
Bülten Bülten 
HAZİRAN

2022
3

A 65 

HAFTALIK

TURHAL TİCARET VE SANAYİ ODASI HAFTALIK YAYIN ORGANI

HAFTALIK

HAFTA:65
 13-17 Haziran 2022

Yüzde 10,8 Arttı...
Türk�ye İstat�st�k Kurumu (TÜİK), 
n�san ayına �l�şk�n sanay� üret�m 
endeks� sonuçlarını açıkladı. Buna 
göre, n�sanda takv�m etk�s�nden 
arındırılmış sanay� üret�m endeks�, 
geçen yılın aynı ayına göre yüzde 
10,8 yükseld�. Arındırılmamış 
sanay� üret�m endeks�nde de yıllık 
bazda yüzde 10,5 artış oldu.

MB Reeskont Kred�ler�nde     
Vadey� Uzattı, Fa�z Oranını 
Düşürdü...

Orta Karaden�z Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından Mart ayı 
�t�bar�yle başvuruya açılan 2022 Yılı Katma Değerl� Üret�m ve 
İhracatın Gel�şt�r�lmes� Tekn�k Destek Programı 2. dönem 
çerçeves�nde başvurusu kabul ed�len 20 projen�n değerlend�rme 
süreçler� tamamlandı. İdar� ve tekn�k değerlend�rme süreçler�n�n 
ardından aralarında odamızın da bulunduğu 10 adet proje başarılı 
bulunarak desteklenmeye değer görüldü.

Proje sözleşmes� Mecl�s Başkanımız Bek�r Ay, odamız 
Genel Sekreter� Alper Saygılı'ının da katıldığı program �le Yönet�m 
Kurulu Başkanımız Ömer Çenes�z �le Orta Karaden�z Kalkınma 

Ajansı (OKA) İl Koord�natörü Mehl�ka D�cle tarafından �mzalandı.
Müşter� alışkanlıkları değ�şt�
	 Orta Karaden�z Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından Mart 
ayı �t�bar�yle başvuruya açılan 2022 Yılı Katma Değerl� Üret�m ve 
İhracatın Gel�şt�r�lmes� Tekn�k Destek Programı kapsamında 
başarılı bulunarak desteklenmeye değer görülen proje �lg�l� olarak 
açıklamalarda bulunan Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer 
Çenes�z, salgın sürec�nde e-t�carete �lg�n�n 4-5 kat arttığını 
bel�rterek, "E-t�caret�n artması da e-�hracatın artmasına sebep 
oldu." ded�.

T�caret Bakanlığı ver�ler�nden yapılan derlemeye 
göre, Türk l�rasıyla dış t�caret yüksel�ş trend�n� 
sürdürüyor.Türk�ye'n�n 2021 yılı sonu �t�barıyla 
Türk l�rasıyla �hracatı 66 m�lyar 784 m�lyon l�ra 
oldu. Aynı dönemde Türk l�rasıyla yapılan �thalat �se 
116 m�lyar 45 m�lyon l�ra olarak gerçekleşt�. 
Böylece geçen yılsonunda Türk l�rasıyla oluşan dış 
t�caret hacm� 182 m�lyar 829 m�lyon l�rayı buldu.

Bu yılın �lk 5 ayında artış sürdü

Türk l�rasıyla t�caret bu yılın �lk 5 ayında da 
artışını sürdürdü. Ocakta söz konusu �hracat 7 m�lyar 
21 m�lyon l�ra, �thalat �se 12 m�lyar 135 m�lyon l�ra 
olurken dış t�caret hacm� 19 m�lyar 156 m�lyon l�ra 
olarak kayıtlara geçt�.

Türk Lirasıyla İhracat Arttı...  
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MB Rezevrleri
102 Milyar Dolar

Oldu...
TCMB tarafından 
Haftalık Para ve Banka 
İstat�st�kler� yayımlandı. 
Buna göre, 10 Haz�ran 
�t�barıyla Merkez Bankası 
brüt döv�z rezervler�, 672 
m�lyon dolar azalarak 60 
m�lyar 788 m�lyon dolara 
�nd�

Özel Sektörün Yurtdışı Kredi Borcu Nisanda Azaldı
TCMB tarafından Nisan 2022 
dönemine ait özel sektörün yurt 
dışından sağladığı kredi borcu 
gelişmeleri yayımlandı. Buna göre, 
nisan ayında özel sektörün yurt 
dışından sağladığı toplam kredi 
borcu 2021 sonuna kıyasla 5,3 
milyar dolar azalarak 163,7 milyar 
dolara geriledi. Bu dönemde, özel 
sektörün yurt dışından sağladığı 
uzun vadeli kredi borcu 5,5 dolar 
düşüşle 156 milyar dolar, kısa vadeli 
kredi borcu (ticari krediler hariç) ise 
218 milyon dolar artışla 7,7 milyar 

dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların uzun vadeli 
kredi biçimindeki borçlanmaları 
nisanda 2021 sonuna göre 1,5 
milyar dolar azalırken, tahvil ihracı 
borçlanmaları da 2 milyar dolar 
düşüşle 18 milyar dolar oldu.Aynı 
dönemde, bankacılık dışı finansal 
kuruluşların kredi biçimindeki 
borçlanmaları 331 milyon dolar 
geriledi, tahvil stoku da 5 milyon 
dolar düşüşle 1,8 milyar dolar 
seviyesinde gerçekleşti. 
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Tarım ÜFE Aylık ve Yıllık Bazda Arttı

TÜİK, mayıs ayına �l�şk�n Tarım ÜFE ver�ler�n� 
açıkladı. Buna göre, söz konusu endekste 
mayısta b�r öncek� aya kıyasla yüzde 16,18, 
geçen yılın aralık ayına göre yüzde 100,17, 
geçen yılın aynı ayına göre yüzde 154,97 ve 12 
aylık ortalamalara göre yüzde 57,05 artış 
gerçekleşt�.

Sektörlerde b�r öncek� aya göre 
değ�ş�mlere bakıldığında, ormancılık ürünler� 
ve �lg�l� h�zmetlerde yüzde 6,11, balık ve d�ğer 
balıkçılık ürünler�nde yüzde 9,46, tarım ve 
avcılık ürünler� ve �lg�l� h�zmetlerde yüzde 
16,73 artış kayded�ld�.

