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Arttı...
TÜİK, n�san ayına �l�şk�n H�zmet 
Üret�c� F�yat Endeks� (H-ÜFE) 
sonuçlarını açıkladı. H-ÜFE, 
n�sanda b�r öncek� aya kıyasla 
yüzde 4,95, geçen yılın aralık ayına 
göre yüzde 29,86, geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 83,27 ve 12 aylık 
ortalamalara göre yüzde 51,6 
yükseld�.

EPDK Haz�ran Ayına İl�şk�n     
Elektr�k Tar�feler�n� Bel�rled�.

TÜİK, ver�ler�ne göre, mayıs ayı �t�barıyla 12 aylık ortalamalar 
d�kkate alındığında, tüket�c� fiyatları yüzde 39,33, yurt �ç� üret�c� 
fiyatları yüzde 80,38 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 2,98, Yİ-

ÜFE yüzde 8,76 yükseld�.
TÜFE, mayısta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 35,64, 

geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 73,50 artış kaydett�. Yİ-ÜFE �se 
Aralık 2021'e göre yüzde 51,43, geçen yılın mayıs ayına kıyasla yüzde 
132,16 arttı.
Yİ-ÜFE, mayısta yıllık bazda madenc�l�k ve taş ocakçılığında yüzde 
133,49 arttı

Yİ-ÜFE, mayısta b�r öncek� aya göre yüzde 8,76, geçen yılın 
aralık ayına göre yüzde 51,43, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 132,16 
ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 80,38 artış gösterd�.

Sanay�n�n 4 sektörünün mayısta yıllık bazda değ�ş�mler�, 
madenc�l�k ve taş ocakçılığında yüzde 133,49, �malatta yüzde 115,18, 
elektr�k, gaz üret�m� ve dağıtımında yüzde 360,30 ve su tem�n�nde yüzde 
70,02 artış olarak gerçekleşt�.Bu grupların aylık değ�ş�mler�ne 
bakıldığında �se madenc�l�k ve taş ocakçılığında yüzde 6,22, �malatta 
yüzde 5,46, elektr�k, gaz üret�m� ve dağıtımında yüzde 38,49 ve su 
tem�n�nde yüzde 4,70 yüksel�ş görüldü.

Enerj� P�yasası Düzenleme Kurumu'nun mart 
ayına �l�şk�n "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 
P�yasası Sektör Raporu"na göre, rafiner�c� ve 
dağıtıcı l�sansı sah�pler�nce LPG �thalatı yapılan 
ülkeler Cezay�r, ABD, Rusya, Kazak�stan ve 
İspanya oldu.
 	 Bu dönemde, rafiner�c� ve dağıtıcı l�sansı 
sah�pler�nce yapılan LPG �hracatı �se yüzde 33 
artarak yaklaşık 23 b�n 817 tona yükseld�. İhracat 
Lübnan, Tunus, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhur�yet�, 
Marshall Adaları, Mısır, Romanya, Yunan�stan, 
Bulgar�stan, S�ngapur, Türk�ye Serbest Bölgeler� 
ve B�rleş�k Arap Em�rl�kler�'ne yapıldı.

LPG İthalatı Martta Azaldı  
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MB Rezevrleri
103 Milyar Dolar

Oldu...
TCMB tarafından 
Haftalık Para ve Banka 
İstat�st�kler� yayımlandı. 
Buna göre, 27 Mayıs 
�t�barıyla Merkez Bankası 
brüt döv�z rezervler�, 1 
m�lyar 274 m�lyon dolar 
artışla 61 m�lyar 285 
m�lyon dolara çıktı. 

Bazı Yatırımlara Yönelik KDV İstisnasının
Detayları Belli Oldu...
Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı 
Gel�r İdares� Başkanlığınca 
hazırlanan "Katma Değer 
Verg�s� Genel Uygulama 
Tebl�ğ�nde Değ�ş�kl�k 
Yapılmasına Da�r Tebl�ğ" 
Resm� Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe 
g�rd�. Tebl�ğle 15 N�san 

2022'de yayımlanan 7394 
sayılı Kanun �le 3065 sayılı 
Katma Değer Verg�s� 
Kanunu'nun �lg�l� 
maddeler�nde yapılan 
düzenlemeler hakkında 
açıklama yapılmasının yanı 
sıra uygulamaya �l�şk�n usul 
ve esaslar bel�rlend�.
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Bankacılık Sektörünün Kredi Hacmi Arttı

BDDK tarafından yayımlanan haftalık bültene 
göre, sektörün kred� hacm� 27 Mayıs �t�barıyla 
139 m�lyar 150 m�lyon l�ra arttı. Söz konusu 
dönemde toplam kred� hacm� 5 tr�lyon 896 
m�lyar 116 m�lyon l�radan 6 tr�lyon 35 m�lyar 
266 m�lyon l�raya yükseld�.

      Bankacılık sektöründek� toplam mevduat da 
(bankalararası dâh�l), geçen hafta 42 m�lyar 59 
m�lyon l�ra arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,6 
yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 6 
tr�lyon 605 m�lyar 309 m�lyon l�ra oldu.

ENFLASYON
RAKAMLARI

AÇIKLANDI

Türk�ye Çel�k Üret�c�ler� Derneğ� (TÇÜD), 
n�san ayına �l�şk�n üret�m, tüket�m ve dış 
t�caret ver�ler�n� açıkladı.Buna göre, n�san 
ayında Türk�ye'n�n ham çel�k üret�m�, 
geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 
artarak 3,4 m�lyon tona ulaştı. Ham çel�k 
üret�m�, yılın �lk 4 ayında yüzde 3,2 
düşüşle 12,8 m�lyon ton sev�yes�nde 
gerçekleşt�. N�ha� mamul çel�k tüket�m�, 
n�sanda yıllık bazda yüzde 1,2 azalışla 3 
m�lyon ton, ocak-n�san dönem�nde yüzde 
5,1 ger�leyerek 11,5 m�lyon ton oldu.

Türkiye’nin Ham Çelik  
Üretimi Nisanda Arttı...

EPDK faal�yet bazlı, n�ha� ve yeş�l 
tar�fe tabloları Resm� Gazete'de 
yayımlandı. Buna göre, �lk 
kademede bulunan mesken 
aboneler�n�n tar�fes�nde k�lovatsaat 
başı fiyat 129,0639 kuruş, yüksek 
kademede yer alanların tar�fes�nde 
�se k�lovatsaat başı fiyat, 192,7977 
kuruş oldu
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Türk�ye İstat�st�k Kurumu ve T�caret Bakanlığı 
�ş b�rl�ğ�yle oluşturulan n�san ayına �l�şk�n 
geç�c� dış t�caret ver�ler� açıklandı. Buna göre, 
Genel T�caret S�stem� (GTS) kapsamında 
�hracat n�sanda geçen yılın aynı ayına kıyasla 
yüzde 24,6 artarak 23 m�lyar 368 m�lyon dolar, 
�thalat yüzde 35 artışla 29 m�lyar 480 m�lyon 
dolar oldu.

