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Haz�randa Arttı...
Türk�ye İstat�st�k Kurumu, haz�ran 
ayına �l�şk�n "H�zmet Üret�c� F�yat 
Endeks�" sonuçlarını açıkladı. Buna 
göre, H-ÜFE haz�randa b�r öncek� 
aya göre yüzde 7,34, b�r öncek� yılın 
Aralık ayına göre yüzde 49,08, b�r 
öncek� yılın aynı ayına göre yüzde 
91,27 ve on �k� aylık ortalamalara 
göre yüzde 61,85 artış gösterd�.

Motorlu Araçlarda ÖTV       
Uygulamaları Değ�şt�. 

Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer Çenes�z beraber�nde 
Yönet�m Kurulu Başkan Yardımcımız Ceng�z Öz ve 
Yönet�m Kurulu Üyem�z Süleyman Aykut �le b�rl�kte Tokat 

İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü görev�ne atanan Ahmet Özdem�r' � 
makamında z�yaret ett�ler.
	 Tokat İl M�ll� Eğ�t�m Şube Müdürü İlhan Yayar'ında hazır 
bulunduğu z�yarette Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer Çenes�z 
Tokat İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü görev�ne atanan Ahmet Özdem�r' e 
görev�nde ve yapacakları çalışmalarda kend�ler�ne başarılar d�led�. 
	 Tokat İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü görev�ne atanan Ahmet 
Özdem�r'de Yönet�m Kulu Başkanımız Ömer Çenes�z ve Yönet�m 

Kurulu Üyeler�m�ze naz�k z�yaretler�nden dolayı teşekkür ett�.
	 Z�yarette ayrıca 3 Şubat tar�h�nde b�rl�ğ�m�z ev 
sah�pl�ğ�nde düzenlenen Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� �le M�ll� 
Eğ�t�m Bakanlığımız arasında 154 İlçede 154 Yen� Okul 
kazandırmaya yönel�k �mzalanan “Ulusal Eğ�t�me Katkı Protokolü” 
�le odamızın talepler� ve g�r�ş�mler� �le �lçem�ze yapımı 
gerçekleşt�r�lecek olan okul projes� �le �lg�l� olarak da  fik�r 
alışver�ş�nde bulunuldu.
	 Karşılıklı görüş alışver�ş� �le devam eden z�yaret d�lek ve 
temenn�ler �le son buldu.

Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası'ndan 
(TCMB) yapılan açıklamaya göre, �malat 
sanay�s�nde faal�yet gösteren 1.733 �ş yer� 
tarafından temmuz ayı İkt�sad� Yönel�m 
Anket�'ne ver�len yanıtlar toplulaştırılarak 
değerlend�r�ld�.

Anket sonuçlarına göre, �malat sanay�s� 
genel�nde kapas�te kullanım oranı, temmuzda b�r 
öncek� aya kıyasla 0,6 puan artarak yüzde 78,2'ye 
çıktı.

Mevs�msel etk�lerden arındırılmış 
kapas�te kullanım oranı da (KKO-MA) b�r 
öncek� aya göre 0,6 puan artışla yüzde 78,1 oldu.

Kapasite Kullanım Oranı Yükseldi  Petrol ve LPG Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik
Enerj �  P�yasası  Düzenleme 
Kurumu'nun (EPDK) konuya 
�l�şk�n yönetmel�k değ�ş�kl�kler�, 
Resm� Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe g�rd�.

Buna göre, petrol p�yasası 
l�sans yönetmel�ğ�nde bay�l�k 
l�sansı �le sıvılaştırılmış petrol 
gazları (LPG) p�yasası l�sans 
yönetmel�ğ�nde LPG otogaz 
bay�l�k l�sansı süre uzatımı 
başvuruları, başvuru belgeler�n�n 

eks�ks�z olması ve �lg�l� mevzuatta 
bel�rt�len d�ğer şartları sağlaması 
k o ş u l u y l a  k o n u y a  � l � ş k � n 
madden�n 2'nc� fıkrasında yer alan 
2 aylık süre şartı uygulanmaksızın 
sonuçlandırılacak.

