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Süreler�nde Değ�ş�kl�k
BDDK, Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığınca 
açıklanan adımlar kapsamında, finansal 
�st�krarın güçlend�r�lmes�ne yönel�k 
tedb�rler� duyurdu. Buna göre Kurul, 
tüket�c� kred�ler�ne �l�şk�n genel vade 
sınırının, kred� tutarı 50 b�n l�ranın 
üzer�nde 100 b�n l�ranın altında olan 
kred�ler �ç�n 24 ay, 100 b�n l�ranın 
üzer�nde olan kred�ler �ç�n 12 ay olarak 
bel�rlenmes�ne karar verd�.

TOBB’un Mayısta Onayladığı     
Sanay� Kapas�te Raporu 
%4,5 Azaldı...

Avrupa'nın en tem�z boyahanes�ne sah�p Geml�k 
Tes�s�m�zde boyasız denemeler başladı. Türk�ye'n�n 
yerl� otomob�l� Togg'un Geml�k tes�sler�ndek� 

çalışmalar hızla devam ed�yor.Togg'un resm� Tw�tter hesabından 
yapılan açıklamada, Avrupa'nın en tem�z boyahanes�ne sah�p 
Geml�k tes�sler�nde boyasız denemeler�n başladığı kayded�ld�.

Açıklamada, kullanıcılara, "S�zce �lk TOGG hang� renk 
olacak?" sorusu da yönelt�ld�. Geçt�ğ�m�z günlerde Togg'un �lk 
C-SUV gövdes� robot hatlarında başarıyla üret�lm�şt�.
Yılın son çeyreğ�nde ser� üret�me geç�lecek

Türk�ye'n�n otomob�l� Togg, 2022 yılının son 
çeyreğ�nde ser� üret�me hazır olacak.Homologasyon testler�n�n 
tamamlanmasının ardından 2023 yılının �lk çeyreğ� sonunda C 
segment�ndek� �lk araç olan SUV pazara çıkacak. Ardından C 
segment�ndek� sedan ve hatchback modeller� üret�m sırasına 
g�recek. Tak�p eden yıllarda B-SUV ve C-MPV'n�n de a�leye 
katılmasıyla aynı DNA'yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün 
gamı tamamlanacak. 

Togg, 2030'a kadar tek b�r platformdan 5 farklı model 
üret�m�yle toplam 1 m�lyon adet araç üretmey� planlıyor.

SPK, yurt �ç�ne gerçekleşt�r�len halka arzlarda 
yurtdışından fon tem�n�n özend�rmek �ç�n atılan yen� 
adımları açıkladı. Buna göre, ş�rketler�n yurt dışında 
sermaye p�yasası aracı �hracı yoluyla fon tem�n etmeler�n� 
teşv�k etmek amacıyla �lg�l� �hraçlarda SPK tarafından 
tahs�l ed�len ücretlerde �nd�r�lme g�d�ld�.

Halka açık olmayan ş�rketler�n sadece sermaye 
artırımı yoluyla paylarının �lk defa halka arz ed�lmes� 
�şlemler�nde Kurul ücretler�nde; yurtdışı yatırımcılara 
tahs�s ed�len ve satışı yapılan tutarın sermaye artımına 
konu payların nom�nal değer�n�n en az yüzde 20's�ne 
tekabül etmes� durumunda yüzde 50 oranında, yurtdışı 
yatırımcılara tahs�s ed�len ve satışı yapılan tutarın sermaye 
artımına konu payların nom�nal değer�n�n en az yüzde 
40'ına tekabül etmes� durumunda yüzde 90 oranında 
�nd�r�me g�d�lecek.

SPK’dan Yatırımcılara Destek  
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MB Rezevrleri
102,7 Milyar Dolar

Oldu...
TCMB tarafından 
Haftalık Para ve Banka 
İstat�st�kler� yayımlandı. 
Buna göre, 3 Haz�ran 
�t�barıyla Merkez Bankası 
brüt döv�z rezervler�, 175 
m�lyon dolar artarak 61 
m�lyar 460 m�lyon dolara 
çıktı. 

Merkez Bankasından Zorunlu Karşılık Düzenlemesi...
TCMB, resm� s�tes�nde yabancı para 
yükümlülükler �ç�n Türk l�rası c�ns�nden 
menkul  kıymet  tes �s �  ve zorunlu 
karşılıklar hakkında basın duyurusu 
paylaştı.Duyuruda, geçen ayk� Para 
P o l � t � k a s ı  K u r u l u  m e t n � n d e 
değerlend�rme süreçler� tamamlanan 
tem�nat ve l�k�d�te adımlarının devreye 
alınacağının kamuoyu �le paylaşıldığı 
hatırlatıldı, “24 Haz�ran'da devreye 
alınacak olan tem�nat havuzunda Türk 
l�rası sab�t kıymetler�n ağırlığını arttıran 
uygulamayı tamamlayıcı n�tel�kte b�r 
uygulama olarak bankalar, yabancı para 
c�ns�nden mevduat/katılım fonlarına 

karşılık �lave olarak Türk l�rası c�ns�nden 
uzun vadel� sab�t fa�zl� menkul kıymet tes�s 
edeceklerd�r. Bu uygulama �le l�ralaşma 
stratej�s� kapsamında para pol�t�kasının 
e t k � n l � ğ � n � n  a r t t ı r ı l m a s ı 
amaçlanmaktadır. İlk tes�s 29 Temmuz 
tar�h�nde gerçekleşecekt�r. F�nansal 
�st�krarın desteklenmes� amacıyla 23 
N�san 2022 tar�hl� basın duyurusuyla 
paylaşılan Türk l�rası c�ns�nden t�car� 
n�tel�ktek� nakd� kred�lere yüzde 10 
düzey�nde uygulanan zorunlu karşılık 
oranı yüzde 20'ye yükselt�lm�ş olup, tes�s� 
8 Temmuz'da gerçekleşecekt�r." den�ld�.
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Mayısta En Fazla Reel Getiri Dolarda Oldu