Dış t�caret açığı n�sanda geçen yılın 
aynı ayına göre yüzde 98,5 artarak 6 m�lyar 113 
m�lyon dolara çıktı.

Bankacılık Sektörünün

Mevduatı Arttı

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) 27 Mayıs �le b�ten haftada 43 m�lyar 374 m�lyon 254 
b�n l�ra artarak 6 tr�lyon 844 m�lyar 712 m�lyon 519 b�n 
l�raya yükseld�.

Aynı dönemde bankalardak� TL c�ns� mevduat 
yüzde 2,04 azalışla 2 tr�lyon 747 m�lyar 12 m�lyon 157 b�n 
l�ra, yabancı para (YP) c�ns�nden mevduat �se yüzde 2,97 
yüksel�şle 3 tr�lyon 820 m�lyar 948 m�lyon 215 b�n l�ra oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen 
hafta 243 m�lyar 30 m�lyon dolar düzey�nde gerçekleş�rken, 
bu tutarın 214 m�lyar 698 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 27 Mayıs �t�barıyla 1 m�lyar 13 m�lyon 
dolarlık azalış görüldü.

Taks�tl� t�car� kred� m�ktarı arttı

Mevduat bankalarındak� tüket�c� kred�ler�, geçen 
hafta yüzde 1,60 artarak 821 m�lyar 553 m�lyon 10 b�n l�ra 
oldu. Aynı dönemde taks�tl� t�car� kred�ler yüzde 1,59 artışla 
739 m�lyar 687 m�lyon 328 b�n l�raya, kred� kartları bak�yes� 
yüzde 3,94 yüksel�şle 382 m�lyar 906 m�lyon 410 b�n l�raya 
çıktı. Mevduat bankalarındak� tüket�c� kred�ler�n�n 302 
m�lyar 158 m�lyon 508 b�n l�rası konut, 14 m�lyar 248 
m�lyon 483 b�n l�rası taşıt ve 505 m�lyar 146 m�lyon 19 b�n 
l�rası d�ğer kred�lerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dâh�l toplam kred� 
hacm� de 27 Mayıs �le b�ten haftada 144 m�lyar 748 m�lyon 
943 b�n l�ra artarak 5 tr�lyon 837 m�lyar 166 m�lyon 862 b�n 
l�raya çıktı. Toplam kred� hacm�, geçen yılın aynı dönem�ne 
göre yüzde 57,09 artış kaydett�.

Aynı dönemde bankacılık s�stem�n�n yasal öz 
kaynakları 742 m�lyon l�ra artarak 1 tr�lyon 171 m�lyar 633 
m�lyon l�ra oldu.

Dış Ticaret İstatistikleri Açıklandı

H-ÜFE Aylık ve Yıllık Bazda   
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Türkiye Ekonomisi

%7,3 Büyüdü
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TÜİK, bu yılın �lk çeyreğ�ne (ocak-mart) �l�şk�n 
gayr�safi yurt �ç� hasıla (GSYH) sonuçlarını 
aç ık lad ı .  Buna  göre ,  GSYH tahm�n � , 
z�nc�rlenm�ş hac�m endeks� olarak, bu yılın �lk 
çeyreğ�nde geçen yılın aynı dönem�nde göre 
yüzde 7,3 artış gösterd�.

Üret�m yöntem�ne göre car� fiyatlarla 
GSYH tahm�n�, �lk çeyrekte geçen yılın aynı 
çeyreğ�ne göre yüzde 79,5 artarak 2 tr�lyon 496 
m�lyar 328 m�lyon l�ra olarak gerçekleşt�. 
GSYH'n�n b�r�nc� çeyrek değer� car� fiyatlarla 
ABD doları bazında 179 m�lyar 800 m�lyon 
oldu.

Borçluya Satış Yetkisi Veren
Yönetmelik Resmi Gazetede
Yayınlandı...
 
Yönetmel�k �le,  borçlu, kıymet takd�r�n�n 
tebl�ğ�nden �t�baren 7 gün �ç�nde �cra da�res�ne 
müracaat ederek malın satışı �ç�n kend�s�ne yetk� 
ver�lmes�n� talep edeb�lecek. 2

Türk�ye ekonom�s� yılın �lk çeyreğ�nde yüzde 7,3 büyüme kaydett�. Yerleş�k hane 
halklarının tüket�m harcamaları yüzde 19,5 yükseld�. Devlet�n n�ha� tüket�m 
harcamaları yüzde 0,9, gayr�safi sab�t sermaye oluşumu yüzde 1,1 artış gösterd�.

3 3



Türk�ye İstat�st�k Kurumu ver�ler�ne göre, mayıs ayı 
�t�barıyla 12 aylık ortalamalar d�kkate alındığında, 
tüket�c� fiyatları yüzde 39,33, yurt �ç� üret�c� fiyatları 

yüzde 80,38 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 2,98, Yİ-ÜFE 
yüzde 8,76 yükseld�.

TÜFE, mayısta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 
35,64, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 73,50 artış 
kaydett�.

Yİ-ÜFE �se Aralık 2021'e göre yüzde 51,43, geçen 
yılın mayıs ayına kıyasla yüzde 132,16 arttı.
Yİ-ÜFE, mayısta yıllık bazda madenc�l�k ve taş 
ocakçılığında yüzde 133,49 arttı

Yİ-ÜFE, mayısta b�r öncek� aya göre yüzde 8,76, 
geçen yılın aralık ayına göre yüzde 51,43, geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 132,16 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 
80,38 artış gösterd�.

Sanay�n�n 4 sektörünün mayısta yıllık bazda 
değ�ş�mler�, madenc�l�k ve taş ocakçılığında yüzde 133,49, 
�malatta yüzde 115,18, elektr�k, gaz üret�m� ve dağıtımında 
yüzde 360,30 ve su tem�n�nde yüzde 70,02 artış olarak 
gerçekleşt�.

Bu grupların aylık değ�ş�mler�ne bakıldığında �se 
madenc�l�k ve taş ocakçılığında yüzde 6,22, �malatta yüzde 
5,46, elektr�k, gaz üret�m� ve dağıtımında yüzde 38,49 ve su 
tem�n�nde yüzde 4,70 yüksel�ş görüldü.

Ana sanay�  gruplarının yı l l ık değ�ş�mler� 
�ncelend�ğ�nde, ara malında yüzde 122,21, dayanıklı tüket�m 
malında yüzde 83,41, dayanıksız tüket�m malında yüzde 
106,82, enerj�de yüzde 300,16 ve sermaye malında yüzde 
79,08 artış yaşandı.

