlerdek� arz 
kısıtlarının daha da bel�rg�n hale gelmes� ve taşımacılık 
mal�yetler�ndek� yüksek sev�yen�n, uluslararası ölçekte 
üret�c� ve tüket�c� fiyatlarının artmasına neden olduğu 
aktarılan duyuruda, şunlar kayded�ld�:

"Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklent�ler� 
ve uluslararası finansal p�yasalar üzer�ndek� etk�ler� yakından 
�zlenmekted�r. Bununla b�rl�kte, gel�şm�ş ülke merkez 
bankaları artan enerj� fiyatları ve arz-talep uyumsuzluğuna 
bağlı olarak enflasyonda görülen yüksel�ş�n beklenenden 
uzun süreb�leceğ�n� vurgulamaktadırlar. Bu çerçevede, 
�kt�sad� faal�yet, �ş gücü p�yasası ve enflasyon beklent�ler�nde 
ülkeler arasında farklılaşan görünüme bağlı olarak gel�şm�ş 
ülke merkez bankalarının para pol�t�kası adımlarında ayrışma 
gözlenmekle b�rl�kte, merkez bankaları destekley�c� parasal 
duruşlarını halen sürdürmekted�r."
"Tem�nat ve l�k�d�te pol�t�ka adımları devreye alınacak"

Duyuruda, kapas�te kullanım sev�yeler� ve d�ğer 
öncü göstergeler�n, yurt �ç�nde �kt�sad� faal�yet�n, bölgesel 
farklılıklar ortaya çıksa b�le dış taleb�n g�derek artan olumlu 
etk�s�yle güçlü seyrett�ğ�ne �şaret ett�ğ� b�ld�r�ld�.

Büyümen�n kompoz�syonunda sürdürüleb�l�r 
b�leşenler�n payı artarken, car� �şlemler denges�nde enerj� 
fiyatlarından kaynaklanan r�skler�n devam ett�ğ� vurgulanan 
duyuruda, "Car� �şlemler denges�n�n sürdürüleb�l�r 
sev�yelerde kalıcı hale gelmes�, fiyat �st�krarı �ç�n önem arz 
etmekted�r. Kurul, uzun vadel� Türk l�rası yatırım kred�ler� de 
dâh�l olmak üzere kred�ler�n büyüme hızı ve er�ş�len 
finansman kaynaklarının amacına uygun şek�lde �kt�sad� 
faal�yet �le buluşmasının finansal �st�krar açısından öneml� 
olduğunu değerlend�rm�şt�r.  Bu çerçevede Kurul, 
güçlend�rd�ğ� makro�ht�yat� pol�t�ka set�n� �lave tedb�rlerle 
kararlılıkla uygulamaya devam edecekt�r." �fadeler� 

kullanıldı.
Duyuruda, enflasyonda gözlenen yüksel�şte; 

jeopol�t�k gel�şmeler�n yol açtığı enerj� mal�yet� artışları, 
ekonom�k temellerden uzak fiyatlama oluşumlarının geç�c� 
etk�ler�, küresel enerj�, gıda ve tarımsal emt�a fiyatlarındak� 
artışların oluşturduğu güçlü negat�f arz şoklarının etk�l� 
olmaya devam ett�ğ� bel�rt�lerek, şu değerlend�rmelerde 
bulunuldu:

"Kurul, sürdürüleb�l�r fiyat �st�krarı ve finansal 
�st�krarın tes�s� �ç�n atılan ve güçlend�r�lerek sürdürülmekte 
olan adımlar �le b�rl�kte, küresel barış ortamının yen�den tes�s 
ed�lmes� ve enflasyonda baz etk�ler�n�n de ortadan 
kalkmasıyla dezenflasyon�st sürec�n başlayacağını 
öngörmekted�r. Bu çerçevede Kurul, pol�t�ka fa�z�n�n sab�t 
tutulmasına karar verm�şt�r. F�yat �st�krarının sürdürüleb�l�r 
b�r şek�lde kurumsallaşması amacıyla TCMB'n�n tüm pol�t�ka 
araçlarında kalıcı ve güçlend�r�lm�ş l�ralaşmayı teşv�k eden 
gen�ş kapsamlı b�r pol�t�ka çerçeves� gözden geç�rme sürec� 
devam etmekted�r. Değerlend�rme süreçler� tamamlanan 
tem�nat ve l�k�d�te pol�t�ka adımları devreye alınacaktır."
"Tüm araçlar, l�ralaşma stratej�s� çerçeves�nde 
kararlılıkla kullanılmaya devam ed�lecek"

Duyuruda, TCMB'n�n fiyat �st�krarı temel amacı 
doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe �şaret eden güçlü 
göstergeler oluşana ve orta vadel� yüzde 5 hedefine ulaşıncaya 
kadar el�ndek� tüm araçları l�ralaşma stratej�s� çerçeves�nde 
kararlılıkla kullanmaya devam edeceğ� vurgulandı.