Odamız Yeni Bir Projeyi 
Daha Hayata Geçiriyor

T�caret  Bakanlığı tarafından hazırlanan 
Gümrük Genel Tebl�ğ�'nde Değ�ş�kl�k 
Yapılmasına Da�r Tebl�ğ, Resm� Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe g�rd�. Buna göre, 
tac�rler�n yanı sıra �steyen esnaf da kayıtlı 
olarak �hracat yapab�lecek. Kayıtlı 
İhracatçı S�stem�'ne kaydolmak �ç�n �mza 
s�rküler�n�n �brazına gerek olmayacak. 
F�rma b�lg�ler�, Merkez� S�c�l Kayıt 
S�stem� ve Esnaf ve Sanatkârlar B�lg� 
S�stem�'nden kontrol ed�leb�lecek.

Esnafın Kayıtlı İhracat
Yapmasının Önü Açıldı...

Merkez Bankası, İhracat Ve Döv�z 
Kazandırıcı H�zmetler Reeskont Kred�s� 
Uygulama Tal�matı'nı güncelled�.Döv�z 
satışını teşv�k ed�c� şek�lde reeskont 
kred�ler� uygulamasında firmaların 
genel�n� kapsayacak değ�ş�kl�kler yapıldı. 
Buna göre, TL reeskont kred�ler�nde 
azam� vade 360 gün, savunma sanay�s� 
�ç�n azam� vade 720 gün olacak.

3

Türk�ye İstat�st�k Kurumu, n�san ayına �l�şk�n 
ücretl� çalışan �stat�st�kler�n� yayımladı. Buna 
göre, geçen yılın n�san ayında 13 m�lyon 455 
b�n 901 k�ş� olan sanay�, �nşaat ve t�caret-h�zmet 
sektörler� toplamında ücretl� çalışan sayısı, bu 
yılın aynı ayında yüzde 4 artışla 13 m�lyon 992 
b�n 443 k�ş�ye yükseld�.

Söz konusu ayda ücretl� çalışan sayısı, 
sanay� sektöründe yıllık bazda yüzde 3,8, 
t�caret-h�zmet sektöründe yüzde 7,4 artarken, 
�nşaat sektöründe yüzde 11,2 azaldı.

Bankacılık Sektörü
Kredi Hacmi Arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 
(BDDK) tarafından yayımlanan haftalık 
bültene göre, sektörün kred� hacm� 10 Haz�ran 

�t�barıyla 123 m�lyar 281 m�lyon l�ra arttı. Söz konusu 
dönemde toplam kred� hacm� 6 tr�lyon 127 m�lyar 845 
m�lyon l�radan 6 tr�lyon 251 m�lyar 127 m�lyon l�raya 
yükseld�.

Bankacılık sektöründek� toplam mevduat da 
(bankalararası dah�l), geçen hafta 142 m�lyar 823 
m�lyon l�ra arttı. Söz konusu haftada yüzde 2,1 
yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 6 tr�lyon 
816 m�lyar 879 m�lyon l�ra oldu.
Tüket�c� kred�ler� tutarı 890 m�lyar l�raya yükseld�

Ver�lere göre, tüket�c� kred�ler� tutarı, 10 
Haz�ran �t�barıyla 12 m�lyar 300 m�lyon l�ra artışla 890 
m�lyar 334 m�lyon l�raya çıktı. Söz konusu kred�ler�n 
338 m�lyar 906 m�lyon l�rası konut, 22 m�lyar 121 
m�lyon l�rası taşıt ve 529 m�lyar 307 m�lyon l�rası 
�ht�yaç kred�ler�nden oluştu.

Söz konusu dönemde taks�tl� t�car� kred�ler�n 
tutarı 14 m�lyar 231 m�lyon l�ra artarak 832 m�lyar 534 
m�lyon l�raya çıktı. Bankaların b�reysel kred� kartı 
alacakları da yüzde 1,5 artışla 269 m�lyar 288 m�lyon 
l�raya yükseld�. B�reysel kred� kartı alacaklarının 109 
m�lyar 254 m�lyon l�rası taks�tl�, 160 m�lyar 34 m�lyon 
l�rası taks�ts�z oldu.
Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık ver�ler�ne göre, bankacılık 
sektöründe tak�ptek� alacaklar, 10 Haz�ran �t�barıyla b�r 
öncek� haftaya göre 184 m�lyon l�ra artarak 163 m�lyar 
515 m�lyon l�raya çıktı. Söz konusu tak�ptek� 
alacakların 132 m�lyar 421 m�lyon l�rasına özel karşılık 
ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık s�stem�n�n yasal öz 
kaynakları 28 m�lyon l�ra artarak 1 tr�lyon 216 m�lyar 
458 m�lyon l�ra oldu.

Ücretli Çalışan Sayısı Yıllık Bazda Arttı

Sanay� Üret�m Endeks�    
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Cari Açık Rakamları Açıklandı
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Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası 
(TCMB) tarafından açıklanan ödemeler 
denges� ver�ler�ne göre, car� �şlemler açığı, 

n�sanda geçen yılın aynı dönem�ne kıyasla 1 
m�lyar 222 m�lyon dolar artarak 2 m�lyar 737 
m�lyon dolar düzey�nde gerçekleşt�. Bunun 
sonucunda 12 aylık car� �şlemler açığı 25 m�lyar 
710 m�lyon dolara yükseld�.

Bu gel�şmede, ödemeler denges� tanımlı 
dış t�caret açığının 2 m�lyar 692 m�lyon dolar 
artarak 4 m�lyar 433 m�lyon dolara yükselmes� 
etk�l� oldu.

Geçen yılın n�san ayında 1 m�lyar 132 
m�lyon dolar olan altın ve enerj� har�ç car� �şlemler 
fazlası, bu yılın aynı dönem�nde 4 m�lyar 22 
m�lyon dolar düzey�nde gerçekleşt�. Bu dönemde 
h�zmetler denges� kaynaklı net g�r�şler 1 m�lyar 

482 m�lyon dolar artarak 2 m�lyar 699 m�lyon 
dolara yükseld�.