Bu grupların aylık değ�ş�mler�ne bakıldığında �se ara 
malında yüzde 4,99, dayanıklı tüket�m malında yüzde 3,57, 
dayanıksız tüket�m malında yüzde 7,06, enerj�de yüzde 27,65 
ve sermaye malında yüzde 4,11 artış gerçekleşt�ğ� kayıtlara 
geçt�.

Yıllık en düşük artış yüzde 43,79 �le temel eczacılık 
ürünler� ve müstahzarları, yüzde 44,33 �le g�y�m eşyası, yüzde 

59,38 �le d�ğer ulaşım araçları alt sektörler�nde gerçekleşt�. 
Buna karşılık elektr�k, gaz, buhar ve �kl�mlend�rme yüzde 
360,30, ham petrol ve doğal gaz yüzde 250,13, kok ve rafine 
petrol ürünler� yüzde 246,09 �le endeksler�n en fazla arttığı alt 
sektörler oldu.

Aylık en düşük artış, yüzde 0,97 �le temel eczacılık 
ürünler� ve müstahzarları, yüzde 1,33 �le metal cevherler�, 
yüzde 1,64 �le d�ğer ulaşım araçları alt sektörler�nde oldu. 
Buna karşılık elektr�k, gaz, buhar ve �kl�mlend�rme yüzde 
38,49, d�ğer madenc�l�k ve taş ocakçılığı ürünler� yüzde 11, 
�çecekler yüzde 10,87 �le endeksler�n en fazla arttığı alt 
sektörler olarak kayıtlara geçt�.
Mayısta yıllık bazda en yüksek artış yüzde 107,62 �le 
ulaştırma grubunda oldu

Türk�ye İstat�st�k Kurumu ver�ler�ne göre, TÜFE, 
mayısta b�r öncek� aya göre yüzde 2,98, geçen yılın aralık 
ayına göre yüzde 35,64, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 73,5 
ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 39,33 artış gösterd�.

Ana harcama grupları �t�barıyla mayısta en az artış 
gösteren ana gruplar yüzde 0,41 �le eğ�t�m, yüzde 1,49 �le 
haberleşme ve yüzde 1,61 �le sağlık oldu.

Mayısta artışın yüksek olduğu ana gruplar �se 
sırasıyla yüzde 6,53 �le alkollü �çk�ler ve tütün, yüzde 6,15 �le 
eğlence ve kültür, yüzde 5,47 �le lokanta ve oteller olarak 
kayded�ld�.
Yıllık değ�ş�mler

TÜFE'de yıllık bazda en düşük artış yüzde 19,81 �le 
haberleşme, yüzde 27,48 �le eğ�t�m, yüzde 29,8 �le g�y�m ve 
ayakkabı ve yüzde 37,74 �le sağlık grubunda görüldü.

Mayıs 2021'e göre artışın yüksek olduğu ana gruplar 
�se sırasıyla yüzde 107,62 �le ulaştırma, yüzde 91,63 �le gıda 
ve alkolsüz �çecekler, yüzde 82,08 �le ev eşyası olarak 
bel�rlend�.

Mayıs 2022'de, endekste kapsanan 144 temel 
başlıktan, 9 temel başlığın endeks�nde düşüş gerçekleş�rken, 5 
temel başlığın endeks�nde değ�ş�m olmadı. 130 temel başlığın 
endeks�nde �se artış gerçekleşt�.

Türk�ye İstat�st�k Kurumu (TÜİK), 
bu yılın �lk çeyreğ�ne (ocak-mart) 
�l�şk�n gayr�safi yurt �ç� hasıla 
(GSYH) sonuçlarını açıkladı. Buna 
göre, GSYH tahm�n�, z�nc�rlenm�ş 
hac�m endeks� olarak, bu yılın �lk 
ç e y r e ğ � n d e  g e ç e n  y ı l ı n  a y n ı 
dönem�nde göre yüzde 7,3 artış 
gösterd�.

Üret�m yöntem�ne göre car� 
fiyatlarla GSYH tahm�n�, �lk çeyrekte 
geçen yılın aynı çeyreğ�ne göre yüzde 
79,5 artarak 2 tr�lyon 496 m�lyar 328 
m�lyon l�ra olarak gerçekleşt�. 
GSYH'n�n b�r�nc� çeyrek değer� car� 
fiyatlarla ABD doları bazında 179 
m�lyar 800 m�lyon oldu.

G S Y H ' y �  o l u ş t u r a n 
faal�yetler �ncelend�ğ�nde bu yılın 
b�r�nc� çeyreğ�nde geçen yılın aynı 
dönem�ne kıyasla z�nc�rlenm�ş hac�m 
endeks� olarak finans ve s�gorta 
faal�yetler� yüzde 24,2, b�lg� ve 
�let�ş�m faal�yetler� yüzde 16,8, 
h�zmetler yüzde 14,9, meslek�, �dar� 
ve destek h�zmet faal�yetler� yüzde 
8,9, sanay� yüzde 7,4, d�ğer h�zmet 
faal�yetler� yüzde 6,8, gayr�menkul 
f aa l �ye t l e r �  yüzde  5 ,4 ,  kamu 
yönet�m�, eğ�t�m, �nsan sağlığı ve 
sosyal h�zmet faal�yetler� yüzde 5,2 
ve tarım yüzde 0,9 arttı. İnşaat sektörü 
�se yüzde 7,2 azaldı.

M e v s � m  v e  t a k v � m 
etk�ler�nden arındırılmış GSYH 
z�nc�rlenm�ş hac�m endeks�, b�r 
öncek� çeyreğe göre yüzde 1,2 arttı. 

Takv�m etk�s�nden arındırılmış 
GSYH z�nc�rlenm�ş hac�m endeks�, 
� lk  çeyrekte  geçen yı l ın  aynı 
çeyreğ�ne göre yüzde 7,3 artış 
gösterd�.

Hane halkı tüket�m harcamaları 

yüzde 19,5 arttı

Yerleş�k hane halklarının 
tüket�m harcamaları, yılın b�r�nc� 
çeyreğ�nde geçen yılın aynı çeyreğ�ne 
göre z�nc�rlenm�ş hac�m endeks� 
olarak yüzde 19,5 yükseld�. Devlet�n 
n�ha� tüket�m harcamaları yüzde 0,9, 
gayr�safi sab�t sermaye oluşumu 
yüzde 1,1 artış kaydett�.

Mal ve h�zmet �hracatı, yılın b�r�nc� 
çeyreğ�nde geçen yılın aynı çeyreğ�ne 
göre z�nc�rlenm�ş hac�m endeks� 
olarak yüzde 16,8, �thalatı da yüzde 
2,3 yükseld�.

İş gücü ödemeler�nde yüzde 59,7 

artış

İş gücü ödemeler�nde söz 
konusu dönemde yüzde 59,7, net 
�şletme artığı/karma gel�r yüzde 88,1 
artış gösterd�.