F�yatlar genel düzey�nde sağlanacak �st�krarın, ülke 
r�sk pr�mler�ndek� düşüş, ters para �kames�n�n ve döv�z 
rezervler�ndek� artış eğ�l�m�n�n sürmes� ve finansman 
mal �ye t le r �n �n  ka l ıc ı  o larak  ger � lemes�  yoluyla 
makroekonom�k �st�krarı ve finansal �st�krarı olumlu 
etk�leyeceğ� bel�rt�len duyuruda, böylel�kle, yatırım, üret�m 
ve �st�hdam artışının sağlıklı ve sürdürüleb�l�r b�r şek�lde 
devamı �ç�n uygun zem�n oluşacağı d�le get�r�ld�.

Duyuruda, Kurul'un kararlarını şeffaf, öngörüleb�l�r 
ve ver� odaklı b�r çerçevede almaya devam edeceğ� 
aktarılarak, Para Pol�t�kası Kurulu Toplantı Özet�'n�n beş �ş 
günü �ç�nde yayımlanacağı b�lg�s� ver�ld�.

Türk�ye Cumhur�yet Merkez 
Bankası (TCMB) tarafından 
Haf ta l ık  Pa ra  ve  Banka 

İstat�st�kler� yayımlandı.Buna göre, 
20 Mayıs �t�barıyla Merkez Bankası 
brüt döv�z rezervler�, 1 m�lyar 187 
m�lyon dolar azalışla 60 m�lyar 11 
m�lyon dolara �nd�. Brüt döv�z 
rezervler�, 13 Mayıs'ta 61 m�lyar 198 
m�lyon dolar sev�yes�ndeyd�.

Söz konusu dönemde altın 
rezervler�, 493 m�lyon dolar azalarak 
40 m�lyar 743 m�lyon dolardan 40 
m�lyar 250 m�lyon dolara ger�led�.

Böylece Merkez Bankası'nın 
toplam rezervler�, 20 Mayıs haftasında 
b�r öncek� haftaya kıyasla 1 m�lyar 680 
m�lyon dolar azalarak 101 m�lyar 941 
m�lyon dolardan 100 m�lyar 261 
m�lyon dolara �nd�.sta yüzde 0,3 artışla 

  Bülten Bülten 
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HAFTALIKHAFTALIK

Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para 
ve banka �stat�st�kler� yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründek� 
toplam mevduat (bankalar arası dah�l) 20 Mayıs �le b�ten haftada 274 

m�lyar 173 m�lyon 786 b�n l�ra artarak 6 tr�lyon 801 m�lyar 338 m�lyon 265 b�n 
l�raya yükseld�.

Aynı dönemde bankalardak� TL c�ns� mevduat yüzde 3,80 artışla 2 
tr�lyon 804 m�lyar 109 m�lyon 169 b�n l�ra, yabancı para (YP) c�ns�nden 
mevduat �se yüzde 4 yüksel�şle 3 tr�lyon 710 m�lyar 633 m�lyon 268 b�n l�ra 
oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 242 m�lyar 342 
m�lyon dolar düzey�nde gerçekleş�rken, bu tutarın 214 m�lyar 494 m�lyon 
doları yurt �ç�nde yerleş�k k�ş�ler�n hesaplarında toplandı. Yurt �ç� yerleş�kler�n 
toplam YP mevduatındak� değ�ş�me bakıldığında, par�te etk�s�nden 
arındırılmış ver�lerle 20 Mayıs �t�barıyla 1 m�lyar 42 m�lyon dolarlık azalış 
görüldü.
Taks�tl� t�car� kred� m�ktarı arttı

Mevduat bankalarındak� tüket�c� kred�ler�, geçen hafta yüzde 0,69 
artarak 808 m�lyar 631 m�lyon 834 b�n l�ra oldu. Aynı dönemde taks�tl� t�car� 
kred�ler yüzde 1,76 artışla 728 m�lyar 103 m�lyon 370 b�n l�raya, kred� kartları 
bak�yes� yüzde 1,13 yüksel�şle 368 m�lyar 383 m�lyon 16 b�n l�raya çıktı.