TÜİK, mayıs ayına �l�şk�n "finansal yatırım 
araçlarının reel get�r� oranları"nı açıkladı. Buna 
göre, mayısta en yüksek reel get�r�, TÜFE �le 
�nd�rgend�ğ�nde yüzde 3,86 �le dolarda oldu. 
Yurt �ç� üret�c� fiyat endeks� (Yİ-ÜFE) �le 
�nd�rgend�ğ�nde �se  dolar  yüzde 1,66 
yatırımcısını kayba uğrattı.Yİ-ÜFE �le 
�nd�rgend�ğ�nde, yatırım araçlarından avro 
yüzde 3,79, külçe altın yüzde 5,9, mevduat fa�z� 
(brüt) yüzde 7,02, BIST 100 endeks� yüzde 7,95 
ve devlet �ç borçlanma senetler� (DİBS) yüzde 
8,25 kayba yol açtı.

TOGG’un Gemlik 
Tesislerinde

Boyasız 
Denemeler

Başladı

Jeopol�t�k r�sklerden kaynaklan ekonom�k 
akt�v�teye �l�şk�n end�şelere karşın 
Türk�ye'n�n sanay� �hracatı rekorlar 
kırmaya devam ed�yor. Sanay� grubu, 76 
m�lyar 947 m�lyon dolarla tüm zamanların 
en  yüksek ocak-mayıs  �hracat ın ı 
gerçekleşt�rd�. Sanay� �hracatında �lk 5 
ayda geçen yılın aynı dönem�ne göre 
yüzde 20,5 artış kayded�ld�.

Türk�ye'n�n sanay� dış satımının 
toplam �hracat �çer�s�ndek� payı da yüzde 
75,1 oldu.

Sanayi Grubundan Rekor
İhracat

TOBB, mayıs ayına �l�şk�n sanay� 
kapas�te raporu ver�ler�n� 
açıkladı. Buna göre, mayısta 
onaylanan kapas�te raporu sayısı 
yıllık bazda yüzde 4,5 azalarak 3 
b�n 382'ye ger�led�.
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Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı, Ocak-Mart 
2 0 2 2  d ö n e m � n e  � l � ş k � n  v e r � m l � 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 zaman d�l�m�nde geçen yılın aynı 
dönem�ne göre yüzde 4,1 arttı.

Mevs�m ve takv�m etk�ler�nden 
arındırılmış toplam sanay� çalışan k�ş� başına 
üret�m endeks� �se 2021'�n son çeyreğ�ne göre 
yüzde 0,5 yükseld�.

Bankacılık Sektörü
Kredi Hacmi Arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 
(BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, 
sektörün kred� hacm� 3 Haz�ran �t�barıyla 92 m�lyar 579 
m�lyon l�ra arttı. Söz konusu dönemde toplam kred� 
hacm� 6 tr�lyon 35 m�lyar 266 m�lyon l�radan 6 tr�lyon 
127 m�lyar 845 m�lyon l�raya yükseld�.

Bankacılık sektöründek� toplam mevduat da 
(bankalararası dah�l), geçen hafta 68 m�lyar 747 m�lyon 
l�ra arttı. Söz konusu haftada yüzde 1 yükselen 
bankacılık sektörü toplam mevduatı, 6 tr�lyon 674 
m�lyar 56 m�lyon l�ra oldu.
Tüket�c� kred�ler� tutarı 878 m�lyar l�raya yükseld�

Ver�lere göre, tüket�c� kred�ler� tutarı, 3 
Haz�ran �t�barıyla 10 m�lyar 685 m�lyon l�ra artışla 878 
m�lyar 34 m�lyon l�raya çıktı. Söz konusu kred�ler�n 
334 m�lyar 909 m�lyon l�rası konut, 21 m�lyar 389 
m�lyon l�rası taşıt ve 521 m�lyar 736 m�lyon l�rası 
�ht�yaç kred�ler�nden oluştu.

Söz konusu dönemde taks�tl� t�car� kred�ler�n 
tutarı 923 m�lyon l�ra artarak 818 m�lyar 303 m�lyon 
l�raya çıktı. Bankaların b�reysel kred� kartı alacakları da 
yüzde 2,4 artışla 265 m�lyar 207 m�lyon l�raya yükseld�. 
B�reysel kred� kartı alacaklarının 108 m�lyar 60 m�lyon 
l�rası taks�tl�, 157 m�lyar 147 m�lyon l�rası taks�ts�z 
oldu.
Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık ver�ler�ne göre, bankacılık 
sektöründe tak�ptek� alacaklar, 3 Haz�ran �t�barıyla b�r 
öncek� haftaya göre 589 m�lyon l�ra azalarak 163 
m�lyar 332 m�lyon l�raya ger�led�. Söz konusu tak�ptek� 
alacakların 130 m�lyar 305 m�lyon l�rasına özel karşılık 
ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık s�stem�n�n yasal öz 
kaynakları 10 m�lyar 741 m�lyon l�ra artarak 1 tr�lyon 
216 m�lyar 430 m�lyon l�ra oldu.

Kişi Başı Üretim Endeksi Yüzde 4,1 Arttı

Tüket�c� Kred�ler� Vade    
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Gelire Endeksli Devlet
İç Borçlanma Senedi Uygulaması Başlıyor
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Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı, vatandaşların 
tasarruflarını Türk l�rası c�ns� varlıklarda 
değerlend�reb�lmeler�n�n teşv�k ed�lmes� ve 
yatırımcı tabanının gen�şlet�lmes� amacıyla, 
gel�re endeksl� devlet �ç borçlanma sened� 
talep toplama �şlemler�n�n 15 Haz�ran'dan 
�t�baren gerçekleşt�r�leceğ�n� b�ld�rd�.

Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığının resm� 
hesabından yayınlanan basın açıklamasında, 
"Vatandaşlarımızın tasarruflarını Türk l�rası 
c�ns� varlıklarda değerlend�reb�lmeler�n�n 
teşv�k ed�lmes� ve yatırımcı tabanının 

gen�şlet�lmes� amacıyla, gel�re endeksl� devlet 
�ç borçlanma sened� (GES) talep toplama 
�şlemler� 15 Haz�ran 2022 tar�h�nden �t�baren 
gerçekleşt�r�lecekt�r." �fades� yer aldı.

Sadece gerçek k�ş�lere sunulacak olan 
GES'ler�n, ülke genel�ndek� duyuru ve talep 
toplama �şlemler� yoluyla �hraç ed�leceğ� 
bel�rt�len açıklamada, senede �l�şk�n talep 
toplama �şlemler� �le sened�n �hracı, kupon ve 
anapara ödemeler�n�n Bakanlığın s�tes�nde 
yayınlanacak duyuruda bel�rt�lecek bankalar 
aracılığı �le gerçekleşt�r�leceğ� kayded�ld�.

İnşaat 
Maliyet 
Endeksi 
Arttı.
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Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı, gel�re endeksl� devlet �ç borçlanma sened� (GES) talep 
toplama �şlemler�n�n 15 Haz�ran'dan �t�baren başlayacağını açıkladı.
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Türk�ye İstat�st�k Kurumu, mayıs ayına �l�şk�n "finansal 
yatırım araçlarının reel get�r� oranları"nı açıkladı. 
Buna göre, mayısta en yüksek reel get�r�, TÜFE �le 

�nd�rgend�ğ�nde yüzde 3,86 �le dolarda oldu. Yurt �ç� üret�c� 
fiyat endeks� (Yİ-ÜFE) �le �nd�rgend�ğ�nde �se dolar yüzde 
1,66 yatırımcısını kayba uğrattı.

Yİ-ÜFE �le �nd�rgend�ğ�nde, yatırım araçlarından 
avro yüzde 3,79, külçe altın yüzde 5,9, mevduat fa�z� (brüt) 
yüzde 7,02, BIST 100 endeks� yüzde 7,95 ve devlet �ç 
borçlanma senetler� (DİBS) yüzde 8,25 kayba yol açtı.

TÜFE �le �nd�rgend�ğ�nde avro yüzde 1,61 
yatırımcısına reel get�r� sağlarken külçe altın yüzde 0,62, 
mevduat fa�z� (brüt) yüzde 1,80, BIST 100 endeks� yüzde 2,79 
ve DİBS yüzde 3,10 yatırımcısına kaybett�rd�.

BIST 100 endeks�, üç aylık değerlend�rmede, TÜFE 
�le �nd�rgend�ğ�nde yüzde 4,53 �le yatırımcısına en yüksek reel 
get�r� sağlarken Yİ-ÜFE �le �nd�rgend�ğ�nde �se yüzde 4,78 
kayba neden oldu. DIBS, Yİ-ÜFE �le �nd�rgend�ğ�nde yüzde 
20,62, TÜFE �le �nd�rgend�ğ�nde de yüzde 12,86 yatırımcısına 
en çok kaybett�ren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlend�rmeye göre külçe altın, TÜFE �le 
�nd�rgend�ğ�nde yüzde 2,78, Yİ-ÜFE �le �nd�rgend�ğ�nde de 

yüzde 16,95 �le yatırımcısına en az kaybett�ren yatırım aracı 
olarak hesaplandı.

Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE �le �nd�rgend�ğ�nde 
yüzde 43,27, TÜFE �le �nd�rgend�ğ�nde �se yüzde 33,59 �le 
yatırımcısına en çok kaybett�ren yatırım aracı olarak kayıtlara 
geçt�.
YILLIK EN YÜKSEK REEL GETİRİ "KÜLÇE 
ALTIN"DA

F � n a n s a l  y a t ı r ı m  a r a ç l a r ı  y ı l l ı k  o l a r a k 
değerlend�r�ld�ğ�nde külçe altın, TÜFE �le �nd�rgend�ğ�nde 
yüzde 8,76 �le yatırımcısına en yüksek reel get�r�y� sağlayan 
yatırım aracı olurken Yİ-ÜFE �le �nd�rgend�ğ�nde �se yüzde 
18,72 yatırımcısına kaybett�rd�.

Yıllık değerlend�rmede, Yİ-ÜFE �le �nd�rgend�ğ�nde, 
yatırım araçlarından dolar yüzde 19,06, BIST 100 endeks� 
yüzde 26,89, avro yüzde 29,45, mevduat fa�z� (brüt) yüzde 
49,82 ve DİBS yüzde 52,98 yatırımcısında kayba yol açtı.

TÜFE �le �nd�rgend�ğ�nde �se dolar yüzde 8,31 
yatırımcısına kazanç sağlarken BIST 100 endeks� yüzde 2,17, 
avro yüzde 5,6, mevduat fa�z� (brüt) yüzde 32,86 ve DİBS 
yüzde 37,08 yatırımcısının kayba uğramasına neden oldu.

Sermaye P�yasası Kurulu (SPK), 
yurt �ç�ne gerçekleşt�r�len 
halka arzlarda yurtdışından fon 

tem�n�n özend�rmek �ç�n atılan yen� 
adımları  açıkladı .  Buna göre, 
ş�rketler�n yurt dışında sermaye 
p�yasası aracı �hracı yoluyla fon tem�n 
etmeler�n� teşv�k etmek amacıyla 
�lg�l� �hraçlarda SPK tarafından tahs�l 
ed�len ücretlerde �nd�r�lme g�d�ld�.

H a l k a  a ç ı k  o l m a y a n 
ş�rketler�n sadece sermaye artırımı 
yoluyla paylarının �lk defa halka arz 
e d � l m e s �  � ş l e m l e r � n d e  K u r u l 
ücretler�nde; yurtdışı yatırımcılara 
tahs�s ed�len ve satışı yapılan tutarın 
sermaye artımına konu payların 
nom�nal değer�n�n en az yüzde 20's�ne 
tekabül etmes� durumunda yüzde 50 
oranında, yurtdışı yatırımcılara tahs�s 
ed�len ve satışı yapılan tutarın 
sermaye artımına konu payların 

nom�nal değer�n�n en az yüzde 40'ına 
tekabül etmes� durumunda yüzde 90 
oranında �nd�r�me g�d�lecek.