İş gücü ödemeler�n�n car� 
fiyatlarla gayr�safi katma değer 
�çer�s�ndek� payı geçen yılın b�r�nc� 
çeyreğ�nde yüzde 35,5 �ken bu oran 
2022'de yüzde 31,5 oldu. Net �şletme 
artığı/karma gel�r�n payı �se yüzde 
45,6 �ken yüzde 47,6'ya çıktı.

Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı Gel�r İdares� Başkanlığınca 
hazırlanan "Katma Değer Verg�s� Genel Uygulama Tebl�ğ�nde 
Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Tebl�ğ" Resm� Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe g�rd�. Tebl�ğle 15 N�san 2022'de 
yayımlanan 7394 sayılı Kanun �le 3065 sayılı Katma Değer 
Verg�s� Kanunu'nun �lg�l� maddeler�nde yapılan düzenlemeler 
hakkında açıklama yapılmasının yanı sıra uygulamaya �l�şk�n 
usul ve esaslar bel�rlend�.

Buna göre, ulusal güvenl�k kuruluşlarına m�ll� savunma 
ve �ç güvenl�k �ht�yaçlarına �l�şk�n olmak kaydıyla yapılan 
tesl�mlere �l�şk�n �st�snada yapılan değ�ş�kl�k uyarınca, Jandarma 
Genel Komutanlığı, Sah�l Güvenl�k Komutanlığı, Emn�yet 
Genel Müdürlüğü �bareler� tebl�ğ metn�nden çıkarılarak "İç�şler� 
Bakanlığı" �bares� tebl�ğ metn�ne �şlend�.

Ulusal güvenl�k kuruluşlarının verd�ğ� �st�sna belges� 
ve onayladığı l�stede yer alan mal ve h�zmetler�n �st�sna şartlarını 
taşımadığının tesp�t� hal�nde, z�yaa uğratılan verg� �le buna bağlı 
ceza, fa�z ve zamlardan ulusal güvenl�k kuruluşları sorumlu 
olacak.

Çalışma veya oturma �zn� alarak 6 aydan daha fazla yurt 
dışında yaşayan Türk vatandaşları, Türk�ye'de yerleşm�ş 
olmayan yabancı uyruklu gerçek k�ş�ler �le kanun� ve �ş merkez� 
Türk�ye'de olmayan ve b�r �ş yer� ya da da�m� tems�lc� vasıtasıyla 
Türk�ye'de kazanç elde etmeyen kurumlara yapılan KDV'den 
�st�sna, konut ve �ş yer� satışlarında elde tutma süres�n�n 1 yıldan 
3 yıla çıkarılmasına �l�şk�n yapılan değ�ş�kl�ğe uygun olarak 
güncellend�.

İmalat sanay� ve tur�zm alanında yatırım teşv�k belges� 
kapsamındak� �nşaat �şler�

İmalat sanay�s� �le tur�zme yönel�k yatırım teşv�k 
belges� sah�b� mükelleflere belge kapsamındak� �nşaat �şler�ne 
�l�şk�n mal tesl�mler� ve h�zmet �falarına yönel�k �st�snada 
yapılan değ�ş�kl�ğe �l�şk�n de düzenleme yapıldı.

Buna göre, �lg�l� Kanun'la, 31 Aralık 2025'e kadar 
uygulanmak üzere, anılan �nşaat �şler�ne �l�şk�n, 1 Mayıs 
2022'den �t�baren yapılan tesl�m ve h�zmetler KDV'den �st�sna 
ed�lm�şt�.

Bu �st�snadan yararlanacak mükellefler�n, �malat 
sanay�s� �le tur�zme yönel�k düzenlenm�ş b�r yatırım teşv�k 
belges�ne sah�p olması gerek�rken bu belgen�n yürürlük 
tar�h�nden önce düzenlenm�ş olması �st�sna uygulanmasına engel 
oluşturmayacak.

Öte yandan, �nşaat �şler�n�n yatırım teşv�k belges�nde 
öngörülen yatırıma �l�şk�n olması, 31 Aralık 2025 tar�h�n� 

aşmamak kaydıyla yatırım teşv�k belges�nde öngörülen süre 
�ç�nde yapılmış olması ve �st�sna uygulanacak harcama tutarının 
�nşaat �şler�ne yönel�k yatırım teşv�k belges�nde yer alan yatırım 
tutarını aşmaması gerekecek.

İs t �sna,  münhasıran,  söz konusu yat ı r ımlar 
kapsamındak� �nşaat taahhüt �ş�, nakl�ye, hafr�yat ve benzer� �nşa 
�şler�n� kapsayacak. Yatırımı yapanların bu �nşaat �şler�nde 
kullanılan mal alımları da bu kapsamda değerlend�r�lecek. 
Dolayısıyla �st�sna, �nşaat �şler�ne �l�şk�n olmak koşuluyla hem 
h�zmet hem de mal alımlarını �çerecek.

Bu yatırımlar kapsamındak� �nşaat �şler�ne da�r alınan 
mak�ne, araç-gereç ve tefr�şat (yatırım teşv�k belges�nde yer alsa 
dah�) bu �st�sna kapsamında değerlend�r�lmeyecek.

İst�snadan yararlanmak �steyen yatırım teşv�k belges� 
sah�b� mükellefler, KDV yönünden bağlı oldukları verg� 
da�res�ne �st�sna belges� almak �ç�n başvuruda bulunacaklar.

Elektr�k motorlu taşıt araçlarının gel�şt�r�lmes�ne yönel�k 
h�zmetler

İlg�l� kanun kapsamında teşv�klerden yararlanmasına 
karar ver�len ve bu kapsamda sera etk�s� yaratan egzoz gazı 
salımını tamamen ortadan kaldıracak teknoloj�ler�n 
gel�şt�r�lmes� �ç�n münhasıran Türk�ye'de gerçekleşt�rd�kler� Ar-
Ge faal�yetler� sonucunda gel�şt�rd�kler� elektr�k motorlu taşıt 
araçlarını Türk�ye'de �mal eden mükellefler �ç�n bu araçların 
gel�şt�r�lmes�ne yönel�k ver�len ve yatırım teşv�k belges� 
kapsamında yer alan mühend�sl�k h�zmetler� 31 Aralık 2023 
tar�h�ne kadar KDV'den müstesna tutuldu.

Elektr�k motorlu taşıt araçlarının gel�şt�r�lmes�ne 
yönel�k ver�len ve yatırım teşv�k belges� kapsamında yer alan 
mühend�sl�k h�zmetler�, belgedek� tutarla sınırlı olarak, �st�sna 
kapsamında olacak. Belgede mühend�sl�k h�zmet�ne �sabet eden 
tutarın açıkça yer almaması hal�nde söz konusu tutar, Sanay� ve 
Teknoloj� Bakanlığından ayrıca tey�t ed�lecek.

Bu araçların gel�şt�r�lmes� �le �lg�l� d�ğer h�zmetler �le 
mal tesl�mler�nde �st�sna uygulanmayacak.