Mevduat bankalarındak� tüket�c� kred�ler�n�n 298 m�lyar 248 m�lyon 
3 b�n l�rası konut, 13 m�lyar 437 m�lyon 87 b�n l�rası taşıt ve 496 m�lyar 946 
m�lyon 744 b�n l�rası d�ğer kred�lerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dah�l toplam kred� hacm� de 20 Mayıs 
�le b�ten haftada 123 m�lyar 569 m�lyon 511 b�n l�ra artarak 5 tr�lyon 692 
m�lyar 417 m�lyon 919 b�n l�raya çıktı. Toplam kred� hacm�, geçen yılın aynı 
dönem�ne göre yüzde 54,77 artış kaydett�.

T�caret Bakanlığı'nın Gümrük Yönetmel�ğ�nde Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r 
Yönetmel�ğ� Resm� Gazete'de yayımlandı. Gümrüklerde beyan anında 
b�l�nmeyen ve sonradan öğren�len kıymet ve matrah unsurlarının "�st�sna� 
kıymetle beyan"da bulunma süres�n�n tesp�t�nde, muamelen�n mükellefin 
muhasebe kayıtlarına g�r�ş tar�h�n�n esas alınması, bu suretle faturalandırma 
sürec�nde yaşanab�lecek aksaklıkların, beyanda bulunma süres�n�n tesp�t�nde 
d�kkate alınması sağlandı.

Geç�c� depolama yerler�nden çıkarılacak eşyanın tesl�m�n�n, eşya 
sah�b�, taşıyıcı, �şlet�c� kuruluş veya bunların tems�lc�ler� arasındak� sözleşme 
hükümler�ne göre gerçekleşt�r�leceğ� yönünde düzenleme yapıldı.

İhracat yükünün gümrük �şlemler�n�n herhang� b�r bürokras� 
olmaksızın tek noktada tamamlanması ve sürekl� artış gösteren �hracat 
hacm�yle gümrük �dareler�nde oluşan �hracat yükü taşıyan araç yoğunluğunun 
azaltılmasını tem�nen düzenlemelere g�d�ld�.

Bu kapsamda, �z�nl� gönder�c� yetk�s� kapsamında taşıması 
gerçekleşt�r�lecek �hracat beyannameler�yle sınırlı olmak üzere, gümrük 
beyannames�n�n �z�nl� gönder�c� tes�s�n�n bağlı bulunduğu gümrük �dares� 
yer�ne k�ş�n�n yerleş�k olduğu yerdek� gümrük �dares�ne tesl�m ed�lmes�ne 
�z�n ver�ld�.

 	 Tesc�l ed�len beyannamelerde eşyanın sunulduğu yerde 
görevl� muayene memuru tarafından belge kontrolü, muayene ve rej�m�n 
gerekt�rd�ğ� d�ğer �şlemler�n beyanın ver�ld�ğ� gümrük �dares� adına 
gerçekleşt�rmes� sağlandı.

Ayrıca hâl�hazırda bas�tleşt�r�lm�ş gümrük beyannames� (BGB) �le 
beyan ed�len e-�hracata konu eşyanın beyanında, operatörlere e-�rsal�ye �le 
BGB vererek eşyayı yurt dışı edeb�lme ve eşyanın faturasını BGB beyanının 
ver�ld�ğ� tar�hten sonrak� 7 �ş günü �çer�s�nde tamamlayıcı beyan kapsamında 
gümrük �dares�ne beyan edeb�lme olanağı get�r�ld�. Söz konusu değ�ş�kl�kle 
özell�kle elektron�k pazaryerler� üzer�nden yapılan satışlarda eşyanın gümrük 
�şlemler�n�n hızlandırılarak �şlem süreler�n�n kısaltılması ve m�kro �hracatın 
desteklenmes� amaçlandı.

Yatırım �zn�ne tab� olmayan antrepolarda olduğu g�b� yatırım �zn�ne 
tab� antrepolar �ç�n de �z�nler�n süres�z ver�lmes� düzenlend� ve beş yıllık süre 
uygulaması yürürlükten kaldırıldı. Bu kapsamda, söz konusu antrepoların 
açma ve �şletme �z�n süreler�nde, denet�m ve kontroller�nde yeknesak 
uygulamaya geç�lmes� �le bürokrat�k �şlemler�n azaltılması amaçlandı.