H�zmetler denges� altında seyahat 
kalem�nden kaynaklanan net gel�rler, n�sanda 
geçen yılın aynı dönem�ne göre 933 m�lyon dolar 
artışla 1 m�lyar 599 m�lyon dolara ulaştı. Aynı 
dönemde b�r�nc�l gel�r denges�nden kaynaklanan 
net çıkışlar 328 m�lyon dolar azalarak 970 m�lyon 
dolar oldu. Geçen yılın n�san ayında 307 m�lyon 
dolar g�r�ş kaydeden �k�nc�l gel�r denges� 
kalem�nde �se 2022'n�n aynı dönem�nde 33 m�lyon 
dolar çıkış yaşandı.

Öte yandan, mart ayına �l�şk�n car� 
�şlemler açığı 5 m�lyar 554 m�lyon dolardan 5 
m�lyar 789 m�lyon dolara rev�ze ed�ld�.n aynı 
dönem�nde 33 m�lyon dolar çıkış yaşandı.

Türk�ye'n�n car� �şlemler hesabı, N�sanda 2 m�lyar 737 m�lyon dolar açık ver�rken, 
12 aylık car� açık 25 m�lyar 710 m�lyon dolar oldu.
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Perakede
Satış Hacmi
Yıllık Bazda Arttı...

 



Orta Karaden�z Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından Mart 
ayı �t�bar�yle başvuruya açılan 2022 Yılı Katma Değerl� 
Üret�m ve İhracatın Gel�şt�r�lmes� Tekn�k Destek 
Programı 2. dönem çerçeves�nde başvurusu kabul ed�len 
20 projen�n değerlend�rme süreçler� tamamlandı. İdar� 
ve tekn�k değerlend�rme süreçler�n�n ardından 
aralarında odamızın da bulunduğu 10 adet proje başarılı 
bulunarak desteklenmeye değer görüldü.

Proje sözleşmes� Mecl�s Başkanımız Bek�r Ay, 
odamız Genel Sekreter� Alper Saygılı'ının da katıldığı 
program �le Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer Çenes�z 
�le Orta Karaden�z Kalkınma Ajansı (OKA) İl 
Koord�natörü Mehl�ka D�cle tarafından �mzalandı.
Müşter� alışkanlıkları değ�şt�
	 Orta Karaden�z Kalkınma Ajansı (OKA) 
tarafından Mart ayı �t�bar�yle başvuruya açılan 2022 Yılı 
Katma Değerl� Üret�m ve İhracatın Gel�şt�r�lmes� Tekn�k 
Destek Programı kapsamında başarılı bulunarak 
desteklenmeye değer görülen proje �lg�l� olarak 
açıklamalarda bulunan Yönet�m Kurulu Başkanımız 
Ömer Çenes�z, salgın sürec�nde e-t�carete �lg�n�n 4-5 kat 
arttığını bel�rterek, "E-t�caret�n artması da e-�hracatın 
artmasına sebep oldu." ded�.
	 Çenes�z açıklamasında:
	 “Günümüzde her şey çok hızlı �lerl�yor ve 
değ�ş�yor. Özell�kle pandem� sürec�nden �malat sektörü 
�le perakende t�caret yapan �şletmeler�m�z olumsuz 
etk�lend�. Hayatımızın ve alışkanlarımızın değ�şt�ğ� b�r 
süreçte hal�yle müşter� alışkanlıkları da değ�şt�. Pandem� 
�le b�rl�kte e-t�caret öneml� b�r �vme kazandı, normal 
artış hızının 4-5 katına çıktı. E-t�caret�n artması da e-
�hracatın artmasına sebep oldu. 

Pandem� sürec� �le b�rl�kte e-t�carette hem 
pazarın büyüdüğünü, hem de çok sayıda satıcımızın e-
�hraca ta  yöneld �ğ �n �  göz lemled�k .  Bugünde 
g�r�ş�mc�ler�m�z b�rçok farklı alanda g�r�ş�mlerde 
bulunuyorlar ve başta �malat olmak üzere h�ç 
ummadığınız konularda heyecan ver�c� adımlar 
atıyorlar. Başarı h�kâyeler� arttıkça g�r�ş�mc�ler�m�z�n 
sayısı da her geçen gün artıyor. G�r�ş�mc�ler�n artması da 
yen� kategor�ler�n, h�zmetler�n büyümes�ne sebep 
oluyor. E-t�carette potans�yel çok büyük, hac�m çok hızlı 
büyüyor. En ufak b�r ürünü, dükkânı, mağazası olan 
�k�nc� b�r mağaza, �k�nc� b�r �ş yer� olarak görüp t�caret�n� 

elektron�ğe taşıyor ve hatta �hracat yapab�l�yor."
Üyeler�m�z� d�j�tal pazarlama yapab�lmen�n 
gerekl�l�kler�ne sah�p kılmayı hedefl�yoruz
	 Bugüne kadar AB destekl� projeler başta olmak 
üzere kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen 
projelere başvuruda bulunarak aldıkları destekler �le 
b�rçok proje çalışması gerçekleşt�rd�kler�n�n altını ç�zen 
Yönet �m Kurulu  Başkanımız  Ömer  Çenes �z 
öncel�kler�n�n Turhal ve odamız üyeler� olduğunu 
söyled�. 
	 Bu noktada faal�yetler�n� aralıksız olarak 
sürdürdükler�n� bel�rten Çenes�z, Orta Karaden�z 
Kalkınma Ajansı (OKA)'nın yürüttüğü “2022 Yılı 
Katma Değerl� Üret�m ve İhracatın Gel�şt�r�lmes� Tekn�k 
Destek Programı” başarılı bulunarak desteklenmeye 
değer görülen projedek� amaçlarının �se yapılacak 
eğ�t�mler �le üyeler�n�n d�j�tal dönüşüm sürec�ne ayak 
uydurab�lmeler� ve teknoloj�k gel�şmelere uyum 
sağlamaları olduğunu söyled�.
	 Çenes�z ayrıca:

“ Ü l k e m � z � n  k o n u m u  g e r e ğ �  d ü n y a 
ekonom�s�ndek� hak ett�ğ� yer�n� alması hep�m�z�n ortak 
arzusu. Türk�ye'n�n 2023 hedefler� doğrultusunda, 
firmalarımızın profesyonel kadrolarının hızla değ�şen 
koşullara ayak uydurması b�r zorunluluk. Oda olarak, 
Orta Karaden�z Kalkınma Ajansı (OKA)'nın yürüttüğü 
“2022 Yılı Katma Değerl� Üret�m ve İhracatın 
Gel�şt�r�lmes� Tekn�k Destek Programı” çerçeves�nde 
hazırladığımız ve başarılı bulunan projem�z kapsamında 
üyeler�m�z�n alacakları eğ�t�m ve danışmanlık h�zmet� 
�le basta dış t�caret, e-t�caret ve e-�hracat g�b� d�j�tal 
dönüşüm ve teknoloj�k gel�şmelere uyumlarını 
sağlayarak kurumsal kapas�teler�n� ve yönet�m 
becer�ler�n� gel�şt�r�lmes�n� ve �ş dünyamızı rekabette ön 
sıralara taşıyacak donanıma sah�p olmalarını 
amaçlıyoruz. Bu ves�le �le Üyeler�m�z� d�j�tal pazarlama 
yapab�lmen�n gerekl � l �kler �ne sah�p kı lmayı 
hedefl�yoruz” ded�. 