A y r ı c a ,  b a ş v u r u 
belgeler�n�n herhang� b�r�nde 
eks�kl �k  olması  veya � lg � l � 
mevzuatta bel�rt�len koşullardan 
herhang� b�r�n�n sağlanmaması 
durumunda başvuru �ade ed�lecek.
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Dış Ticaret İstatistikleri Açıklandı

TÜİK ve T�caret Bakanlığı �ş b�rl�ğ�yle 
oluşturulan haz�ran ayına �l�şk�n geç�c� dış 
t�caret ver�ler� açıklandı. Buna göre, �hracat 
2022 yılı Haz�ran ayında, b�r öncek� yılın aynı 
ayına göre yüzde 18,7 artarak 23 m�lyar 428 
m�lyon dolar, �thalat yüzde 39,7 artarak 31 
m�lyar 595 m�lyon dolar olarak gerçekleşt�.

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�.

Yönetim Kurulumuz
İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir’i

Ziyaret Etti...

Konuya �l�şk�n Cumhurbaşkanı Kararı, Resm� Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe g�rd�. Buna göre, mevcut doğal gaz dağıtım bölgeler� l�sans 
kapsamı dışında kalan yerlerde kurulu bulunan, hal�hazırda doğal gaz �let�m 
boru hattı tes�s ed�lmem�ş olan, Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakanı, Haz�ne ve 
Mal�ye Bakanı �le Sanay� ve Teknoloj� Bakanının ortak �mzasıyla doğal gaz 
bağlanmasında ekonom�k fayda, basınç düşürme ve ölçüm �stasyonları 
yapmayı taahhüt eden OSB ve EB'lere, doğal gaz sağlanmasına yönel�k 
ulusal �let�m şebekes� �le basınç düşürme ve ölçüm �stasyonu arasındak� 
�let�m boru hatları yatırımlarına �l�şk�n esaslar bel�rlend�.OSB ve EB'lere 
doğal gaz ulaştırılmasını tem�nen �nşa ed�lecek �let�m boru hatları �ç�n gerekl� 
yatırımlar BOTAŞ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak.

OSB ve EB’ler  için doğal gaz iletim  
Yatırımlarını BOTAŞ gerçekleştirecek

Motorlu araç t�caret�yle uğraşan 
ÖTV mükellefler�nce taşıt 
tesl�m�nden sonra yapılan aksesuar, 
boya koruma, kuaför, ek garant� g�b� 
h�zmetlere �l�şk�n bedeller�n ÖTV'ye 
tab� olmadığı hususu �le �tfa�ye 
araçlarına �l�şk�n hususlar 
netleşt�r�ld�.
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TCMB tarafından temmuz ayına �l�şk�n 
İkt�sad� Yönel�m İstat�st�kler� ve Reel Kes�m 
Güven Endeks� açıklandı. İkt�sad� Yönel�m 
Anket� sonuçları, �malat sanay�nde faal�yet 
gösteren 1.733 �ş yer�n�n yanıtlarının 
ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde 
ed�lerek değerlend�r�ld�. Buna göre, RKGE 
temmuzda b�r öncek� aya kıyasla 2,7 puan 
azalarak 103,7 sev�yes�nde gerçekleşt�. Aynı 
dönemde mevs�msell�kten arındırılmış reel 
kes�m güven endeks� (RKGE-MA) �se 2,1 
puan düşüşle 102,5'e ger�led�.

Bankacılık Sektörü
Kredi Hacmi Arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 
(BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, 
sektörün kred� hacm� 22 Temmuz �t�barıyla 83 m�lyar 
866 m�lyon l�ra arttı. Söz konusu dönemde toplam kred� 
hacm� 6 tr�lyon 326 m�lyar 767 m�lyon l�radan 6 tr�lyon 
410 m�lyar 633 m�lyon l�raya çıktı.

Bankacılık sektöründek� toplam mevduat da 
(bankalararası dah�l), geçen hafta 146 m�lyar 348 
m�lyon l�ra arttı. Söz konusu haftada yüzde 2 yükselen 
bankacılık sektörü toplam mevduatı, 7 tr�lyon 293 
m�lyar 856 m�lyon l�ra oldu.
Tüket�c� kred�ler� tutarı 921 m�lyar l�raya çıktı

Ver�lere göre, tüket�c� kred�ler� tutarı, 22 
Temmuz �t�barıyla 7 m�lyar 233 m�lyon l�ra artışla 921 
m�lyar 240 m�lyon l�raya yükseld�. Söz konusu 
kred�ler�n 348 m�lyar 610 m�lyon l�rası konut, 24 
m�lyar 924 m�lyon l�rası taşıt ve 547 m�lyar 707 m�lyon 
l�rası �ht�yaç kred�ler�nden oluştu.