Söz konusu düzenleme tam �st�sna mah�yet�nde olacak. 
İst�snadan yararlanmak �steyen yatırım teşv�k belges� sah�b� 
mükellef, �st�sna kapsamında tem�n edeceğ� mühend�sl�k 
h�zmet�ne �l�şk�n KDV yönünden bağlı olduğu verg� da�res�ne 
başvuracak.İst�sna uygulanan mühend�sl�k h�zmetler� neden�yle 
yüklen�len KDV, h�zmet �fa edenlerce �nd�r�m konusu 
yapılab�lecek. İnd�r�m yoluyla telafi ed�lemeyen KDV �ade 
ed�lecek.

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, 27 

Mayıs �t�barıyla Merkez Bankası brüt 
döv�z rezervler�, 1 m�lyar 274 m�lyon 
dolar artışla 61 m�lyar 285 m�lyon 
dolara çıktı. Brüt döv�z rezervler�, 20 
Mayıs'ta 60 m�lyar 11 m�lyon dolar 
sev�yes�ndeyd�.

Söz konusu dönemde altın 

rezervler�, 1 m�lyar 361 m�lyon dolar 
yükselerek 40 m�lyar 250 m�lyon 
dolardan 41 m�lyar 611 m�lyon dolara 
ulaştı.

Böylece Merkez Bankası'nın 
toplam rezervler�, 27 Mayıs haftasında 
b�r öncek� haftaya kıyasla 2 m�lyar 636 
m�lyon dolar artarak 100 m�lyar 261 
m�lyon dolardan 102 m�lyar 897 
m�lyon dolara yükseld�.

  Bülten Bülten 
HAFTALIKHAFTALIK   Bülten Bülten 

HAFTALIKHAFTALIK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 
yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kred� hacm� 27 Mayıs �t�barıyla 
139 m�lyar 150 m�lyon l�ra arttı. Söz konusu dönemde toplam kred� hacm� 5 
tr�lyon 896 m�lyar 116 m�lyon l�radan 6 tr�lyon 35 m�lyar 266 m�lyon l�raya 
yükseld�.

Bankacılık sektöründek� toplam mevduat da (bankalararası dâh�l), 
geçen hafta 42 m�lyar 59 m�lyon l�ra arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,6 
yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 6 tr�lyon 605 m�lyar 309 m�lyon 
l�ra oldu.
Tüket�c� kred�ler� tutarı 867 m�lyar l�raya yükseld�

Ver�lere göre, tüket�c� kred�ler� tutarı, 27 Mayıs �t�barıyla 13 m�lyar 
696 m�lyon l�ra artışla 867 m�lyar 349 m�lyon l�raya çıktı. Söz konusu 
kred�ler�n 330 m�lyar 182 m�lyon l�rası konut, 20 m�lyar 587 m�lyon l�rası taşıt 
ve 516 m�lyar 581 m�lyon l�rası �ht�yaç kred�ler�nden oluştu.

Söz konusu dönemde taks�tl� t�car� kred�ler�n tutarı 13 m�lyar 816 
m�lyon l�ra artarak 817 m�lyar 380 m�lyon l�raya çıktı. Bankaların b�reysel 
kred� kartı alacakları da yüzde 4 artışla 258 m�lyar 985 m�lyon l�raya yükseld�. 
B�reysel kred� kartı alacaklarının 104 m�lyar 172 m�lyon l�rası taks�tl�, 154 
m�lyar 813 m�lyon l�rası taks�ts�z oldu.
Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık ver�ler�ne göre, bankacılık sektöründe tak�ptek� 
alacaklar, 27 Mayıs �t�barıyla b�r öncek� haftaya göre 344 m�lyon l�ra artarak 
163 m�lyar 922 m�lyon l�raya çıktı. Söz konusu tak�ptek� alacakların 130 
m�lyar 369 m�lyon l�rasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık s�stem�n�n yasal öz kaynakları 34 m�lyar 56 
m�lyon l�ra artarak 1 tr�lyon 205 m�lyar 689 m�lyon l�ra oldu.

Türk�ye İstat�st�k Kurumu, n�san ayına �l�şk�n H�zmet Üret�c� F�yat Endeks� 
(H-ÜFE) sonuçlarını açıkladı.H-ÜFE, n�sanda b�r öncek� aya kıyasla yüzde 
4,95, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 29,86, geçen yılın aynı ayına göre 
yüzde 83,27 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 51,6 yükseld�.

Endeks geçen yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama 
h�zmetler�nde yüzde 103,76, konaklama ve y�yecek h�zmetler�nde yüzde 
71,81, b�lg� ve �let�ş�m h�zmetler�nde yüzde 41,8, gayr�menkul h�zmetler�nde 
yüzde 180,49, meslek�, b�l�msel ve tekn�k h�zmetlerde yüzde 44,77, �dar� ve 
destek h�zmetlerde yüzde 62,76 artış gösterd�.
Gayr�menkul h�zmetler�nde öncek� aya göre yüzde 4,01 artış var

B�r öncek� aya göre değerlend�r�ld�ğ�nde �se endeks, ulaştırma ve 
depolama h�zmetler�nde yüzde 4,65, konaklama ve y�yecek h�zmetler�nde 
yüzde 6,64, b�lg� ve �let�ş�m h�zmetler�nde yüzde 5,61, gayr�menkul 
h�zmetler�nde yüzde 7,09, meslek�, b�l�msel ve tekn�k h�zmetlerde yüzde 3,74, 
�dar� ve destek h�zmetlerde yüzde 4,01 artış kaydett�.

Yıllık H-ÜFE'ye göre 20 alt sektör daha düşük, 7 alt sektör daha 
yüksek değ�ş�m gösterd�.

Yıllık bazda alt sektörler �ncelend�ğ�nde, endekste en düşük artışlar, 
telekomün�kasyon h�zmetler�nde yüzde 22,43, hukuk ve muhasebe 
h�zmetler�nde yüzde 22,67, b�l�msel araştırma ve gel�şt�rme h�zmetler�nde 
yüzde 38,23 olarak gerçekleşt�. Buna karşılık gayr�menkul h�zmetler� yüzde 
180,49, su yolu taşımacılığı h�zmetler� yüzde 129,12, posta ve kurye 
h�zmetler� yüzde 109,6 �le endeksler�n en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık H-ÜFE'ye göre 14 alt sektör daha düşük, 13 alt sektör daha 
yüksek değ�ş�m kaydett�.

Aylık bazda alt sektörler �ncelend�ğ�nde, en düşük artış, veter�nerl�k 
h�zmetler�nde yüzde 0,4, hukuk ve muhasebe h�zmetler�nde yüzde 0,5, 
depolama ve destek h�zmetler�nde (taşımacılık �ç�n) yüzde 0,91 olarak 
gerçekleşt�. Buna karşılık programcılık ve yayıncılık h�zmetler� yüzde 15,8, 
b�lg� h�zmetler� yüzde 9,61, havayolu taşımacılığı h�zmetler� yüzde 9,48 �le 
endeksler�n en fazla arttığı alt sektörler olarak bel�rlend�.