Açıklamasının sonunda e-t�caret konusunda 
genç g�r�ş�mc�ler�n �lg�s�n� de takd�rle karşıladıklarını 
söyleyen Çenes�z, eğ�t�mlere oda üyes� �şletmeler�n yanı 
sıra, �lçede faal�yet gösteren d�ğer odalarında üyeler�n�n 
katılab�leceğ�n� söyled�. 

Türk�ye İstat�st�k Kurumu (TÜİK), 
n�san ayına �l�şk�n sanay� üret�m 
endeks� sonuçlarını açıkladı. Buna 
göre, n�sanda takv�m etk�s�nden 
arındırılmış sanay� üret�m endeks�, 
geçen yılın aynı ayına göre yüzde 
10,8 yükseld�. Arındırılmamış sanay� 
üret�m endeks�nde de yıllık bazda 
yüzde 10,5 artış oldu.

Sanay�n�n alt sektörler� 
�ncelend�ğ�nde, endeks�n, n�sanda 
madenc � l �k  ve  t a ş  ocakç ı l ığ ı 
sektöründe geçen yılın aynı ayına 
göre yüzde 7,4, �malat sanay�s� 
sektöründe yüzde 11,9 arttığı, 
elektr�k, gaz, buhar ve �kl�mlend�rme 
üret�m� ve dağıtımı sektöründe yüzde 
0,4 azaldığı görüldü.
Sanay� üret�m�nde aylık ver�ler

M e v s � m  v e  t a k v � m 
etk�s�nden arındırılmış sanay� üret�m� 

n�sanda, mart ayına kıyasla değ�ş�m 
göstermed�.

Söz konusu ayda b�r öncek� 
aya göre madenc�l�k ve taş ocakçılığı 
sektörü endeks� yüzde 3,4 ve �malat 
sanay�s� sektörü endeks� yüzde 0,1 
artarken, elektr�k, gaz, buhar ve 
�kl�mlend�rme üret�m� ve dağıtımı 
sektörü endeks� yüzde 3,3 düşüş 
kaydett�.

E k o n o m � s t l e r ,  t a k v � m 
etk�s�nden arındırılmış sanay� üret�m 
endeks�n�n n�sanda geçen yılın aynı 
dönem�ne göre yüzde 8,3 artmasını 
bekl�yordu. Arındırılmamış sanay� 
üret�m endeks�n�n de yıllık bazda 
yüzde 7,6 artacağı öngörülmüştü.

Öte yandan mart ayında 
takv�m etk�s�nden arındırılmış yıllık 
değ�ş�m oranı da yüzde 9,6'dan yüzde 
9,8'e rev�ze ed�ld�.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 
Nisan 2022 dönemine ait özel sektörün yurt dışından 
sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı. Buna göre, 
nisan ayında özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam 
kredi borcu 2021 sonuna kıyasla 5,3 milyar dolar azalarak 
163,7 milyar dolara geriledi. Bu dönemde, özel sektörün yurt 
dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 5,5 dolar düşüşle 
156 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) 
ise 218 milyon dolar artışla 7,7 milyar dolar düzeyinde 
gerçekleşti.

Bankaların uzun vadeli kredi biçimindeki 
borçlanmaları nisanda 2021 sonuna göre 1,5 milyar dolar 
azalırken, tahvil ihracı borçlanmaları da 2 milyar dolar 
düşüşle 18 milyar dolar oldu.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların 
kredi biçimindeki borçlanmaları 331 milyon dolar geriledi, 
tahvil stoku da 5 milyon dolar düşüşle 1,8 milyar dolar 
seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde finansal olmayan 
kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,5 milyar dolar 
azalırken, tahvil stoku 234 milyon dolar yükselişle 10,3 
milyar dolara ulaştı.

Bankaların kısa vadeli  kredi biçimindeki 
borçlanmaları, nisanda 2021 sonuna göre 379 milyon dolar 
artışla 5,1 milyar dolara, finansal olmayan kuruluşların kredi 

biçimindeki borçlanmaları 148 milyon dolar yükselişle 1 
milyar dolara çıktı.

Bir yıl içindeki anapara geri ödemesi 45,9 milyar dolar

Uzun vadeli kredi borcunun alacaklıya göre dağılımı 
incelendiğinde, tahvil hariç özel alacaklılara olan borçlar 
Nisanda 2021 sonuna kıyasla 2,8 milyar dolar azalarak 104,6 
milyar dolara geriledi. Aynı dönemde tahvil hariç özel 
alacaklılara olan kısa vadeli borç 276 milyon dolar artışla 7,4 
milyar dolara yükseldi.

Uzun vadeli kredi borcunun yüzde 63,8'i dolar, 
yüzde 32,7'si avro, yüzde 1,7'si Türk lirası ve yüzde 1,8'i ise 
diğer döviz cinslerinden oluştu. Kısa vadeli kredi borcunun 
ise yüzde 37,2'si dolar, yüzde 40,3'ü avro, yüzde 18,7'si Türk 
lirası ve yüzde 3,8'i diğer döviz cinsleri ile gerçekleştirildi.

Öte yandan uzun vadeli toplam kredi borcunun 
yüzde 38,9'unu finansal kuruluşlar, yüzde 61,1'ini finansal 
olmayan kuruluşlar gerçekleştirdi. Kısa vadeli toplam kredi 
borcunun yüzde 81,4'ü finansal kuruluşlar, yüzde 18,6'sı 
finansal olmayan kuruluşların borçlarından oluştu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi 
borcu, nisan sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 
1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin 
toplam 45,9 milyar dolar düzeyinde olduğu hesaplandı.