Anon�m ş�rket türünde kurulan yetk�lend�r�lm�ş gümrük müşav�rl�ğ� 
ş�rketler�n�n �dar� kadrolarının yetk�lend�r�lm�ş gümrük müşav�rler�nden 
oluşması yönünde düzenleme yapıldı.

İhracatta İz�nl� Gönder�c� Yetk�s�
Dah�l�nde Beyanname Tesl�m�nde 
Kolaylık

Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası 
(TCMB) tarafından Mart 2022 
dönem�ne �l�şk�n Konut F�yat Endeks� 
(KFE) ver�ler� açıklandı. Türk�ye'dek� 
k o n u t l a r ı n  k a l � t e  e t k � s � n d e n 
arındırılmış fiyat değ�ş�mler�n� 
�zlemek amacıyla hesaplanan (KFE) 
(2017=100), martta b�r öncek� aya 
göre yüzde 9,3 artarak 347,5 olarak 
kayıtlara geçt�.

Konut F�yat Endeks�, martta 
yıllık bazda �se yüzde 110,0 artarken, 

bu dönemde reel yüksel�ş yüzde 29,7 
oldu.

Üç büyük �l �ç�n konut fiyat 
endeks� değ�ş�m�ne bakıldığında 
martta b�r öncek� aya göre İstanbul, 
Ankara ve İzm�r'de sırasıyla yüzde 
9,8, yüzde 9,6 ve yüzde 10,6 artış 
görüldü. Endeks değerler� geçen yılın 
aynı ayına göre �se İstanbul'da yüzde 
122,0, Ankara'da yüzde 111,7 ve 
İzm�r'de yüzde 105,9 yükseld�.

Kazançları bas�t usulde tesp�t ed�len yaklaşık 840 b�n küçük esnafın da 
aralarında bulunduğu mükelleflere yönel�k verg� düzenlemes�n�n 
uygulanmasına yönel�k ayrıntılar bell� oldu.

Bankaların Mevduatı Arttı...Kurulan ve
 Kapanan
Ş�rket
 İstat�st�kler�
Açıklandı...

Şeker İthalatında Tar�fe Kontenjanı Uygulanması 
Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı ve T�caret 
Bakanlığı tarafından konuya �l�şk�n hazırlanan 

tebl�ğ, Resm� Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe g�rd�. 
Buna göre, kamış veya pancar şeker�nde tar�fe 
kontenjanı m�ktarı 400 b�n ton olarak bel�rlen�rken, 
tar�fe kontenjanı dönem� sonu 15 Ek�m 2022 olarak 
kararlaştırıldı.

Tar�fe kontenjanı çerçeves�nde yapılacak 
�thalatta gümrük verg�s� "sıfır" olarak ve varsa ek mal� 

yükümlülükler de "sıfır" olarak uygulanacak.
Tar�fe kontenjanı dışında kalan �thalatta �se 

yürürlüktek� �thalat rej�m� kararı çerçeves�nde söz 
konusu eşya �ç�n tesp�t ed�len gümrük verg�s� �le varsa ek 
mal� yükümlülükler uygulanacak.

Konuya �l�şk�n yayımlanan tebl�ğle de şeker 
�thalatında uygulanacak tar�fe kontenjanının dağıtım 
yöntem� �le başvuru ve kullanım usul ve esasları 
bel�rlend�.

TÜİK, İşgücü G�rd� Endeksler�, I. Çeyrek: Ocak - Mart, 
2022 ver�ler�n� yayımladı. Buna göre, Sanay�, �nşaat 
ve t�caret-h�zmet sektörler� toplamında �st�hdam 

endeks�, 2022 yılı I. çeyreğ�nde b�r öncek� yılın aynı 
çeyreğ�ne göre yüzde 6,9 arttı. Alt sektörler �ncelend�ğ�nde, 
endeks; sanay� sektöründe yüzde 5,8, �nşaat sektöründe yüzde 
0,4, t�caret-h�zmet sektörler�nde �se yüzde 8,8 arttı.
Çalışılan saat endeks� yıllık yüzde 11,8 arttı