Söz konusu dönemde taks�tl� t�car� kred�ler�n 
tutarı 6 m�lyar 680 m�lyon l�ra artarak 845 m�lyar 975 
m�lyon l�raya yükseld�. Bankaların b�reysel kred� kartı 
alacakları da yüzde 1,4 artışla 286 m�lyar 59 m�lyon 
l�raya çıktı. B�reysel kred� kartı alacaklarının 122 
m�lyar 858 m�lyon l�rası taks�tl�, 163 m�lyar 201 m�lyon 
l�rası taks�ts�z oldu.
Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık ver�ler�ne göre, bankacılık 
sektöründe tak�ptek� alacaklar, 22 Temmuz �t�barıyla 
b�r öncek� haftaya göre 445 m�lyon l�ra artarak 162 
m�lyar 5 m�lyon l�raya yükseld�. Söz konusu tak�ptek� 
alacakların 131 m�lyar 50 m�lyon l�rasına özel karşılık 
ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık s�stem�n�n yasal öz 
kaynakları 10 m�lyar 36 m�lyon l�ra artarak 1 tr�lyon 
311 m�lyar 800 m�lyon l�ra oldu.

Reel Kesim Güven Endeksi Açıklandı

H�zmet Üret�c� F�yat Endeks�    

Kamu Alımlarında Yeni Dönem
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Kamu İhale Kurumundan aldığı b�lg�lere göre, 
elektron�k �hale �le �şlemler�n�n daha hızlı ve 
sağlıklı b�r şek�lde yürütülmes�, tasarruf 
o ran ın ın  a r t ı r ı lmas ı  ve  bürokras �n �n 
azaltılmasına öneml� katkı sağlandı.

E-�hale �le �lg�l�ler�n kamu alım 
sürec�ne katılımı kolaylaşırken, sürec�n�n 
g�zl�l�k ve güven�l�rl�k �lkeler� temel�nde 
yapılması ön plana çıkarıldı.

Türk�ye'de �lk COVID-19 vakasının 
tesp�t ed�ld�ğ� Mart 2020'den �t�baren e-�hale 
kullanımında bel�rg�n b�r yüksel�ş yaşandı. Bu 
kapsamda, COVID-19 salgını dönem�nde yıllık 
bazda yüzde 76 artış gerçekleş�rken, 2021'de e-
�hale kullanım oranı yüzde 46'ya ulaştı. E-�hale 
yöntem�yle �halelere tekl�f verenler�n sayısı 

yüzde 93 yüksel�rken, �hale başına ortalama 
yüzde 5 tasarruf sağlandı.
Kademel� olarak zorunlu hale gelecek

Kamu İhale Kanunu kapsamındak� 
�haleler�n elektron�k ortamda yapılmasına 
yönel�k 1 Temmuz 2016'da e-tekl�f alınan beyan 
usulünün hayata geç�r�lmes� �le başlayan 
çalışmalar, e-�halelere �l�şk�n parasal l�m�t�n 
kaldırılması ve �hale usuller�n�n kapsamının 
gen�şlet�lmes� yönündek� uygulamalarla hız 
kazandı.

Kurum tarafından son dönemde 
yürütülen çalışmalar kapsamında �haleler�n e-
�hale yöntem�yle yapılması, 1 Ağustos'tan 
�t�baren kademel� olarak zorunlu hale gelecek.

Kamu İhale Kurumu tarafından son dönemde yürütülen çalışmalar kapsamında 
�haleler�n e-�hale yöntem�yle yapılması, 1 Ağustos'tan �t�baren kademel� olarak 
zorunlu hale gelecek.
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Ekonomik
Güven Endeksi
Verileri Açıklandı...

 



Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) ve 
V�sa'nın üçüncüsünü gerçekleşt�rd�ğ� Kartlı 
Harcamalar Anal�z�'ne göre, 2022 yılının �lk 

çeyreğ�nde aylık kartlı harcamalar ortalaması b�r öncek� 
yıla göre %85 oranında arttı. Anal�z�n üçüncü raporunda da 
Avrupa'dan İtalya ve İsveç �le Amer�ka B�rleş�k 
Devletler�'n�n harcama ver�ler�yle Türk�ye'n�n ver�ler� 
kıyaslandı. Dünya genel�nde Cov�d aşılamalarının 
başladığı 2021 �t�barıyla anal�zdek� bütün ülkeler�n b�r 
�y�leşme trend�ne g�rd�ğ�, ancak Türk�ye'de kartlı 
harcamaların d�ğer ülkelere kıyasla daha yüksek oranda 
arttığı görülüyor. 

Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) ve 
V�sa, Cov�d-19'la başlayan ve devam eden süreçte 
Türk�ye'de yapılan kartlı harcamaların �ncelend�ğ� anal�z 
çalışmasının üçüncüsünü kamuoyuyla paylaştı. Kartlı 
Harcamalar Anal�z�'n�n üçüncüsünde 2020, 2021 yılları ve 
2022'n�n �lk 3 ayını kapsayan kıyaslamalar yapılıyor.

Öne çıkan sonuçlara göre ülkem�zde harcamaların, 
2021'de yaz aylarından başlayarak normalleşmen�n 
hızlanması ve aşılanmanın yaygınlaştırılması �le arttığı 
gözlemlen�yor. 2020 senes� �le karşılaştırıldığında kartlı 
harcamaların 2021'de sene bazında %55 oranında arttığı 
görülüyor. Pandem�n�n başlaması �le düşüş gösteren �steğe 
bağlı tüket�m harcamaları da Mayıs 2021 sonrasında 
başlayan normalleşme sürec� �le artarak temel �ht�yaç 
harcamalarını yakalıyor. 2022 yılının �lk çeyreğ�n�n aylık 
kartlı harcamalar ortalamasının b�r öncek� yıla kıyasla %85 
oranında büyümüş olması da d�kkat çek�yor. 
-Türk�ye'n�n 2021 performansı d�ğer ülkelere göre daha 
�y�
 	 Kartlı Harcamalar Anal�z�'nde pandem� süres�nce 
farklı yaklaşımlar �zleyen ABD, İtalya ve İsveç �le 
Türk�ye'n�n karşılaştırmaları da yer alıyor. Söz konusu üç 
ülke �le karşılaştırıldığında, Türk�ye'n�n kartlı harcamalar 
bakımından özell�kle Haz�ran 2021 sonrasında d�ğer 
ülkeler�n üzer�nde b�r �y�leşme trend�ne g�rd�ğ�, bunun 
2022'n�n �lk çeyreğ�nde de artarak devam ett�ğ� görülüyor. 
Ayrıca tüm ülkeler�n aynı dönemde b�r �y�leşme trend�ne 
g�rd�ğ� ve özell�kle 2021 yılının �k�nc� yarısı �t�barı �le 
harcamaların reel büyümeye geçt�ğ� ortaya çıkıyor. 
-E-t�caret�n yüksel�ş� �vmelenerek devam ed�yor, t�car� 
kred� kartlarıyla yapılan harcamalar artıyor

Türk�ye'de 2021 ve 2022 yıllarının �lk çeyreğ� 
kartlı harcamalar açısından kıyaslandığında, e-t�caret�n 
%90, banka kartı harcamalarının %118 büyümes�, temassız 
ödemeler�n de 3 katına çıkmış olması, bu alanda devam 
eden büyümen�n altındak� yapı taşlarının değ�şmed�ğ�ne 
�şaret ed�yor. B�r öncek� yılın aynı dönem�ne kıyasla e-
t�carettek� büyüme hızının %72'den %90'a çıkmış olması 
trend�n kalıcılığına �şaret ed�yor. D�kkat çeken b�r d�ğer 
oran �se, t�car� kred� kartlarıyla yapılan harcamaların da bu 
dönemde %94 büyümüş olması.

2020 ve 2021 yıllık bazda kıyaslandığında �se 
kartlarla yapılan harcama tutarları, banka kartlarında %62, 
kred� kartlarında �se %47 büyüme kaydett�. Pandem� 
dönem�nde banka kartları temassız ve onl�ne alışver�şlerde 
de daha fazla kullanılmaya başlandı.
-Sektörler�n tümünde toparlanma yaşanıyor 

Anal�zde, farklı sektörler kapsamında gerçekleşen 

kartlı harcamalara da mercek tutuluyor. 3. Kartlı 
Harcamalar Anal�z�, Mayıs 2021 sonrasında kısıtlamaların 
kalkması ve normalleşme sürec�ne geç�lmes� �le beraber 
hemen hemen tüm kr�t�k sektörler�n toparlanma eğ�l�m�ne 
g�rd�ğ�n� göster�yor. 2021'de b�r öncek� yıla kıyasla 
özell�kle seyahat (%116), yeme-�çme (%81) ve g�y�m-
aksesuar harcamalarında (%58) d�kkate değer b�r artış 
görülüyor. 2022 yılının �lk çeyreğ�nde �se seyahat 
harcamalarında %201 büyüme gözlemlen�rken, yeme-
�çmede bu oran %225 olarak gerçekleş�yor.