TCMB tarafından Haftalık Para ve 
Banka İstat�st�kler� yayımlandı. Buna 
göre, 10 Haz�ran �t�barıyla Merkez 
Bankası brüt döv�z rezervler�, 672 
m�lyon dolar azalarak 60 m�lyar 788 
m�lyon dolara �nd�. Brüt döv�z 
rezervler�, 3 Haz�ran'da 61 m�lyar 460 
m�lyon dolar sev�yes�ndeyd�.

Söz konusu dönemde altın 

rezervler�, 445 m�lyon dolar artışla 41 
m�lyar 280 m�lyon dolardan 41 m�lyar 
725 m�lyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankası'nın 
toplam rezervler � ,  10 Haz�ran 
haftasında b�r öncek� haftaya kıyasla 
228 m�lyon dolar azalarak 102 m�lyar 
741 m�lyon dolardan 102 m�lyar 513 
m�lyon dolara �nd�.

  Bülten Bülten 
HAFTALIKHAFTALIK   Bülten Bülten 

HAFTALIKHAFTALIK

Türk�ye İstat�st�k Kurumu, n�san ayına �l�şk�n perakende satış endeksler�n� 
açıkladı. Buna göre, sab�t fiyatlarla perakende satış hacm� n�sanda b�r öncek� 
aya göre yüzde 2,1 arttı. Bu dönemde gıda, �çecek ve tütün satışları yüzde 3,5 
azalırken, gıda dışı satışlar (otomot�v yakıtı har�ç) yüzde 4,6 ve otomot�v 
yakıtı satışları yüzde 3,2 artış kaydett�.

Sab�t fiyatlarla perakende satış hacm� n�sanda geçen yılın aynı ayına 
göre yüzde 14,7 arttı. Aynı dönemde, gıda dışı satışlar (otomot�v yakıtı har�ç) 
yüzde 31,3 artarken, gıda, �çecek ve tütün satışları yüzde 1,1 ve otomot�v yakıtı 
satışları yüzde 2,8 azaldı.
Perakende c�ro yıllık yüzde 119 arttı

Car� fiyatlarla perakende c�ro, n�sanda geçen yılın aynı ayına göre 
yüzde 119 yükseld�.

Aynı ayda gıda, �çecek ve tütün satışları yüzde 81,7, gıda dışı satışlar 
(otomot�v yakıtı har�ç) yüzde 122,3, otomot�v yakıtı satışları yüzde 191,4 artış 
kaydett�.

Perakende c�ro n�sanda b�r öncek� aya göre yüzde 8,4 yükseld�. Aynı 
ayda gıda, �çecek ve tütün satışları yüzde 4,6, gıda dışı satışlar (otomot�v yakıtı 
har�ç) yüzde 10,4, otomot�v yakıtı satışları yüzde 8,7 artış gösterd�.

T�caret  Bakanlığı tarafından 
hazırlanan Gümrük Genel 
Te b l � ğ � ' n d e  D e ğ � ş � k l � k 

Yapılmasına Da�r Tebl�ğ, Resm� 
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 
g�rd�. Buna göre, tac�rler�n yanı sıra 
�steyen esnaf da kayıtlı olarak �hracat 
yapab� lecek.  Kayı t l ı  İhracatçı 
S�stem�'ne kaydolmak �ç�n �mza 
s�rküler�n�n �brazına gerek olmayacak. 
F�rma b�lg�ler�, Merkez� S�c�l Kayıt 
S�stem� ve Esnaf ve Sanatkârlar B�lg� 
S�stem�'nden kontrol ed�leb�lecek.
D�ğer düzenlemeler

Genelleşt�r�lm�ş Terc�hler 
S�stem�'nden faydalanan ülkelerdek� 
(Samoa har�ç) tüm kayıtlı �hracatçılar 
Türk�ye'ye yönel�k �hracatlarında 
menşe beyanı düzenleyeb�lecek.

İçe r � s �nde  Özbek � s t an , 
Pak�stan ve Sudan'ın da bulunduğu 56 
ü l k e d e n  T ü r k � y e ' y e  y ö n e l � k 
�hracatlarda Form-A Menşe Belges� 

�b raz ına  kademel �  o la rak  son 
ver�lecek. 16 Eylül �t�barıyla yalnızca 
bu ülkelerdek� kayıtlı �hracatçılar 
t a r a f ından  düzen lenen  menşe 
beyanları gümrük �dareler�nce kabul 
ed�lecek.

Öte yandan, Bakanlığın 
"İthalatta Gözet�m Uygulanmasına 
İ l � şk �n  Tebl �ğ"  değ�ş �k l �ğ �  de 
yayımlandı.

Buna göre, bazı valf (akışkan 
�çeren tes�satlarda koşula bağlı olarak 
açılıp kapanan b�r çıkış öğes�) 
türler�n�n �thalatında, "Kamu Kurum 
ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak 
İthalatta Alınacak İz�n Hakkında 
Tebl�ğ" kapsamında �thal�ne �z�n 
ver�len ve söz konusu kamu kurum ve 
kuruluşlarınca �thalatı yapılacak eşya 
�ç�n gözet�m belges� aranmayacak.

Tebl�ğ, yayım tar�h�n� tak�p 
eden 15'�nc� gün yürürlüğe g�recek.

Perakende Satış Hacmi Yıllık
Bazda Arttı...

Orta Karaden�z Kalkınma Ajansı (OKA)'nın yürüttüğü “2022 Yılı Katma Değerl� Üret�m ve İhracatın Gel�şt�r�lmes� 
Tekn�k Destek Programı” çerçeves�nde aralarında odamızda hazırladığı toplam 10 proje desteklenmeye hak kazandı.

Esnafın Kayıtlı İhracat
Yapmasının Önü Açıldı

MB Rezevrleri
102 Milyar
Dolar Oldu...

Mayısta En 
Fazla Reel
Getiri Dolarda
Oldu...

Cari Açık Rakamları Açıklandı

Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervler� 
10 Haz�ran haftasında b�r öncek� haftaya göre 228 m�lyon dolar 
azalarak 102 m�lyar 513 m�lyon dolara ger�led�.