Sanay�, �nşaat ve t�caret-h�zmet sektörler� 
toplamında çalışılan saat endeks�, 2022 yılı I. çeyreğ�nde b�r 
öncek� yılın aynı çeyreğ�ne göre yüzde 11,8 arttı. Alt sektörler 
�ncelend�ğ�nde, endeks; sanay� sektöründe yüzde 7,8, �nşaat 
sektöründe yüzde 3,5 ve t�caret-h�zmet sektörler�nde yüzde 
16,2 arttı.
Brüt ücret-maaş endeks� yıllık yüzde 68,1 arttı

Sanay�, �nşaat ve t�caret-h�zmet sektörler� 
toplamında brüt ücret-maaş endeks�, 2022 yılı I. çeyreğ�nde 
b�r öncek� yılın aynı çeyreğ�ne göre yüzde 68,1 arttı. Alt 
sektörler �ncelend�ğ�nde, endeks; sanay� sektöründe yüzde 
63,3, �nşaat sektöründe yüzde 53,5 ve t�caret-h�zmet 
sektörler�nde yüzde 73,8 arttı.
İst�hdam endeks� çeyrekl�k yüzde 1,3 arttı

Sanay�, �nşaat ve t�caret-h�zmet sektörler� 
toplamında �st�hdam endeks�, 2022 yılı I. çeyreğ�nde b�r 
öncek� çeyreğe göre yüzde 1,3 arttı. Alt sektörler 
�ncelend�ğ�nde, endeks; sanay� sektöründe yüzde 1,5 arttı, 
�nşaat sektöründe yüzde 1,2 azaldı ve t�caret-h�zmet 
sektörler�nde yüzde 1,6 arttı.

Sanay�, �nşaat ve t�caret-h�zmet sektörler� 
toplamında çalışılan saat endeks�, 2022 yılı I. çeyreğ�nde b�r 
öncek� çeyreğe göre yüzde 1,5 arttı. Alt sektörler 
�ncelend�ğ�nde, endeks; sanay� sektöründe yüzde 2,1 arttı, 
�nşaat sektöründe yüzde 1,4 azaldı ve t�caret-h�zmet 
sektöründe yüzde 1,6 arttı.
Brüt ücret-maaşta çeyrekl�k artış yüzde 19,5

Sanay�, �nşaat ve t�caret-h�zmet sektörler� 
toplamında brüt ücret-maaş endeks�, 2022 yılı I. çeyreğ�nde 
b�r öncek� çeyreğe göre yüzde 19,5 arttı. Alt sektörler 
�ncelend�ğ�nde, endeks; sanay� sektöründe yüzde 19,5, �nşaat 
sektöründe yüzde 17,0 ve t�caret-h�zmet sektörler�nde yüzde 

19,9 arttı.
Sanay�, �nşaat ve t�caret-h�zmet sektörler� 

toplamında saatl�k �şgücü mal�yet� endeks�, 2022 yılı I. 
çeyreğ�nde b�r öncek� yılın aynı çeyreğ�ne göre yüzde 51,0 
arttı. Alt sektörler �ncelend�ğ�nde, endeks; sanay� sektöründe 
yüzde 52,7, �nşaat sektöründe yüzde 49,4 ve t�caret-h�zmet 
sektörler�nde yüzde 49,8 arttı.
Saatl�k kazanç endeks� yıllık yüzde 50,3 arttı

Sanay�, �nşaat ve t�caret-h�zmet sektörler� 
toplamında saatl�k kazanç endeks�, 2022 yılı I. çeyreğ�nde b�r 
öncek� yılın aynı çeyreğ�ne göre yüzde 50,3 arttı. Alt sektörler 
�ncelend�ğ�nde, endeks; sanay� sektöründe yüzde 51,4, �nşaat 
sektöründe yüzde 48,3 ve t�caret-h�zmet sektörler�nde yüzde 
49,5 arttı.
Saatl�k kazanç dışı �şgücü mal�yet� yıllık yüzde 55,1 arttı

Sanay�, �nşaat ve t�caret-h�zmet sektörler� 
toplamında saatl�k kazanç dışı �şgücü mal�yet� endeks�, 2022 
yılı I. çeyreğ�nde b�r öncek� yılın aynı çeyreğ�ne göre yüzde 
55,1 arttı. Alt sektörler �ncelend�ğ�nde, endeks; sanay� 
sektöründe yüzde 60,3, �nşaat sektöründe yüzde 54,7, t�caret-
h�zmet sektörler�nde yüzde 51,5 arttı. Sanay�, �nşaat ve 
t�caret-h�zmet sektörler� toplamında saatl�k �şgücü mal�yet� 
endeks�, 2022 yılı I. çeyreğ�nde b�r öncek� çeyreğe göre yüzde 
17,8 arttı. Alt sektörler �ncelend�ğ�nde, endeks; sanay� 
sektöründe yüzde 17,1, �nşaat sektöründe yüzde 19,0 ve 
t�caret-h�zmet sektörler�nde yüzde 17,9 arttı.