İ l k  � k �  H a r c a m a l a r  A n a l � z � ,  p a n d e m � 
kısıtlamalarının özell�kle yemek (restoran) sektöründe 
düşüşe neden olduğu, sonrasında �se paket serv�se geçen ve 
�nternet üzer�nden s�par�ş almaya başlayan �şletmeler�n 
d�j�tal dönüşüme uyum sağlayarak toparladığını ortaya 
koymuştu. Son Harcamalar Anal�z� �se normalleşme 
sürec�ne geç�lmes�yle b�rl�kte yemek sektöründe Mayıs 
2021 �t�barıyla c�dd� b�r toparlanma olduğunu ve bunun 
2022'de devam ett�ğ�n� ortaya koyuyor.
-H�sarcıklıoğlu: “Güçlü ve d�nam�k KOBİ altyapımız 
s a y e s � n d e  d e ğ � ş e n  k o ş u l l a r a  h ı z l ı  u y u m 
sağlayab�l�yoruz”

Araştırmadan çıkan sonuçları değerlend�ren 
TOBB Başkanı M. R�fat H�sarcıklıoğlu, “Geçt�ğ�m�z 
günlerde, 27 Haz�ran'da Dünya KOBİ Günü'nü kutladık. 
Yıllardır söylüyoruz, KOBİ'ler ülkem�zde ekonom�m�z�n 
bel kem�ğ�, büyümen�n motoru, �st�hdamın �t�c� gücü, 
ekonom�k ve sosyal kalkınmanın temel taşları olarak yer 
alıyorlar. Çok güçlü ve d�nam�k b�r KOBİ altyapımız var. 
Bu şek� lde  değ�şen  koşul la ra  çok  h ız l ı  uyum 
sağlayab�l�yoruz. Bunun yansımasını kartlı harcamalar 
raporunda da e-t�caret�n ve temassız harcamaların 
yüksel�ş�nden de anlayab�l�yoruz” ded�.

H�sarcıklıoğlu sözler�n� şöyle tamamladı: “Rapor 
2022 yılının �lk çeyreğ�nde aylık kartlı harcamaların b�r 
öncek� yıla göre %85 oranında büyüdüğünü, y�ne seyahat 
harcamaları �le yeme-�çmede %200'ün üzer�nde 
büyümeler�n gerçekleşt�ğ�n� görüyoruz. Bunlar çok �y� 
oranlar.”
-Tezel: “Harcamalarda büyüme trend� devam ed�yor”
 	 V�sa Türk�ye Genel Müdürü Merve Tezel de “V�sa 
ve TOBB'un Kartlı Harcamalar Anal�z�, pandem�yle 
b�rl�kte yaşanan değ�ş�m� ortaya koyması açısından faydalı 
b�r rehbere dönüştü. Pandem�n�n b�r�nc� ve �k�nc� dalgasını, 
ardından da normalleşme sürec�n� kartlı harcamalar 
açısından düzenl� olarak değerlend�r�ld�ğ� çalışmamızın 
üçüncüsü ortaya koyuyor k�, 2021 �t�barıyla Türk�ye'de 
harcamalar d�ğer ülkelerle karşılaştırıldığında daha hızlı 
toparlandı. Poz�t�f trend 2022'n�n �lk çeyreğ�nde artarak 
devam ett�. Onl�ne harcamaların kayda değer b�r �vmeyle 
2021 yılında da büyümes�, temassız ödemeler�n katlanarak 
artışı, banka kartı sayılarındak� yüksel�ş 2021 yılına da 
kartlı harcamalar açısından damga vurdu. Türk�ye'n�n 
güçlü ödemeler altyapısı ve tüm sektörel oyuncuların hızlı 
adaptasyon kab�l�yet� pandem� dönem�nde daha da 
bel�rg�nleşt�. B�z de V�sa olarak, tüm bu süreç boyunca 
�ht�yaçlardan yola çıkarak gel�şt�rd�ğ�m�z çözümlerle 
ekonom�m�ze katkıda bulunmaya devam ett�ğ�m�z� 
düşünüyoruz” ded�. 