H-ÜFE Endeks� Aylık ve Yıllık Bazda Arttı

Enerj� P�yasası Düzenleme 
Kurumu'nun mart ayına 
�l�şk�n "Sıvılaştırılmış 

Petrol Gazları (LPG) P�yasası 
Sektör Raporu"na göre, rafiner�c� 
ve dağıtıcı l�sansı sah�pler�nce 
LPG �thalatı yapılan ülkeler 
Cezay�r, ABD, Rusya, Kazak�stan 
ve İspanya oldu.
 	 Bu dönemde, rafiner�c� ve 
dağıtıcı l�sansı sah�pler�nce yapılan 
LPG �hracatı �se yüzde 33 artarak 
yaklaşık 23 b�n 817 tona yükseld�. 
İhracat Lübnan, Tunus, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhur�yet�, Marshall 
Adaları, Mısır, Romanya, 
Yunan�stan, Bulgar�stan, S�ngapur, 
Türk�ye Serbest Bölgeler� ve 
B�rleş�k Arap Em�rl�kler�'ne 

yapıldı.
LPG üret�m� de aynı 

dönemde yüzde 49,9 artarak 109 
b�n 648 ton oldu.

Dağıtıcı l�sansı 
sah�pler�nce martta toplam LPG 
satışı yaklaşık 272 b�n 841 ton 
olarak gerçekleşt�.
 	 Yıllık bazda dökme LPG 
satışı yüzde 1 artarken, otogaz 
satışı yüzde 16,5, tüplü LPG satışı 
yüzde 12,2 azaldı. Böylece �ç 
p�yasada toplam LPG satışı yüzde 
15,2 düşüş gösterd�.

Söz konusu ayda yüzde 
78,4 pazar payıyla otogaz b�r�nc� 
sırada yer aldı. Bunu, yüzde 18,2 
�le tüplü LPG ve yüzde 3,4 �le 
dökme LPG �zled�

Bankaların Kredi Hacmi Arttı...

Yönetmel�k, İcra ve İflas Kanunu'nda yer alan borçluya 
satış yetk�s� ver�lmes�ne da�r hükmün uygulanmasına 
�l�şk�n usul ve esasları bel�rl�yor.
Buna göre, borçlu, kıymet takd�r�n�n tebl�ğ�nden 

�t�baren 7 gün �ç�nde �cra da�res�ne müracaat ederek malın 
satışı �ç�n kend�s�ne yetk� ver�lmes�n� talep edeb�lecek.
Rızaen satış �ç�n düzenlenen yetk� belges�yle borçluya 15 
günlük süre ver�lecek

İcra müdürü, rızaen satış yetk�s� ver�lmes�n� �steyen 
borçluya, kıymet takd�r�n�n kes�nleşmes�nden sonra cebr� satış 
�şlemler�n� durdurarak haczed�len malın rızaen satışı �ç�n b�r 
yetk� belges� düzenley�p tebl�ğ edecek. Rızaen satış �ç�n 
düzenlenen yetk� belges�yle borçluya 15 günlük süre 
ver�lecek. Bu süre, yetk� belges�n�n borçluya tebl�ğ�nden 
�t�baren başlayacak.

Borçlunun, anlaştığı alıcının adı ve soyadını, Türk�ye 
Cumhur�yet� k�ml�k numarasını, tüzel k�ş� �se unvanını, verg� 
k�ml�k numarasını, t�caret s�c�l numarasını, MERSİS 
numarasını, anlaştıkları bedel� ve malın ayırt ed�c� 
özell�kler�n� ver�len 15 günlük süre �ç�nde �cra da�res�ne 
b�ld�rmes� gerekecek.

Alıcının, bel�rlenen asgar� rıza� satış bedel�nden az 
olmamak kaydıyla, borçluyla anlaştıkları bedel� borçluya 
ver�len on beş günlük süre �ç�nde �cra da�res�n�n banka 
hesabına ödemes� zorunlu olacak.

İcra müdürü, alıcının borçluyla anlaştıkları bedel� on 
beş günlük süre �ç�nde dosyaya ödemes� hal�nde, gerekl� b�lg� 
ve belgeler� tem�n ett�kten sonra rıza� satışın şartlarının 
sağlandığını tesp�t ederse, satışın onayı �le malın dev�r ve 
tesl�m �şlemler�n�n yapılmasına karar ver�lmes� �ç�n dosyayı 
derhal mahkemeye gönderecek.
Taleb�n kabul ve red kararı 10 gün �ç�nde bel�rlenecek

Mahkeme, en geç 10 gün �ç�nde dosya üzer�nden 
yapacağı �nceleme sonucunda taleb�n kabulüne veya redd�ne 
kes�n olarak karar verecek. Mahkemece ver�len karar UYAP 
vasıtası �le �cra da�res�ne b�ld�r�lecek. Mahkemen�n kabul 
kararıyla malın mülk�yet� alıcıya geçecek. İcra da�res�nce 
malın dev�r ve tesl�m �şlemler� yapılacak.

Mahkemece rızaen satış taleb�n�n redd�ne karar 
ver � lmes �  durumunda,  bu  karar ın  �c ra  da � res �ne 
gönder�lmes�nden �t�baren 3 �ş günü �ç�nde satış bedel� alıcının 
b�ld�rd�ğ� banka hesabına �ade ed�lecek.

Türk�ye İstat�st�k Kurumu ve T�caret Bakanlığı �ş b�rl�ğ�yle 
oluşturulan n�san ayına �l�şk�n geç�c� dış t�caret ver�ler� 
açıklandı. Buna göre, Genel T�caret S�stem� (GTS) 
kapsamında �hracat n�sanda geçen yılın aynı ayına kıyasla 
yüzde 24,6 artarak 23 m�lyar 368 m�lyon dolar, �thalat yüzde 
35 artışla 29 m�lyar 480 m�lyon dolar oldu.

Dış t�caret açığı n�sanda geçen yılın aynı ayına göre 
yüzde 98,5 artarak 6 m�lyar 113 m�lyon dolara çıktı.

İhracatın �thalatı karşılama oranı n�san 2021'de 
yüzde 85,9 �ken geçen ay yüzde 79,3'e ger�led�.

Enerj� ve altın har�ç dış t�caret

Enerj� ürünler� ve parasal olmayan altın har�ç �hracat 
n�sanda yüzde 22,9 artarak 17 m�lyar 794 m�lyon dolardan 21 
m�lyar 869 m�lyon dolara yükseld�.

N�sanda enerj� ürünler� ve parasal olmayan altın 
har�ç �thalat yüzde 16,4 artarak 18 m�lyar 227 m�lyon 
dolardan 21 m�lyar 223 m�lyon dolara çıktı.