Özel Sektörün Yurt Dışı
Kredi Borcu Nisanda Azaldı

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kred� borcu, n�sanda 2021 sonuna kıyasla 5,3 m�lyar 
dolar azalışla 163,7 m�lyar dolar oldu.

Sanayi 
Üretim

Endeksi
Arttı...

Gümrük Genel Tebl�ğ�'nde yapılan değ�ş�kl�kle, tac�rler�n yanı 
sıra �steyen esnaf da kayıtlı olarak �hracat yapab�lecek.

Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası (TCMB) 
tarafından açıklanan ödemeler denges� 
ver�ler�ne göre, car� �şlemler açığı, n�sanda 

geçen yılın aynı dönem�ne kıyasla 1 m�lyar 222 
m�lyon dolar artarak 2 m�lyar 737 m�lyon dolar 
düzey�nde gerçekleşt�. Bunun sonucunda 12 aylık car� 
�şlemler açığı 25 m�lyar 710 m�lyon dolara yükseld�.

Bu gel�şmede, ödemeler denges� tanımlı dış 
t�caret açığının 2 m�lyar 692 m�lyon dolar artarak 4 
m�lyar 433 m�lyon dolara yükselmes� etk�l� oldu.

Geçen yılın n�san ayında 1 m�lyar 132 m�lyon 
dolar olan altın ve enerj� har�ç car� �şlemler fazlası, bu 
yılın aynı dönem�nde 4 m�lyar 22 m�lyon dolar 
düzey�nde gerçekleşt�. Bu dönemde h�zmetler denges� 
kaynaklı net g�r�şler 1 m�lyar 482 m�lyon dolar artarak 
2 m�lyar 699 m�lyon dolara yükseld�.

H�zmetler denges� altında seyahat kalem�nden 
kaynaklanan net gel�rler, n�sanda geçen yılın aynı 
dönem�ne göre 933 m�lyon dolar artışla 1 m�lyar 599 
m�lyon dolara ulaştı. Aynı dönemde b�r�nc�l gel�r 
denges�nden kaynaklanan net çıkışlar 328 m�lyon 
dolar azalarak 970 m�lyon dolar oldu. Geçen yılın 
n�san ayında 307 m�lyon dolar g�r�ş kaydeden �k�nc�l 
gel�r denges� kalem�nde �se 2022'n�n aynı dönem�nde 
33 m�lyon dolar çıkış yaşandı.

Öte yandan, mart ayına �l�şk�n car� �şlemler 
açığı 5 m�lyar 554 m�lyon dolardan 5 m�lyar 789 
m�lyon dolara rev�ze ed�ld�.

N�sanda doğrudan yatırımlar kaynaklı 323 m�lyon 
dolarlık g�r�ş kayded�ld�

N�sanda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 
net g�r�şler 323 m�lyon dolar oldu. Bu dönemde, 
portföy yatırımları 606 m�lyon dolarlık net çıkış 
kaydett�.

Alt kalemler �t�barıyla �ncelend�ğ�nde, n�sanda 
yurt dışı yerleş�kler, h�sse sened� p�yasasında 139 
m�lyon dolarlık net alış, devlet �ç borçlanma senetler� 
p�yasasında �se 136 m�lyon dolarlık net satış yaptı.

Yurt dışındak� tahv�l �hraçlarıyla �lg�l� olarak 
bankalar ve d�ğer sektörler sırasıyla 606 m�lyon dolar 
ve 26 m�lyon dolar net ger� ödeme, genel hükümet �se 
305 m�lyon dolar yen� tahv�l �hracı gerçekleşt�rd�.

Yurt �ç� bankaların yurt dışı muhab�rler�ndek� 
efekt�f ve mevduat varlıkları 1 m�lyar 458 m�lyon 
dolar net azalış kaydett�. Yurt dışı bankaların yurt 
�ç�ndek� mevduatları, yabancı para c�ns�nden 958 
m�lyon dolar ve Türk l�rası c�ns�nden 167 m�lyon dolar 
olmak üzere toplam 1 m�lyar 125 m�lyon dolar arttı.

Yurt dışından sağlanan kred�lerle �lg�l� 
bankalar, genel hükümet ve d�ğer sektörler sırasıyla 
280 m�lyon dolar, 34 m�lyon dolar ve 248 m�lyon dolar 
net kullanım gerçekleşt�rd�.

Resm� rezervler n�san ayında net 3 m�lyar 217 
m�lyon dolar azaldı.

Türk�ye'n�n car� �şlemler hesabı, N�sanda 2 m�lyar 737 m�lyon dolar açık ver�rken, 12 aylık car� açık 
25 m�lyar 710 m�lyon dolar oldu.

Türk�ye İstat�st�k Kurumu (TÜİK), mayıs ayına �l�şk�n 
Tarım ÜFE ver�ler�n� açıkladı. Buna göre, söz konusu 
endekste mayısta b�r öncek� aya kıyasla yüzde 16,18, 

geçen yılın aralık ayına göre yüzde 100,17, geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 154,97 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 
57,05 artış gerçekleşt�.

Sektörlerde b�r öncek� aya göre değ�ş�mlere 
bakıldığında, ormancılık ürünler� ve �lg�l� h�zmetlerde yüzde 
6,11, balık ve d�ğer balıkçılık ürünler�nde yüzde 9,46, tarım 
ve avcılık ürünler� ve �lg�l� h�zmetlerde yüzde 16,73 artış 
kayded�ld�.

Ana gruplarda aylık bazda tek yıllık b�tk�sel 
ürünlerde yüzde 4,38, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde 
yüzde 14,88, çok yıllık b�tk�sel ürünlerde yüzde 59,15 artış 
hesaplandı.

Yıllık Tarım-ÜFE'ye göre 8 alt grup daha düşük, 2 alt 
grup daha yüksek değ�ş�m gösterd�.
Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla yüzde 55,11 
�le d�ğer ç�ftl�k hayvanları ve hayvansal ürünler, yüzde 61,80 

�le koyun ve keç�, canlı, bunların �şlenmem�ş süt ve yapağıları 
oldu.

Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar �se sırasıyla 
yüzde 273,94 �le l�fl� b�tk�ler, yüzde 230,22 �le sebze ve 
kavun-karpuz, kök ve yumrular olarak bel�rlend�.