Bu tür başvurular öncel�kl� 
�şlemlerden sayılarak �ved�l�kle 
sonuçlandırılacak.

Yurtdışında �hraç ed�lecek 
pay dışındak� sermaye p�yasası 
araçları �hraçlarında alınacak kurul 
ücretler�nde yüzde 50 oranında 
�nd�r�me g�d�lecek.

H a l k a  a ç ı k  o l m a y a n 
ş�rketler�n yurtdışında paylarının 
�hraç ed�lmes� �şlemler�nde kurul 
ücret� alınmayacak.
Borsa İstanbul'da 'Emt�a Pazarı' 
kuruldu

SPK ayrıca, "Borsa İstanbul 
nezd�nde 'Emt�a Pazarı' kurulmuş 
olup, altın sert�fikası �hracına �l�şk�n 
çalışmalara başlanmıştır" 
açıklamasını yaptı.

Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı, vatandaşların tasarruflarını Türk 
l�rası c�ns� varlıklarda değerlend�reb�lmeler�n�n teşv�k 
ed�lmes� ve yatırımcı tabanının gen�şlet�lmes� amacıyla, 
gel�re endeksl� devlet �ç borçlanma sened� talep toplama 
�şlemler�n�n 15 Haz�ran'dan �t�baren gerçekleşt�r�leceğ�n� 
b�ld�rd�.

Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığının resm� hesabından 
yayınlanan basın açıklamasında, "Vatandaşlarımızın 
t a s a r r u fl a r ı n ı  T ü r k  l � r a s ı  c � n s �  v a r l ı k l a r d a 
değerlend�reb�lmeler�n�n teşv�k ed�lmes� ve yatırımcı 
tabanının gen�şlet�lmes� amacıyla, gel�re endeksl� devlet �ç 
borçlanma sened� (GES) talep toplama �şlemler� 15 Haz�ran 
2022 tar�h�nden �t�baren gerçekleşt�r�lecekt�r." �fades� yer 
aldı.

Sadece gerçek k�ş�lere sunulacak olan GES'ler�n, 
ülke genel�ndek� duyuru ve talep toplama �şlemler� yoluyla 
�hraç ed�leceğ� bel�rt�len açıklamada, senede �l�şk�n talep 
toplama �şlemler� �le sened�n �hracı, kupon ve anapara 
ödemeler�n�n Bakanlığın s�tes�nde yayınlanacak duyuruda 
bel�rt�lecek bankalar aracılığı �le gerçekleşt�r�leceğ� 
kayded�ld�.

İhraç ed�lecek senetler�n üç ayda b�r yatırımcısına 

kupon get�r�s� sağlayacağına �şaret ed�len açıklamada, şunlar 
kayded�ld�:

"Kupon ödemeler�nde asgar� get�r� garant�s� 
olacaktır. Sened�n kupon ödemes�ne esas teşk�l edecek get�r� 
oranı ve vade yapısı �hraç duyurusunda �lan ed�lecekt�r. 
Sened�n yatırımcıya sağlayacağı n�ha� get�r� oranı, �hraç 
aşamasında Bakanlığımız tarafından bel�rlenen get�r� 
oranının, hasılat gerçekleşmeler� çerçeves�nde hesaplanacak 
endeks değer� �le çarpılması yoluyla bel�rlenecekt�r."
GES'ler get�r�ler� güçlü olan KİT'ler�n gel�rler�ne 
endeksl� olacak

Vatandaşların yatırımlarını TL c�ns� varlıklara 
yönlend�reb�lmes� �ç�n alternat�f b�r araç olarak öne çıkan 
GES'ler�n get�r�ler�, gel�r performansı güçlü olan ve bütçeye 
hasılat aktarımı yapan KİT'ler�n gel�rler�ne endeksl� olacak.

Yen� uygulamada, 3 ayda b�r ödenecek kuponlar �ç�n 
uygulanacak asgar� get�r� garant�s� sayes�nde, vatandaşların 
gel�r paylarındak� değ�ş�mlerden olumsuz etk�lenmes� 
önlenecek.

Bununla b�rl�kte, GES'lere konu KİT'lerden bütçeye 
aktarılan hasılat performansı beklenen�n üzer�nde geld�ğ�nde 
yatırımcılara �lave get�r� sunulacak.

TCMB tarafından Haftalık Para ve 
Banka İstat�st�kler� yayımlandı. Buna 
göre, 3 Haz�ran �t�barıyla Merkez 
Bankası brüt döv�z rezervler�, 175 
m�lyon dolar artarak 61 m�lyar 460 
m�lyon dolara çıktı. Brüt döv�z 
rezervler�, 27 Mayıs'ta 61 m�lyar 285 
m�lyon dolar sev�yes�ndeyd�.

Söz konusu dönemde altın 

rezervler�, 331 m�lyon dolar azalışla 
41 m�lyar 611 m�lyon dolardan 41 
m�lyar 280 m�lyon dolara ger�led�.

Böylece Merkez Bankası'nın 
t op l am r eze rv l e r � ,  3  Haz � r an 
haftasında b�r öncek� haftaya kıyasla 
156 m�lyon dolar azalarak 102 m�lyar 
897 m�lyon dolardan 102 m�lyar 741 
m�lyon dolara �nd�.

  Bülten Bülten 
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HAFTALIKHAFTALIK

Türk�ye İstat�st�k Kurumu, n�san ayına �l�şk�n �nşaat mal�yet endeks� ver�ler�n� 
açıkladı. Buna göre, endeks n�sanda b�r öncek� aya kıyasla yüzde 6,12, geçen 
yılın aynı ayına göre yüzde 106,6 yükseld�.