Enerj� ürünler� ve parasal olmayan altın har�ç dış 
t�caret fazlası n�sanda 647 m�lyon dolar olarak gerçekleşt�.

Dış t�caret hacm� yüzde 19,6 artışla 43 m�lyar 92 
m�lyon dolar oldu. Söz konusu ayda enerj� ve altın har�ç 
�hracatın �thalatı karşılama oranı yüzde 103 olarak kayıtlara 
geçt�.

N�sanda �hracatta �malat sanay�s�n�n payı yüzde 95 oldu

Buna göre, ekonom�k faal�yetler �ncelend�ğ�nde 
�hracatta, n�sanda �malat sanay�s�n�n payı yüzde 95, tarım, 
ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2,4, 
madenc�l�k ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 2 oldu.

Ocak-n�san dönem�nde ekonom�k faal�yetlere göre 
�hracatta �malat sanay�s�n�n payı yüzde 94,5, tarım, 
ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,2, 
madenc�l�k ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,8 olarak 
kayded�ld�.

Gen�ş ekonom�k gruplar sınıflamasına göre �thalatta, 
n�sanda ara malların payı yüzde 81,6, sermaye mallarının payı 
yüzde 10,8 ve tüket�m mallarının payı yüzde 7,4 olarak 
hesaplandı.

İthalatta, ocak-n�san dönem�nde ara malların payı 
yüzde 82,5, sermaye mallarının payı yüzde 10,3 ve tüket�m 
mallarının payı yüzde 7,1 oldu.

Almanya �hracatta, Rusya �thalatta �lk sırada

N�sanda �hracatta �lk sırayı Almanya aldı. Bu ülkeye 
2 m�lyar 2 m�lyon dolarlık �hracat yapıldı. Almanya'yı 1 
m�lyar 778 m�lyon dolarla ABD, 1 m�lyar 168 m�lyon dolarla 
B�rleş�k Krallık, 1 m�lyar 124 m�lyon dolarla İtalya, 1 m�lyar 
86 m�lyon dolarla Irak tak�p ett�.

İlk 5 ülkeye yapılan �hracat, toplam �hracatın yüzde 
30,6'sını oluşturdu.

Ocak-n�san dönem�nde de �hracatta �lk sırayı 
Almanya aldı. Bu ülkeye 7 m�lyar 286 m�lyon dolarlık �hracat 
yapıldı. Bu ülkey� sırasıyla 5 m�lyar 830 m�lyon dolarla ABD, 
4 m�lyar 511 m�lyon dolarla İtalya, 4 m�lyar 375 m�lyon 
dolarla B�rleş�k Krallık ve 4 m�lyar 200 m�lyon dolarla Irak 

tak�p ett�.

İlk 5 ülkeye yapılan �hracat, toplam �hracatın yüzde 
31,4'ne karşılık geld�.

İthalatta �se �lk sırayı Rusya aldı. N�sanda Rusya'dan 
yapılan �thalat 5 m�lyar 467 m�lyon dolar oldu. Bu ülkey� 3 
m�lyar 294 m�lyon dolarla Ç�n, 2 m�lyar 8 m�lyon dolarla 
Almanya, 1 m�lyar 71 m�lyon dolarla İtalya, 1 m�lyar 56 
m�lyon dolarla H�nd�stan tak�p ett�.

İlk 5 ülkeden yapılan �thalat, toplam �thalatın yüzde 
43,7's�n� oluşturdu.

Ocak-n�san dönem�nde de �thalatta �lk sırayı Rusya 
aldı. Bu ülkeden 18 m�lyar 187 m�lyon dolarlık �thalat 
gerçekleşt�r�ld�. Rusya'yı 13 m�lyar 182 m�lyon dolarla Ç�n, 7 
m�lyar 522 m�lyon dolarla Almanya, 4 m�lyar 719 m�lyon 
dolarla ABD, 4 m�lyar 34 m�lyon dolarla İtalya �zled�. İlk 5 
ülkeden yapılan �thalat, toplam �thalatın yüzde 41'�ne karşılık 
geld�.

Mevs�m ve takv�m etk�ler�nden arındırılmış ser�ye 
göre, n�sanda b�r öncek� aya göre �hracat yüzde 8,4 artarken 
�thalat aynı kaldı. Takv�m etk�ler�nden arındırılmış ser�ye 
göre �se n�sanda b�r öncek� yılın aynı ayına göre �hracat yüzde 
27,8, �thalat yüzde 37,6 arttı.

Teknoloj� yoğunluğuna göre dış t�caret ver�ler�, ISIC 
Rev.4 sınıflaması �ç�nde yer alan �malat sanay�s� ürünler�n� 
kapsıyor. N�sanda ISIC Rev.4'e göre �malat sanay�s� 
ürünler�n�n toplam �hracattak� payı yüzde 95 oldu. Yüksek 
teknoloj� ürünler�n�n �malat sanay�s� ürünler� �hracatı �ç�ndek� 
payı yüzde 3,6 olarak kayıtlara geçt�.

Ocak-n�san dönem�nde ISIC Rev.4'e göre �malat 
sanay�s� ürünler�n�n toplam �hracattak� payı yüzde 94,5 olarak 
hesaplandı. Ocak-n�san dönem�nde yüksek teknoloj� 
ürünler�n�n �malat sanay�s� ürünler� �hracatı �ç�ndek� payı 
yüzde 3 oldu.

N�sanda �malat sanay�s� ürünler�n�n toplam 
�thalattak� payı yüzde 69 olarak bel�rlend�. Yüksek teknoloj� 
ürünler�n�n �malat sanay�s� ürünler� �thalatı �ç�ndek� payı 
yüzde 10,1 olarak kayded�ld�.

Ocak-n�san dönem�nde �malat sanay�s� ürünler�n�n 
toplam �thalattak� payı yüzde 67,6 oldu. Aynı dönemde 
yüksek teknoloj� ürünler�n�n �malat sanay�s� ürünler� �thalatı 
�ç�ndek� payı yüzde 10 olarak bel�rlend�.

Özel T�caret S�stem� ver�ler�

Özel T�caret S�stet açığı yüzde 121,1 artışla 3 m�lyar 
50 m�lyon dolardan, 6 m�lyar 746 m�lyon dolara çıktı. 
İhracatın �thalatı karşılama oranı N�san 2021'de yüzde 85,4 
�ken geçen ay yüzde 76,6'ya ger�led�.

Özel T�caret S�stem�'ne göre �hracat, bu yılın ocak-
n�san dönem�nde, geçen yılın aynı dönem�ne kıyasla yüzde 21 
yükselerek 78 m�lyar 772 m�lyon dolara, �thalat yüzde 39,7 
artarak 111 m�lyar 767 m�lyon dolara çıktı.