Aylık Tarım-ÜFE'ye göre 9 alt grup daha düşük, 1 alt 
grup daha yüksek değ�ş�m gösterd�. B�r öncek� aya göre 
artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla yüzde 1,34 �le d�ğer 
ağaç ve çalı meyveler� �le sert kabuklu meyveler, yüzde 2,22 
�le sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular olarak sıralandı.
 	 Aylık artışın yüksek olduğu alt grup �se yüzde 18,28 
�le canlı sığırlar (manda dah�l), bunlardan elde ed�len 
�şlenmem�ş süt oldu. B�r öncek� aya göre azalış gösteren alt 
gruplar �se sırasıyla yüzde 5,10 �le l�fl� b�tk�ler, yüzde 3,97 �le 
canlı kümes hayvanları ve yumurtalar olarak tesp�t ed�ld�.

Endekste kapsanan 82 maddeden 18'�n�n ortalama 
fiyatında azalış, 48'�n�n ortalama fiyatında �se artış 
gerçekleş�rken 16 madden�n ortalama fiyatında değ�ş�m 
olmadı.

Tarım ÜFE Aylık ve Yıllık Bazda Arttı... 
Tarım Ürünler� Üret�c� F�yat Endeks� (Tarım ÜFE) mayısta b�r öncek� aya göre yüzde 16,18, geçen 
yılın aynı ayına göre yüzde 154,97 artış gösterd�.

Türk Lirasıyla İhracat 5 Ayda Arttı... 
Türk l�rasıyla �hracat, 2022'n�n �lk 5 ayında geçen aynı dönem�ne kıyasla yüzde 67,9 artarak 40 m�lyar 
813 m�lyon l�ra oldu.

T�caret Bakanlığı ver�ler�nden yapılan derlemeye göre, Türk 
l�rasıyla dış t�caret yüksel�ş trend�n� sürdürüyor.

Türk�ye'n�n 2021 yılı sonu �t�barıyla Türk l�rasıyla 
�hracatı 66 m�lyar 784 m�lyon l�ra oldu. Aynı dönemde Türk 
l�rasıyla yapılan �thalat �se 116 m�lyar 45 m�lyon l�ra olarak 
gerçekleşt�. Böylece geçen yılsonunda Türk l�rasıyla oluşan 
dış t�caret hacm� 182 m�lyar 829 m�lyon l�rayı buldu.

Bu yılın �lk 5 ayında artış sürdü

Türk l�rasıyla t�caret bu yılın �lk 5 ayında da artışını 
sürdürdü. Ocakta söz konusu �hracat 7 m�lyar 21 m�lyon l�ra, 
�thalat �se 12 m�lyar 135 m�lyon l�ra olurken dış t�caret hacm� 
19 m�lyar 156 m�lyon l�ra olarak kayıtlara geçt�.

Şubatta Türk l�rasıyla �hracat 8 m�lyar 572 m�lyon 
l�ra, �thalat 13 m�lyar 514 m�lyon l�ra, dış t�caret hacm� 22 
m�lyar 86 m�lyon l�ra oldu. Martta �se söz konusu �hracat 9 
m�lyar 275 m�lyon l�ra, �thalat 17 m�lyar 157 m�lyon l�ra, dış 
t�caret hacm� 26 m�lyar 432 m�lyon l�ra olarak hesaplandı.

N�sanda Türk l�rasıyla �hracat 8 m�lyar 463 m�lyon 
l�raya, �thalat 17 m�lyar 590 m�lyon l�raya, dış t�caret hacm� de 
26 m�lyar 53 m�lyon l�raya ulaştı.

Türk l�rasıyla �hracat mayısta �se geçen yılın aynı 
ayına kıyasla yüzde 65,94'lük artışla 7 m�lyar 581 m�lyon l�ra 
oldu. Bu dönemde Türk l�rasıyla �thalat 19 m�lyar 70 m�lyon 
l�ra olurken dış t�caret hacm� 26,6 m�lyar l�raya yükseld�.

5 ayda yüzde 67,9 artış

Türk l�rasıyla �hracat yılın �lk 5 ayında �se geçen yılın 
aynı dönem�ne kıyasla yüzde 67,9 artarak 40 m�lyar 813 
m�lyon l�ra oldu. Ocak-mayıs dönem�nde Türk l�rasıyla 
�thalat 79 m�lyar 465 m�lyon l�ra, dış t�caret hacm� �se 120 
m�lyar 278 m�lyon l�ra olarak kayded�ld�.

Bakanlık ver�ler�ne göre, mayısta Türk l�rası �le 
�hracat yapılan ülke sayısı 158, Türk l�rası �le �hracat yapan 
firma sayısı �se 5 b�n 720 olarak bel�rlend�. N�sanda Türk l�rası 
�le �hracat yapılan ülke sayısı 157, �hracat yapan firma sayısı 
da 6 b�n 683 olarak kayıtlara geçm�şt�.

Merkez Bankası 
Reeskont Kredilerinde Vadeyi Uzattı, 
Faiz Oranlarını Düşürdü... 
Merkez Bankası, İhracat Ve Döv�z Kazandırıcı H�zmetler 
Reeskont Kred�s� Uygulama Tal�matı'nı güncelled�.Döv�z 
satışını teşv�k ed�c� şek�lde reeskont kred�ler� uygulamasında 
firmaların genel�n� kapsayacak değ�ş�kl�kler yapıldı. Buna 
göre, TL reeskont kred�ler�nde azam� vade 360 gün, savunma 
sanay�s� �ç�n azam� vade 720 gün olacak.

TL reeskont kred� fa�z� �nd�r�mler�nde, mevcut 
taahhüde dayalı yapı �ptal ed�lerek yen�den düzenlend�. Buna 
göre, TL reeskont fa�zler�, 0-90 gün �ç�n pol�t�ka fa�z�n�n 300 
puan, 91-180 gün �ç�n pol�t�ka fa�z�n�n 200 puan ve 181-720 
gün �ç�n pol�t�ka fa�z�n�n 100 puan altında olacak.

TL reeskont kred�ler�nden yararlanmak �ç�n �hracat 
bedeller�nde uygulanmakta olan mevcut yüzde 40 Merkez 
Bankasına satış koşulana �lave olarak, firma en az yüzde 
30'unu b�r bankaya satmayı taahhüt edecek.

F�rmalar, döv�z satışı yaptığı toplam tutara kadar TL 
reeskont kred�s� kullanab�lecek. Görünmeyen İşlemlere 
Genelges� kapsamında da firmalar benzer koşullarda bu 
uygulamadan yararlanab�lecek.