Aylık bazda malzeme endeks� yüzde 7,47, �şç�l�k endeks� yüzde 1,35 
arttı. Yıllık bazda da malzeme endeks� yüzde 133,71, �şç�l�k endeks� yüzde 
43,75 artış gösterd�.

B�na �nşaatı mal�yet endeks�, n�sanda b�r öncek� aya göre yüzde 6,39, 
geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 103,46 yükseld�. B�r öncek� aya göre 
malzeme endeks� yüzde 7,92, �şç�l�k endeks� yüzde 1,23 arttı.

Malzeme endeks� geçen yılın aynı ayına göre yüzde 130,03, �şç�l�k 
endeks� yüzde 43,52 artış kaydett�.

B�na dışı yapılar �ç�n �nşaat mal�yet endeks� n�sanda b�r öncek� aya 
göre yüzde 5,27, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 117,36 yükseld�. Mart 
ayına kıyasla malzeme endeks� yüzde 6,1, �şç�l�k endeks� yüzde 1,81 arttı. 
Geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeks�nde n�sanda yüzde 145,83, �şç�l�k 
endeks�nde yüzde 44,61 artış gerçekleşt�.

Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı, Ocak-Mart 2022 dönem�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 zaman d�l�m�nde geçen 
yılın aynı dönem�ne göre yüzde 4,1 arttı.

Mevs�m ve takv�m etk�ler�nden arındırılmış toplam sanay� çalışan 
k�ş� başına üret�m endeks� �se 2021'�n son çeyreğ�ne göre yüzde 0,5 yükseld�.

Bu yılın b�r�nc� çeyreğ�nde toplam sanay� çalışılan saat başına üret�m 
endeks�, yıllık bazda yüzde 2,2 yüksel�rken çeyrekl�k bazda yüzde 0,1 düşüş 
kaydett�.
En fazla artış dayanıklı tüket�m 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 8,7 �le dayanıksız tüket�m malı üret�m�nde gerçekleşt�.

Mevs�m ve takv�m etk�ler�nden arındırılmış çalışan k�ş� başına 
üret�m endeks�nde b�r öncek� çeyreğe göre en fazla artış yüzde 3,5 �le sermaye 
malı üret�m�nde oldu.

K�ş� Başı Üret�m Endeks� Arttı

B D D K ,  H a z � n e  v e  M a l � y e 
Bakanlığınca açıklanan adımlar 
kapsamında, finansal �st�krarın 
güçlend�r�lmes�ne yönel�k tedb�rler� 
duyurdu. 
Kred� vadeler�nde güncelleme

Buna göre Kurul, tüket�c� 
kred�ler�ne �l�şk�n genel vade sınırının, 
kred� tutarı 50 b�n l�ranın üzer�nde 100 
b�n l�ranın altında olan kred�ler �ç�n 24 
ay, 100 b�n l�ranın üzer�nde olan 
k r e d � l e r  � ç � n  1 2  a y  o l a r a k 
bel�rlenmes�ne karar verd�.
Kred� kartları �ç�n asgar� ödeme 
tutarı

Kurum, l�m�t� 25 b�n l�ranın 
altında olan kred� kartları �ç�n asgar� 
ödeme tutarının dönem borcunun 
yüzde 20's�; l�m�t� 25 b�n l�ranın 
üstünde olan kred� kartları �ç�n asgar� 
ödeme tutarının dönem borcunun 
yüzde 40'ı olarak bel�rlenmes�ne karar 
verd�.

BDDK, devam etmekte olan 
çalışmalar hakkında şunları �fade ett�:

"Konut kred�ler�nde kred� 
d e ğ e r  o r a n ı n ı n  t u t a r  b a z l ı 
farklılaştırılması, t�car� kred�ler başta 
olmak üzere selekt�f yaklaşımın 
�y�leşt�r�lmes� amacıyla kred�ler�n 
yatırım ve �hracat g�b� üretken 
alanlara yönlend�r�lmes�, yurt dışı 
y e r l e ş � k l e r l e  t ü r e v  � ş l e m 
g e r ç e k l e ş t � re n  t ü z e l  k � ş � l e re 
kullandırılacak kred�ler�n r�sk 
ağırlığının artırılması ve yurt dışı 
yerleş�klere tahs�sl� swap �mkanının 
get�r�lmes� hususlarında gerekl� 
adımlar �ved�l�kle atılacaktır."

D ü z e n l e m e  ö n c e s � n d e 
tüket�c� kred�ler�nde genel vade 
sınırını 50 b�n l�ra altındak� tutarlar 
�ç�n 36 ay, 50 b�n l�ranın üzer�ndek� 
tutarlar �ç�n �se 24 ay vade olarak 
uygulanıyordu.

İnşaat Maliyet Endeksi Arttı...

Türk�ye İstat�st�k Kurumu, n�san ayına �l�şk�n dış 
t�caret endeksler�n� açıkladı.Buna göre, �hracat 
b�r�m değer endeks� N�san ayında b�r öncek� yılın 
aynı ayına göre yüzde 13,3 arttı. Endeks b�r öncek� 
yılın aynı ayına göre, gıda, �çecek ve tütünde yüzde 
9,3, ham maddelerde (yakıt har�ç) yüzde 17,6, 
yakıtlarda yüzde 78,6 ve �malat sanay�nde (gıda, 
�çecek, tütün har�ç) yüzde 10,6 arttı.
İhracat m�ktar endeks� yüzde 10,0 arttı

İhracat m�ktar endeks� N�san ayında b�r 
öncek� yılın aynı ayına göre yüzde 10,0 arttı. Endeks 
b�r öncek� yılın aynı ayına göre, gıda, �çecek ve 
tütünde yüzde 8,2, ham maddelerde (yakıt har�ç) 
yüzde 9,1, yakıtlarda yüzde 25,1 ve �malat 
sanay�nde (gıda, �çecek, tütün har�ç) yüzde 11,4 
arttı.
İthalat b�r�m değer endeks� yüzde 39,4 arttı