Sanay�, �nşaat ve t�caret-h�zmet sektörler� 
toplamında saatl�k kazanç endeks�, 2022 yılı I. çeyreğ�nde b�r 
öncek� çeyreğe göre yüzde 17,8 arttı. Alt sektörler 
�ncelend�ğ�nde, endeks; sanay� sektöründe yüzde 17,0, �nşaat 
sektöründe yüzde 18,7 ve t�caret-h�zmet sektörler�nde yüzde 
17,9 arttı.
Saatl�k kazanç dışı �şgücü mal�yet� çeyrekl�k yüzde 18,0 
arttı

Sanay�, �nşaat ve t�caret-h�zmet sektörler� 
toplamında saatl�k kazanç dışı �şgücü mal�yet� endeks�, 2022 
yılı I. çeyreğ�nde b�r öncek� çeyreğe göre yüzde 18,0 arttı. Alt 
sektörler �ncelend�ğ�nde, endeks; sanay� sektöründe yüzde 
17,6, �nşaat sektöründe yüzde 20,6 ve t�caret-h�zmet 
sektörler�nde yüzde 17,7 arttı.

Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı Gel�r İdares� Başkanlığının 7338 sayılı Kanunla 
get�r�len ve 1 Ocak 2021'den �t�baren elde ed�len kazançlara uygulanmak üzere 
yürürlüğe g�ren bas�t usul mükelleflere �l�şk�n kazanç �st�snasının uygulamasına 
yönel�k açıklama ve örnekler�n yer aldığı Gel�r Verg�s� Genel Tebl�ğ�, Resm� 
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe g�rd�.

Buna göre, kend� �ş�nde çalışan ve 2022 yılı �ç�n büyükşeh�rlerde 16 b�n 
l�ra, d�ğer yerlerde 10 b�n l�ra k�ra l�m�t�n� aşmayan ve y�ne 2022 yılı alış tutarları 
200 b�n l�rayı, satış tutarları 320 b�n l�rayı, h�zmet n�tel�ğ�nde �ş yapanlarda �ş 
hasılatı 100 b�n l�rayı aşmayan mükellefler bas�t usulden faydalanıyor. Bas�t 
usulde verg�lend�r�len mükellefler�n, beyanname verme �le defter tutma 
yükümlülükler� bulunmuyor. Bu mükellefler�n tevk�fat sorumlulukları olmayacak 
ayrıca tesl�m ve h�zmetler� de KDV'den �st�sna olacak.

Bas�t usule tab� olan berber, kuaför, tes�satçı, tuhafiyec�, marangoz, 
kaportacı, last�kç�, tornacı, çay ocağı �şlet�c�s�, bakkal, terz�, tam�rc�, taks�c�, 
dolmuşçu g�b� yaklaşık 840 b�n küçük esnafın t�car� kazançları gel�r verg�s�nden 
�st�sna ed�ld�. Bu mükelleflere yapılan ödemeler üzer�nden verg� tevk�fatı da 
yapılmayacak.

Bas�t usulde kazanç �st�snasından yararlanacak olan mükellefler, �st�sna 
kapsamındak� bu kazançlar �ç�n yıllık beyanname vermeyecek ve k�ra gel�r� g�b� 
beyana tab� başkaca gel�rler� neden�yle beyanname vermeler� hal�nde de bu 
kazançlarını beyannameye dah�l etmeyecekler.

B�rden fazla motorlu araçla veya b�rden fazla �ş yer�nde t�car� faal�yette 
bulunulduğu durumlar "kend� �ş�nde b�lfi�l çalışmak veya bulunmak" şartının 
�hlal� sayılacak ve dolayısıyla bas�t usulden faydalanılamayacak.

İnternet ve benzer� elektron�k ortamlar üzer�nden satış yapanlar da bas�t 
usulden faydalanab�lecek. Bas�t usule tab� mükellefler�n, aynı faal�yetler�n� 
�nternet ve benzer� elektron�k ortamlarda da sürdürmes� bas�t usulün şartlarını �hlal 
sayılmayacak.
YouTuberlar da bas�t usulden faydalanab�lecek.