Konuya �l�şk�n Cumhurbaşkanı 
K a r a r ı ,  R e s m �  G a z e t e ' d e 
yayımlanarak yürürlüğe g�rd�. Buna 
göre, mevcut doğal gaz dağıtım 
bölgeler� l�sans kapsamı dışında kalan 
yerlerde kurulu bulunan, hal�hazırda 
doğal gaz �let�m boru hattı tes�s 
ed�lmem�ş olan, Enerj� ve Tab�� 
Kaynaklar Bakanı, Haz�ne ve Mal�ye 
Bakanı �le Sanay� ve Teknoloj� 
Bakanının ortak �mzasıyla doğal gaz 
bağlanmasında ekonom�k fayda, 
basınç düşürme ve ölçüm �stasyonları 
yapmayı taahhüt eden OSB ve 
EB'lere, doğal gaz sağlanmasına 
yönel�k ulusal �let�m şebekes� �le 
basınç düşürme ve ölçüm �stasyonu 
arasındak� � let �m boru hatları 
y a t ı r ı m l a r ı n a  � l � ş k � n  e s a s l a r 
bel�rlend�.

O S B  v e  E B ' l e r e  d o ğ a l  g a z 
ulaştırılmasını tem�nen �nşa ed�lecek 
�let�m boru hatları �ç�n gerekl� 
yatırımlar BOTAŞ Genel Müdürlüğü 

tarafından yapılacak.

B u  k a r a r  k a p s a m ı n d a 
yatırım yapılab�lmes� �ç�n kr�terler� 
sağlayan OSB ve EB'ler�n b�r yıl 
� ç � n d e  S a n a y �  v e  Te k n o l o j � 
Bakanl ığ ına  müracaa t  e tmes � 
gerekecek.

Yatırım finansmanı

S ö z  k o n u s u  k a r a r 
kapsamında yapılması gereken 
yatırımlar, yapılab�l�rl�k etüdü 
hazırlanarak Stratej� ve Bütçe 
Başkanlığına sunulacak. Başkanlık 
t a r a f ı n d a n  B O TA Ş  y a t ı r ı m 
programına alınacak.

Yatırım finansmanı, �lg�l� yıl 
Orta Vadel� Programı �le Kamu 
İkt�sad� Teşebbüsler� �le Bağlı 
Ortaklıklarının Genel Yatırım ve 
F�nansman Programı kapsamında 
değerlend�r�lecek.

e 9,6'dan yüzde 9,8'e rev�ze ed�ld�.

Türk�ye İstat�st�k Kurumu ve T�caret Bakanlığı �ş 
b�rl�ğ�yle oluşturulan haz�ran ayına �l�şk�n geç�c� dış 
t�caret ver�ler� açıklandı. Buna göre, �hracat 2022 yılı 

Haz�ran ayında, b�r öncek� yılın aynı ayına göre yüzde 18,7 
artarak 23 m�lyar 428 m�lyon dolar, �thalat yüzde 39,7 artarak 
31 m�lyar 595 m�lyon dolar olarak gerçekleşt�.

Genel t�caret s�stem�ne göre �hracat 2022 yılı Ocak-
Haz�ran dönem�nde b�r öncek� yılın aynı dönem�ne göre 
yüzde 20,0 artarak 125 m�lyar 866 m�lyon dolar, �thalat yüzde 
40,6 artarak 177 m�lyar 267 m�lyon dolar olarak gerçekleşt�.

Enerj� ürünler� ve parasal olmayan altın har�ç 
�hracat, 2022 Haz�ran ayında yüzde 15,7 artarak 18 m�lyar 
895 m�lyon dolardan, 21 m�lyar 856 m�lyon dolara yükseld�.

Haz�ran ayında enerj� ürünler� ve parasal olmayan 
altın har�ç �thalat yüzde 19,4 artarak 18 m�lyar 646 m�lyon 
dolardan, 22 m�lyar 272 m�lyon dolara yükseld�.