Ocak-n�san dönem�nde dış t�caret açığı yüzde 120,7 
artarak 14 m�lyar 953 m�lyon dolardan 32 m�lyar 994 m�lyon 
dolara ulaştı. İhracatın �thalatı karşılama oranı Ocak-N�san 
2021 dönem�nde yüzde 81,3 �ken bu yılın aynı dönem�nde 
yüzde 70,5'e ger�led�.

Türk�ye Çel�k Üret�c�ler� Derneğ� (TÇÜD), n�san ayına �l�şk�n üret�m, tüket�m ve 
dış t�caret ver�ler�n� açıkladı.Buna göre, n�san ayında Türk�ye'n�n ham çel�k 
üret�m�, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 artarak 3,4 m�lyon tona ulaştı. Ham 
çel�k üret�m�, yılın �lk 4 ayında yüzde 3,2 düşüşle 12,8 m�lyon ton sev�yes�nde 
gerçekleşt�.

N�ha� mamul çel�k tüket�m�, n�sanda yıllık bazda yüzde 1,2 azalışla 3 
m�lyon ton, ocak-n�san dönem�nde yüzde 5,1 ger�leyerek 11,5 m�lyon ton oldu.

Çel�k ürünler� �hracatı ve �thalatı

N�sanda çel�k ürünler� �hracatı, m�ktar yönünden yıllık bazda yüzde 
12,1 azalışla 1,4 m�lyon ton, değer yönünden yüzde 18,1 yüksel�şle 1,4 m�lyar 
dolar olarak kayıtlara geçt�.

Ocak-n�san dönem�nde, geçen yılın aynı dönem�ne kıyasla �hracat 
m�ktar olarak yüzde 0,5 azalışla 5,7 m�lyon ton, değer olarak yüzde 39,3 artışla 
5,4 m�lyar dolar oldu.

N�san ayında çel�k ürünler� �thalatı, geçen yılının aynı ayına göre 
m�ktar yönünden yüzde 17,9 azalışla 1,3 m�lyon ton, değer yönünden yüzde 
11,2 artışla 1,4 m�lyar dolar olarak gerçekleşt�.

Bu yılın �lk dört ayında �thalat, geçen yılın aynı dönem�ne göre, m�ktar 
yönünden yüzde 4,7 azalışla 5,3 m�lyon ton, değer yönünden �se yüzde 35,7 
yüksel�şle 5,7 m�lyar dolar sev�yes�nde gerçekleşt�.etler� �ç�n Yardımcı 
Faal�yetler" sektöründe �se 13,9 puanlık artış kaydett�.

Tüket�c� F�yat Endeks� (TÜFE) mayısta aylık bazda yüzde 2,98, Yurt İç� Üret�c� F�yat Endeks� (Yİ-
ÜFE) yüzde 8,76 artış gösterd�. Yıllık enflasyon tüket�c� fiyatlarında yüzde 73,50, yurt �ç� üret�c� 
fiyatlarında yüzde 132,16 olarak kayded�ld�.

Türk�ye'n�n LPG �thalatı, Martta b�r öncek� yılın aynı ayına göre 

yüzde 21 azalarak 203 b�n 437 ton oldu.

LPG İthalatı Martta Azaldı

MB Rezevrleri
103 Milyar
Dolar Oldu...

ENFLASYON
RAKAMLARI
AÇIKLANDI...

Borçluya Satış Yetkisi
Verilmesine Dair Yönetmelik
Resmi Gazetede Yayınlandı 

TCMB toplam rezervler� 27 Mayıs haftasında b�r öncek� haftaya göre 2 
m�lyar 636 m�lyon dolar artarak 102 m�lyar 897 m�lyon dolara yükseld�.

Bazı Yatırımlara Yönelik KDV
İstisnasının Detayları Belli Oldu

Türkiye’nin Ham Çelik Üretimi Arttı

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ AÇIKLANDI

EPDK Haziran Ayına
 İlişkin Elektrik
Tarifelerini 
Belirledi...

Enerj� P�yasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) faal�yet bazlı, n�ha� ve yeş�l tar�fe 
tabloları Resm� Gazete'de yayımlandı. Buna göre, �lk kademede bulunan mesken 
aboneler�n�n tar�fes�nde k�lovatsaat başı fiyat 129,0639 kuruş, yüksek kademede 
yer alanların tar�fes�nde �se k�lovatsaat başı fiyat, 192,7977 kuruş oldu.

İlk kademede yer alan t�carethane aboneler�n�n tar�fes�nde elektr�ğ�n 
k�lovatsaat fiyatı, 208,9154 kuruş, yüksek kademedek� k�lovatsaat fiyat da 
278,0099 kuruş olarak bel�rlend�.

Alçak ger�l�m sanay� aboneler�n�n elektr�k tar�fes�nde k�lovatsaat 
fiyatının 287,5739 kuruş olması kararlaştırıldı.

Öte yandan, yeş�l tar�fede k�lovatsaat fiyatı 268,2821 kuruş olarak 
bel�rlend�.

E n e r j i  P i y a s a s ı  D ü z e n l e m e  K u r u m u n u n  ( E P D K )  f a a l i y e t  b a z l ı ,  n i h a i  v e  y e ş i l  t a r i f e  t a b l o l a r ı  R e s m i  G a z e t e ' d e  

y a y ı m l a n d ı .  B u n a  g ö r e ,  i l k  k a d e m e d e  b u l u n a n  m e s k e n  a b o n e l e r i n i n  t a r i f e s i n d e  k i l o v a t s a a t  b a ş ı  f i y a t  1 2 9 , 0 6 3 9  

k u r u ş ,  y ü k s e k  k a d e m e d e  y e r  a l a n l a r ı n  t a r i f e s i n d e  i s e  k i l o v a t s a a t  b a ş ı  f i y a t ,  1 9 2 , 7 9 7 7  k u r u ş  o l d u .  

İ l k  k a d e m e d e  y e r  a l a n  t i c a r e t h a n e  a b o n e l e r i n i n  t a r i f e s i n d e  e l e k t r i ğ i n  k i l o v a t s a a t  f i y a t ı ,  2 0 8 , 9 1 5 4  k u r u ş ,  

y ü k s e k  k a d e m e d e k i  k i l o v a t s a a t  f i y a t  d a  2 7 8 , 0 0 9 9  k u r u ş  o l a r a k  b e l i r l e n d i .  

A l ç a k  g e r i l i m  s a n a y i  a b o n e l e r i n i n  e l e k t r i k  t a r i f e s i n d e  k i l o v a t s a a t  f i y a t ı n ı n  2 8 7 , 5 7 3 9  k u r u ş  o l m a s ı  

k a r a r l a ş t ı r ı l d ı .  

Ö t e  y a n d a n ,  y e ş i l  t a r i f e d e  k i l o v a t s a a t  f i y a t ı  2 6 8 , 2 8 2 1  k u r u ş  o l a r a k  b e l i r l e n d i .  

 