İthalat b�r�m değer endeks� N�san ayında b�r 
öncek� yılın aynı ayına göre yüzde 39,4 arttı. Endeks 
b�r öncek� yılın aynı ayına göre, gıda, �çecek ve 
tütünde yüzde 26,8, ham maddelerde (yakıt har�ç) 
yüzde 24,5, yakıtlarda yüzde 194,8 ve �malat 
sanay�nde (gıda, �çecek, tütün har�ç) yüzde 10,4 
arttı.
İthalat m�ktar endeks� yüzde 3,2 azaldı

İthalat m�ktar endeks� N�san ayında b�r 
öncek� yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 azaldı. 
Endeks b�r öncek� yılın aynı ayına göre, gıda, �çecek 
ve tütünde yüzde 19,4 ve �malat sanay�nde (gıda, 
�çecek, tütün har�ç) yüzde 3,6 artarken, ham 
maddelerde (yakıt har�ç) yüzde 5,4 ve yakıtlarda 
yüzde 20,2 azaldı.

Mevs�m ve takv�m etk�ler�nden arındırılmış 
ser�ye göre; 2022 Mart ayında 144,7 olan �hracat 
m�ktar endeks� yüzde 11,9 artarak, 2022 N�san 
ayında 161,9 oldu. Takv�m etk�ler�nden arındırılmış 
ser�ye göre �se; 2021 N�san ayında 141,8 olan 
�hracat m�ktar endeks� yüzde 14,4 artarak, 2022 
N�san ayında 162,3 oldu.

Mevs�m ve takv�m etk�ler�nden arındırılmış 
ser�ye göre; 2022 Mart ayında 109,7 olan �thalat 
m�ktar endeks� yüzde 0,3 artarak, 2022 N�san ayında 
110,1 oldu. Takv�m etk�ler�nden arındırılmış ser�ye 
göre �se �thalat m�ktar endeks� 2022 N�san ayında 
107,3 oldu.

İhracat b�r�m değer endeks�n�n �thalat b�r�m 
değer endeks�ne bölünmes�yle hesaplanan ve 2021 
yılı N�san ayında 91,2 olarak elde ed�lm�ş olan dış 
t�caret hadd�, 17,1 puan azalarak, 2022 yılı N�san 
ayında 74,1 oldu.

Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası (TCMB), resm� 
s�tes�nde yabancı para yükümlülükler �ç�n Türk l�rası 
c�ns�nden menkul kıymet tes�s� ve zorunlu karşılıklar 
hakkında basın duyurusu paylaştı.

Duyuruda, geçen ayk� Para Pol�t�kası Kurulu 
metn�nde değerlend�rme süreçler� tamamlanan tem�nat ve 
l�k�d�te adımlarının devreye alınacağının kamuoyu �le 
paylaşıldığı hatırlatıldı:

"24 Haz�ran'da devreye alınacak olan tem�nat 
havuzunda Türk l�rası sab�t kıymetler�n ağırlığını arttıran 
uygulamayı tamamlayıcı n�tel�kte b�r uygulama olarak 
bankalar, yabancı para c�ns�nden mevduat/katılım fonlarına 
karşılık �lave olarak Türk l�rası c�ns�nden uzun vadel� sab�t 
fa�zl� menkul kıymet tes�s edeceklerd�r. Bu uygulama �le 
l�ralaşma stratej�s� kapsamında para pol�t�kasının 
etk�nl�ğ�n�n arttırılması amaçlanmaktadır. İlk tes�s 29 
Temmuz tar�h�nde gerçekleşecekt�r. F�nansal �st�krarın 
desteklenmes� amacıyla 23 N�san 2022 tar�hl� basın 
duyurusuyla paylaşılan Türk l�rası c�ns�nden t�car� n�tel�ktek� 
nakd� kred�lere yüzde 10 düzey�nde uygulanan zorunlu 
karşılık oranı yüzde 20'ye yükselt�lm�ş olup, tes�s� 8 
Temmuz'da gerçekleşecekt�r."
Menkul kıymet tes�s oranı yüzde 3 olarak bel�rlend�

Resm� Gazete'de "Yabancı Para Yükümlülükler İç�n 
Türk L�rası C�ns�nden Menkul Kıymet Tes�s� Hakkında 
Tebl�ğ" de yayımlandı.

Tebl�ğde menkul kıymet tes�s�ne tab� yükümlülük 
tutarının hesaplanması, menkul kıymet tes�s oranı, süres�, 

yaptırım uygulanması ve �st�sna� haller g�b� detaylar yer aldı. 
Buna göre, hesaplanan yükümlülük tutarı �ç�n menkul kıymet 
tes�s oranı yüzde 3 olarak bel�rlend�.

Ayrıca Merkez Bankası tarafından bel�rlenen usul ve 
esaslara göre bankalarca hesaplanacak gerçek ve tüzel k�ş� 
yabancı para mevduat/katılım fonundan vadel� Türk l�rası 
mevduat/katılma hesabına dönüşüm oranına göre �lave olarak 
menkul kıymet tes�s ed�lecek.

İlave ed�lecek menkul kıymet tes�s oranı gerçek ve 
tüzel k�ş� dönüşüm oranı ayrı ayrı olmak üzere yüzde 5'�n 
altında kalan bankalar �ç�n 7 puan, yüzde 5-10 arasında olan 
bankalar �ç�n 2 puan olacak.
Menkul kıymetler�n süres�nde tes�s ed�lmemes� durumu

Bankalarca; menkul kıymetler�n süres�nde tes�s 
ed�lmemes� veya eks�k tes�s ed�lmes�, yapılacak �ncelemeler 
sonucu tes�s  ed� lecek menkul kıymetler�n eks�k 
hesaplandığının tesp�t ed�lmes� haller�nde, eks�k tes�s ed�len 
menkul kıymetler�n 3 katı tutarında ABD doları c�ns�nden 
mevduat, Merkez Bankası nezd�nde açılan bloke hesaplarda 
menkul kıymetler�n eks�k tes�s ed�ld�ğ� süreler d�kkate 
alınarak fa�zs�z olarak tutulacak.