Enerj� ürünler� ve parasal olmayan altın har�ç dış 
t�caret açığı Haz�ran ayında 416 m�lyon dolar olarak 
gerçekleşt�. Dış t�caret hacm� yüzde 17,5 artarak 44 m�lyar 
128 m�lyon dolar olarak gerçekleşt�. Söz konusu ayda enerj� 
ve altın har�ç �hracatın �thalatı karşılama oranı yüzde 98,1 
oldu.
Dış t�caret açığı Haz�ran ayında yüzde 184,5 arttı

Haz�ran ayında dış t�caret açığı b�r öncek� yılın aynı 
ayına göre yüzde 184,5 artarak 2 m�lyar 871 m�lyon dolardan, 
8 m�lyar 167 m�lyon dolara yükseld�. İhracatın �thalatı 
karşılama oranı 2021 Haz�ran ayında yüzde 87,3 �ken, 2022 
Haz�ran ayında yüzde 74,1'e ger�led�.

Ocak-Haz�ran dönem�nde dış t�caret açığı yüzde 
142,7 artarak 21 m�lyar 181 m�lyon dolardan, 51 m�lyar 400 
m�lyon dolara yükseld�. İhracatın �thalatı karşılama oranı 
2021 Ocak-Haz�ran dönem�nde yüzde 83,2 �ken, 2022 yılının 
aynı dönem�nde yüzde 71,0'a ger�led�.

Haz�ran ayında �malat sanay�n�n toplam �hracattak� 
payı yüzde 94,9 oldu

Ekonom�k faal�yetlere göre �hracatta, 2022 Haz�ran 
ayında �malat sanay�n�n payı yüzde 94,9, tarım, ormancılık ve 
balıkçılık sektörünün payı yüzde 2,9, madenc�l�k ve 
taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,7 oldu.

Ocak-Haz�ran dönem�nde ekonom�k faal�yetlere 
göre �hracatta �malat sanay�n�n payı yüzde 94,6, tarım, 
ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,1, 
madenc�l�k ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,8 oldu.

Gen�ş ekonom�k gruplar sınıflamasına göre �thalatta, 
2022 Haz�ran ayında ara mallarının payı yüzde 81,5, sermaye 
mallarının payı yüzde 10,1 ve tüket�m mallarının payı yüzde 
8,4 oldu.

İthalatta, 2022 Ocak-Haz�ran dönem�nde ara 
mallarının payı yüzde 82,1, sermaye mallarının payı yüzde 
10,3 ve tüket�m mallarının payı yüzde 7,5 oldu.
Haz�ran ayında en fazla �hracat yapılan ülke Almanya 
oldu

Haz�ran ayında �hracatta �lk sırayı Almanya aldı. 
Almanya'ya yapılan �hracat 1 m�lyar 875 m�lyon dolar 
olurken, bu ülkey� sırasıyla; 1 m�lyar 555 m�lyon dolar �le 
ABD, 1 m�lyar 209 m�lyon dolar �le B�rleş�k Krallık, 1 m�lyar 
206 m�lyon dolar �le Irak, 1 m�lyar 150 m�lyon dolar �le İtalya 
tak�p ett�. İlk 5 ülkeye yapılan �hracat, toplam �hracatın yüzde 
29,9'unu oluşturdu.

Ocak-Haz�ran dönem�nde �hracatta �lk sırayı 
Almanya aldı. Almanya'ya yapılan �hracat 10 m�lyar 642 
m�lyon dolar olurken, bu ülkey� sırasıyla; 8 m�lyar 658 m�lyon 
dolar �le ABD, 6 m�lyar 612 m�lyon dolar �le İtalya, 6 m�lyar 
489 m�lyon dolar �le B�rleş�k Krallık ve 6 m�lyar 362 m�lyon 
dolar �le Irak tak�p ett�. İlk 5 ülkeye yapılan �hracat, toplam 
�hracatın yüzde 30,8'�n� oluşturdu.
İthalatta �lk sırayı Rusya Federasyonu aldı

İthalatta Rusya Federasyonu �lk sırayı aldı. Haz�ran 
ayında Rusya Federasyonu'ndan yapılan �thalat 5 m�lyar 92 
m�lyon dolar olurken, bu ülkey� sırasıyla; 3 m�lyar 666 m�lyon 
dolar �le Ç�n, 1 m�lyar 997 m�lyon dolar �le Almanya, 1 m�lyar 
407 m�lyon dolar �le İtalya, 1 m�lyar 335 m�lyon dolar �le ABD 
�zled�. İlk 5 ülkeden yapılan �thalat, toplam �thalatın yüzde 
42,7's�n� oluşturdu.