Sosyal �çer�k üret�c�l�ğ� �le mob�l c�hazlar �ç�n uygulama gel�şt�r�c�l�ğ� 
faal�yetler�nde bulunan ve bu faal�yetler�nden elde ett�ğ� gel�rler� dolayısıyla 
kazanç �st�snasından faydalanan mükellefler�n, bu faal�yetlerde bulunmaları 
ayrıca bas�t usul kapsamında yürüttükler� faal�yetler�n�n bas�t usule tab� olmasına 
engel olmayacak.  l�yetler� �ç�n Yardımcı Faal�yetler" sektöründe �se 13,9 puanlık 
artış kaydett�.

Türk�ye'de kurulan ş�rket sayısı, n�sanda b�r öncek� aya göre 
yüzde 3,9 azalışla 10 b�n 751'e ger�lerken, kapanan ş�rket sayısı 
yüzde 59 artarak 2 b�n 162'ye yükseld�.

Konut F�yat Endeks�, martta b�r öncek� aya göre yüzde 9,3 artarak 

347,5 sev�yes�nde gerçekleşt�.

Konut Fiyat Endeksi Martta Arttı

MB Rezevrleri
100 Milyar
Dolar Oldu...

SANAYİNİN
LİDERLERİ
AÇIKLANDI...

Şeker �thalatında 15 Ek�m'e kadar 400 b�n ton tar�fe kontenjanı uygulanması kararlaştırıldı.

Şeker İthalatında 
Tarife Kontenjanı

Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası toplam rezervler� b�r öncek� haftaya göre 
1 m�lyar 680 m�lyon dolar azalarak 100 m�lyar 261 m�lyon dolara ger�led�.

MERKEZ BANKASI
FAİZİ DEĞİŞTİRMEDİ...

İstihdam Endeksi Yıllık  Arttı...Yüzde 6,9

Ekonomik Güven Endeksi Verileri Açıklandı...

Türk�ye İstat�st�k Kurumu, mayıs ayına �l�şk�n h�zmet, 
perakende t�caret ve �nşaat güven endeksler�n� 
açıkladı.Buna göre, mevs�m etk�ler�nden arındırılmış 

güven endeks� mayısta n�san ayına kıyasla h�zmet sektöründe 
yüzde 6,1, perakende t�caret sektöründe yüzde 1,7 arttı, �nşaat 
sektöründe yüzde 2,2 düştü.

Mevs�m etk�ler�nden arındırılmış h�zmet sektörü 
güven endeks� n�sanda 114,6 �ken mayısta 121,7 değer�n� aldı.

H�zmet sektöründe geçen aya göre, son üç aylık 
dönemde �ş durumu alt endeks� yüzde 5,8, son üç aylık 
dönemde h�zmetlere olan talep alt endeks� yüzde 6,3, gelecek 
üç aylık dönemde h�zmetlere olan talep beklent�s� alt endeks� 
�se yüzde 6,2 arttı.
Perakende t�caret sektörü güven endeks�

Mevs�m etk�ler�nden arındırılmış perakende t�caret 

sektörü güven endeks� N�sanda 119,4 �ken mayısta 121,4'e 
yükseld�.

Perakende t�caret sektöründe geçen aya göre, son üç 
aylık dönemde �ş hacm�-satışlar alt endeks� yüzde 6,7 
artarken, mevcut mal stok sev�yes� alt endeks� yüzde 1,2, 
gelecek üç aylık dönemde �ş hacm�-satışlar beklent�s� alt 
endeks� yüzde 1,2 ger�led�.

Mevs�m etk�ler�nden arındırılmış �nşaat sektörü 
güven endeks� geçen ay 83,5 �ken Mayısta 81,6 oldu.

İnşaat sektöründe geçen aya göre, alınan kayıtlı 
s�par�şler�n mevcut düzey� alt endeks� yüzde 4,7 azalırken, 
gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklent�s� alt 
endeks� yüzde 0,2 arttı.

Güven endeks� mayısta geçen aya kıyasla h�zmet sektöründe yüzde 6,1, perakende t�caret sektöründe yüzde 1,7 
artarken, �nşaat sektöründe yüzde 2,2 azaldı.

840 bin Esnafa Vergi İstisnasının Detayları Belli Oldu...