Fa�zs�z mevduat tutulmaması hal�nde eks�k tes�s 
ed�len tutarlara tes�s süres� esas alınarak ceza� fa�z 
uygulanacak. Ceza� fa�z oranı, tes�s dönem�n�n �lk günü 
Merkez Bankası'nın �lan ett�ğ� en yüksek gecel�k borç verme 
fa�z oranının 1,50 katsayısıyla çarpımı sonucu hesaplanan 
oran olacak. Tebl�ğ, 24 Haz�ran'da yürürlüğe g�recek.

TOBB, mayıs ayına �l�şk�n sanay� kapas�te raporu ver�ler�n� açıkladı. Buna göre, 
mayısta onaylanan kapas�te raporu sayısı yıllık bazda yüzde 4,5 azalarak 3 b�n 
382'ye ger�led�.

Yılın �lk 5 ayında onaylanan sanay� kapas�te raporu sayısı �se geçen yılın 
aynı dönem�ne kıyasla yüzde 12,7 artarak 23 b�n 203'e yükseld�.

En çok kapas�te raporu düzenlenen �lk 5 �l İstanbul (926), Bursa (229), 
Ankara (218), İzm�r (191) ve Konya (137) olarak sıralandı.

Mayıs 2021'de 81 b�n 12 olan TOBB Sanay� Ver� Tabanı'ndak� akt�f 
kapas�te raporlarının toplam sayısı, geçen ay yüzde 12,8 yükselerek 91 b�n 391'e 
ulaştı. Toplam çalışan sayısı da aynı dönemde yüzde 10,9 artışla 3 m�lyon 746 b�n 
448 olarak hesaplandı.

Tüket�c� fiyat endeks� (TÜFE) �le �nd�rgend�ğ�nde mayısta en yüksek aylık reel get�r� yüzde 3,86 �le 
dolarda gerçekleşt�.

Tüketici Kredileri Vade
Sürelerinde Değişiklik

MB Rezevrleri
102,7 Milyar
Dolar Oldu...

Mayısta En 
Fazla Reel
Getiri Dolarda
Oldu...

İthalat ve İhracat Birim
Birim Değer Endeksleri Yükseldi

Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervler� 
3 Haz�ran haftasında b�r öncek� haftaya göre 156 m�lyon dolar 
azalarak 102 m�lyar 741 m�lyon dolara ger�led�.

Gelire Endeksli Devlet İç
Borçlanma Senedi Uygulaması Başlıyor

Mayıs Ayında Onaylanan Kapasite
Raporu Sayısı %4,5 Azaldı

İşsizlik Rakamları Açıklandı

Türk�ye İstat�st�k Kurumu (TÜİK), n�san ayına �l�şk�n �ş gücü �stat�st�kler�n� 
açıkladı. Buna göre, 15 ve daha yukarı yaştak� k�ş�lerde �şs�z sayısı 2022 
yılı N�san ayında b�r öncek� aya göre 65 b�n k�ş� artarak 3 m�lyon 853 b�n 

k�ş� oldu. İşs�zl�k oranı �se 0,1 puanlık artış �le yüzde 11,3 sev�yes�nde gerçekleşt�. 
İşs�zl�k oranı erkeklerde yüzde 9,7 �ken kadınlarda yüzde 14,5 olarak tahm�n 
ed�ld�.

İst�hdam ed�lenler�n sayısı 2022 yılı N�san ayında b�r öncek� aya göre 408 
b�n k�ş� artarak 30 m�lyon 371 b�n k�ş�, �st�hdam oranı �se 0,6 puanlık artış �le yüzde 
47,1 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 64,7 �ken kadınlarda yüzde 29,8 olarak 
gerçekleşt�.

İşgücü 2022 yılı N�san ayında b�r öncek� aya göre 473 b�n k�ş� artarak 34 
m�lyon 225 b�n k�ş�, �şgücüne katılma oranı �se 0,7 puanlık artış �le yüzde 53,1 
olarak gerçekleşt�. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,6, kadınlarda �se 
yüzde 34,9 oldu.

 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta �şs�zl�k oranı b�r öncek� aya 

göre 0,8 puanlık azalış �le yüzde 20,0 oldu. Bu yaş grubunda �şs�zl�k oranı; 

erkeklerde yüzde 18,1, kadınlarda �se yüzde 23,7 olarak tahm�n ed�ld�.

Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı, gel�re endeksl� devlet �ç borçlanma sened� (GES) talep toplama 
�şlemler�n�n 15 Haz�ran'dan �t�baren başlayacağını açıkladı.

Merkez Bankasından 
Zorunlu Karşılık Düzenlemesi...

Türk l�rası c�ns�nden t�car� n�tel�ktek� kred�lere yüzde 10 olarak uygulanan zorunlu karşılık oranı 
yüzde 20'ye yükselt�ld�.

Sanayi Grubundan 

Rekor İhracat
Jeopol�t�k r�sklerden kaynaklan ekonom�k akt�v�teye �l�şk�n 
end�şelere karşın Türk�ye'n�n sanay� �hracatı rekorlar kırmaya 
devam ed�yor. Sanay� grubu, 76 m�lyar 947 m�lyon dolarla tüm 
zamanların en yüksek ocak-mayıs �hracatını gerçekleşt�rd�. Sanay� 
�hracatında �lk 5 ayda geçen yılın aynı dönem�ne göre yüzde 20,5 
artış kayded�ld�.

Türk�ye'n�n sanay� dış satımının toplam �hracat 
�çer�s�ndek� payı da yüzde 75,1 oldu.
16 sektörden 15'� �hracatını artırdı

Sanay� grubuna bağlı 16 sektörden 15'� �hracatını 
artırırken, sadece halı sektörünün dış satımı azaldı.

Sanay� bünyes�nde yer alan 16 sektörden 12's�, tüm 
zamanların en yüksek ocak-mayıs �hracatını gerçekleşt�rd�.