TL reeskont kred�s� kullanan firmaların �lk satış 
�şlem�nden �t�baren b�r ay süreyle satılan döv�z tutarını 
yen�den satın almamayı taahhüt etmes� gerekecek.

Bakanlığın, N�san 2022 dönem�ne a�t yatırım teşv�k belges� l�stes� 
Resm� Gazete'de yayımlandı. Buna göre, söz konusu ayda 1144 
yatırım teşv�k belges� ver�ld�. Belge alan projeler�n yatırım tutarı 32 

m�lyar 552 m�lyon 89 b�n 76 l�ra olarak hesaplandı. Bu yatırımların 
gerçekleşt�r�lmes�yle 31 b�n 176 k�ş�n�n �st�hdam ed�lmes� planlanıyor.

Öte yandan, sab�t yatırım tutarı 838 m�lyon 151 b�n 758 l�ra olan ve 3 
b�n 599 k�ş�ye �st�hdam sağlaması öngörülen 45 yatırım teşv�k belges� �ptal 
ed�ld�.

Bu dönemde 288 yatırım teşv�k belges�ne tamamlama v�zes� 
ver�l�rken, bu projeler�n sab�t yatırım tutarı 7 m�lyar 233 m�lyon 825 b�n 371 
l�ra, �st�hdam ed�lenler�n sayısı 17 b�n 579 oldu.

- Tutarıyla öne çıkan yatırımlar

N�sanda en yüksek tutarlı teşv�k belges�, 2 m�lyar 51 m�lyon l�ra �le 
Türk�ye Ş�se ve Cam AŞ'n�n yatırımı �ç�n düzenlend�. Ş�rket, Kırklarel�'n�n 
Lüleburgaz �lçes�nde yıllık 630 b�n tonluk cam üret�m� �ç�n yatırım yapacak.

Vestel Elektron�k Sanay� ve T�caret AŞ'ye ver�len teşv�k belges�, 
Man�sa'nın Yunusemre �lçes�nde 1 m�lyar 63 m�lyon l�ralık yatırımı, yıllık 9,5 
m�lyon lcd tv vb. ürünler ve yıllık 270 elektr�kl� araç şarj �stasyonu üret�m�n� 
kapsıyor.

N�sanda 1144 Yatırım Teşv�k
Belges� Düzenlend�...

Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı, n�san ayında 1144 yatırım 
teşv�k belges� düzenled�.

Ücretli Çalışan Sayısı Nisanda
Yıllık Bazda Arttı... 

Türk�ye İstat�st�k Kurumu, n�san ayına �l�şk�n ücretl� çalışan �stat�st�kler�n� 
yayımladı. Buna göre, geçen yılın n�san ayında 13 m�lyon 455 b�n 901 k�ş� olan 
sanay�, �nşaat ve t�caret-h�zmet sektörler� toplamında ücretl� çalışan sayısı, bu yılın 
aynı ayında yüzde 4 artışla 13 m�lyon 992 b�n 443 k�ş�ye yükseld�.

Söz konusu ayda ücretl� çalışan sayısı, sanay� sektöründe yıllık bazda 
yüzde 3,8, t�caret-h�zmet sektöründe yüzde 7,4 artarken, �nşaat sektöründe yüzde 
11,2 azaldı.
Aylık bazda azalış

Sanay�, �nşaat ve t�caret-h�zmet sektörler� toplamında ücretl� çalışan 
sayısı n�sanda b�r öncek� aya göre yüzde 0,2 düşüş gösterd�.

Bu dönemde ücretl� çalışanlar aylık olarak sanay� sektöründe yüzde 0,2, 
�nşaat sektöründe yüzde 4,4 azalırken, t�caret-h�zmet sektöründe yüzde 0,5 arttı. 
ürünler ve yıllık 270 elektr�kl� araç şarj �stasyonu üret�m�n� kapsıyor.

Etl�k Görüntüleme H�zmetler� AŞ de Ankara'nın Keç�ören �lçes�ndek� 2,2 
m�lyon hastaya yönel�k görüntüleme h�zmetler� �ç�n 821,6 m�lyon l�ralık yatırım 
teşv�k belges� aldı.

Sanay�, �nşaat ve t�caret-h�zmet sektörler� toplamında ücretl� 
çalışan sayısı, n�sanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 arttı.

Toplam Ciro Endeksi Arttı...

Türk�ye İstat�st�k Kurumu (TÜİK), n�san ayına �l�şk�n c�ro endeksler�n� 
açıkladı. Buna göre, mevs�m ve takv�m etk�s�nden arındırılmış toplam 
c�ro endeks� n�sanda aylık bazda yüzde 6 arttı.

Takv�m etk�s�nden arındırılmış sanay�, �nşaat, t�caret ve h�zmet 
sektörler� toplam c�ro endeks� de geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 128,8 
yükseld�.
Sanay� ve �nşaat endeksler�

Sanay�de takv�m etk�s�nden arındırılmış c�ro endeks�, n�sanda yıllık 
bazda yüzde 125,2 artış kaydett�. Mevs�m ve takv�m etk�s�nden arındırılmış 
sanay� c�ro endeks� �se n�sanda b�r öncek� aya göre yüzde 4,1 arttı.

İnşaat sektöründe takv�m etk�s�nden arındırılmış c�ro endeks�nde, 
n�sanda yıllık bazda yüzde 108,9 artış oldu. Mevs�m ve takv�m etk�ler�nden 
arındırılmış �nşaat c�ro endeks�nde de b�r öncek� aya göre yüzde 8,2 yüksel�ş 
gerçekleşt�.
T�caret ve h�zmet endeksler�

Takv�m etk�s�nden arındırılmış t�caret c�ro endeks� yıllık bazda yüzde 
128,9 artış gösterd�, mevs�m ve takv�m etk�ler�nden arındırılmış t�caret c�ro 
endeks� aylık bazda yüzde 7,1 değer kazandı.

H�zmet sektöründe takv�m etk�s�nden arındırılmış c�ro endeks� n�sanda 
geçen yılın aynı ayına göre yüzde 145,7 artarken, mevs�m ve takv�m etk�ler�nden 
arındırılmış h�zmet c�ro endeks�nde aylık bazda yüzde 6,5 artış görüldü.