Söz konusu dönemde tekst�l ve ham maddeler� 4 m�lyar 
409 m�lyon dolar, der� ve der� mamuller� 806 m�lyon 663 b�n dolar, 
k�myev� maddeler ve mamuller� 13 m�lyar 606 m�lyon dolar, hazır 
g�y�m ve konfeks�yon 8 m�lyar 827 m�lyon dolar, elektr�k ve 
elektron�k 5 m�lyar 991 m�lyon dolar, mak�ne ve aksamları 4 m�lyar 
67 m�lyon dolar, dem�r ve dem�r dışı metaller 6 m�lyar 472 m�lyon 
dolar, çel�k sektörü 9 m�lyar 615 m�lyon dolar, ç�mento, cam, 
seram�k ve toprak ürünler� 2 m�lyar 309 m�lyon dolar, mücevher 
sektörü 2 m�lyar 163 m�lyon dolar, savunma ve havacılık sanay� 1 
m�lyar 680 m�lyon dolar ve �kl�mlend�rme sanay� 2 m�lyar 743 
m�lyon dolarlık rekor �hracata �mza attı.

Yılın 5 ayında geçen yılın aynı dönem�ne göre tekst�l ve 
ham maddeler� yüzde 11,2, der� ve der� mamuller� yüzde 26,1, 
k�myev� maddeler ve mamuller� yüzde 41,6, hazır g�y�m ve 
konfeks�yon yüzde 15,8, elektr�k ve elektron�k yüzde 7,7, mak�ne ve 
aksamları yüzde 10,7, dem�r ve dem�r dışı metaller yüzde 42,1, çel�k 
sektörü yüzde 34,6, ç�mento, cam, seram�k ve toprak ürünler� yüzde 
28,5, mücevher sektörü yüzde 15, savunma ve havacılık sanay� 

yüzde 50,1 ve �kl�mlend�rme sanay� yüzde 12,5 �hracat artışı 
kaydett�.

Otomot�v sektörünün �hracatı yüzde 3,8 artarak 12 m�lyar 
491 m�lyon dolara, gem�, yat ve h�zmetler� dış satımı yüzde 26,3 
artışla 577 m�lyon 86 b�n dolara, d�ğer sanay� ürünler� �hracatı da 54 
m�lyon 574 b�n dolar oldu.

Halı sektörünün �hracatı �se yılın �lk 5 ayında 2021'�n aynı 
dönem�ne göre yüzde 14,3 azalarak 1 m�lyar 130 m�lyon dolara 
ger�led�.
Almanya en öne çıkan pazar oldu

Sanay� grubu bünyes�ndek� sektörlerde öne çıkan pazar 
Almanya oldu.

Almanya'ya der� ve der� mamuller� 70 m�lyon 150 b�n 
dolar, hazır g�y�m ve konfeks�yon 1 m�lyar 552 m�lyon dolar, mak�ne 
ve aksamları 416 m�lyon 882 b�n dolar, dem�r ve dem�r dışı metaller 
938 m�lyon 944 b�n dolar, �kl�mlend�rme sanay� 295 m�lyon 337 b�n 
dolar ve otomot�v endüstr�s� 1 m�lyar 809 m�lyon dolarlık �hracat 
yaptı.

B�rleş�k Krallık'a elektr�k ve elektron�k sektörü 662 
m�lyon 80 b�n dolar, d�ğer sanay� ürünler� de 4 m�lyon 421 b�n 
dolarlık dış satım gerçekleşt�rd�.

Hollanda'ya k�myev� maddeler ve mamuller� 907 m�lyon 
940 b�n dolar, İtalya'ya tekst�l ve hammaddeler� 473 m�lyon 77 
m�lyon dolar ve İsra�l'e çel�k sektörü 757 m�lyon 625 b�n dolarlık 
�hracat yaptı.

ABD'ye dış satımda ç�mento, cam, seram�k ve toprak 
ürünler� 383 m�lyon 466 b�n dolar, mücevher sektörü 432 m�lyon 705 
b�n dolar ve halı sektörü 354 m�lyon 423 b�n dolarla ön plana çıktı.

Gem� ve yat h�zmetler� sektörü de 215 m�lyon 362 b�n 
dolarla en fazla �hracatı Norveç'e yaptı.

SPK’dan
Yatırımcıya
Destek

BDDK, tüket�c� kred�ler�nde genel vade sınırını 50 b�n �la 100 b�n l�ra 
arasında değ�şen tutarlar �ç�n 24 ay, 100 b�n l�ranın üzer�ndek� 
tutarlar �ç�n 12 ay olarak bel�rled�. Kred� kartı asgar� ödemeler� yüzde 
20 ve yüzde 40 �le sınırlandı.

İhracat b�r�m değer endeks�, n�sanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,3, �thalat b�r�m değer 
endeks� yüzde 10 arttı.

Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB), mayıs ayına �l�şk�n onaylanan Yerl� 
Malı Belges� ver�ler�n� açıkladı. Buna göre, TOBB tarafından mayısta 919 adet 
Yerl� Malı Belges� onaylandı. 

Mayıs 2022'de onaylanan Yerl� Malı Belgeler�nden 899 âdet� s�stemde 
akt�f halde bulunuyor. Akt�f durumdak� 899 belgen�n 668'� yüksek ve orta-yüksek 
teknoloj� düzey�nde, 231'� orta-düşük ve düşük teknoloj� düzey�nde.

Mayıs 2022'de Mayıs 2021'e (44) göre %5 oranında b�r artış �le 919 Yerl� 
Malı Belges� onaylandı.
 	 2022 yılının �lk 5 ayında 2021 yılındak� (986) aynı döneme göre %-
13,9'luk b�r düşüş �le 6.133 Yerl� Malı Belges� onaylandı.
 	 TOBB Yerl� Malı Belges� Ver� Tabanındak� Akt�f Yerl� Malı Belgeler�n�n 
toplam sayısı 14.986 olarak bel�rlend�.

Mayısta Onaylanan
Yerli Malı Belgesi
Sayısı Arttı...