Ocak-Haz�ran dönem�nde �thalatta �lk sırayı Rusya 
Federasyonu aldı. Rusya Federasyonu'ndan yapılan �thalat 27 
m�lyar 742 m�lyon dolar olurken, bu ülkey� sırasıyla; 20 
m�lyar 82 m�lyon dolar �le Ç�n, 11 m�lyar 499 m�lyon dolar �le 
Almanya, 7 m�lyar 583 m�lyon dolar �le ABD, 6 m�lyar 746 
m�lyon dolar �le İtalya �zled�. İlk 5 ülkeden yapılan �thalat, 
toplam �thalatın yüzde 41,5'�n� oluşturdu.

Mevs�m ve takv�m etk�ler�nden arındırılmış ser�ye 
göre; 2022 yılı Haz�ran ayında b�r öncek� aya göre �hracat 
yüzde 5,5, �thalat yüzde 0,1 arttı. Takv�m etk�ler�nden 
arındırılmış ser�ye göre �se; 2022 yılı Haz�ran ayında b�r 
öncek� yılın aynı ayına göre �hracat yüzde 19,0, �thalat yüzde 
40,3 arttı.

Teknoloj� yoğunluğuna göre dış t�caret ver�ler�, ISIC 
Rev.4 sınıflaması �ç�nde yer alan �malat sanay� ürünler�n� 
kapsamaktadır. Haz�ran ayında ISIC Rev.4'e göre �malat 
sanay� ürünler�n�n toplam �hracattak� payı yüzde 94,9'dur. 
Yüksek teknoloj� ürünler�n�n �malat sanay� ürünler� �hracatı 
�ç�ndek� payı yüzde 2,8'd�r. Ocak-Haz�ran dönem�nde ISIC 
Rev.4'e göre �malat sanay� ürünler�n�n toplam �hracattak� payı 
yüzde 94,6'dır. Ocak-Haz�ran dönem�nde yüksek teknoloj� 
ürünler�n�n �malat sanay� ürünler� �hracatı �ç�ndek� payı yüzde 
2,9'dur.

Haz�ran ayında �malat sanay� ürünler�n�n toplam 
�thalattak� payı yüzde 72,2'd�r. Yüksek teknoloj� ürünler�n�n 
�malat sanay� ürünler� �thalatı �ç�ndek� payı yüzde 8,5't�r. 
Ocak-Haz�ran dönem�nde �malat sanay� ürünler�n�n toplam 
�thalattak� payı yüzde 69,3'tür. Ocak-Haz�ran dönem�nde 
yüksek teknoloj� ürünler�n�n �malat sanay� ürünler� �thalatı 
�ç�ndek� payı yüzde 9,5't�r. 

Türk�ye İstat�st�k Kurumu, 
t e m m u z  a y ı n a  � l � ş k � n 
ekonom�k güven endeks� 

ver�ler�n� açıkladı. Ekonom�k güven 
endeks� haz�randa 93,6 �ken, Temmuz 
ayında yüzde 0,2 oranında azalarak 
93,4 değer�n� aldı.

B�r öncek� aya göre Temmuz 
ayında reel kes�m (�malat sanay�) 
güven endeks� yüzde 2,0 oranında 

azalarak 102,5 değer�n�, h�zmet 
sektörü güven endeks� yüzde 1,5 
oranında azalarak 117,8 değer�n�, 
perakende t�caret sektörü güven 
endeks� yüzde 4,5 oranında azalarak 
113,4 değer�n� aldı. Tüket�c� güven 
endeks� yüzde 7,4 oranında artarak 
68,0 değer�n�, �nşaat sektörü güven 
endeks� yüzde 2,4 oranında artarak 
85,0 değer�n� aldı.

  Bülten Bülten 
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HAFTALIKHAFTALIK

Türk�ye'de �hracatın d�j�talleşmes�n� ve blockcha�n altyapısı üzer�nden 
yönet�leb�lmes�n� amaçlayan "İhracat Sürec�n�n Blockcha�n 
Teknoloj�s� �le (Ülke İç�nde) Uçtan Uca Tasarımı" projes�nde b�r�nc� 

faz çalışmaları sona erd�.

Geçen yıl 6 Aralık'ta başlatılan projen�n �lk faz çalışmaları, bu yıl 8 
Mart'ta açılış toplantısıyla tanıtılmıştı.

Konvans�yonel �hracat süreçler�n�n Türk�ye sınırları �ç�nde kalan 
kısmının blockcha�n teknoloj�s�yle yen�den tasarlanmasına �l�şk�n 
çalışmaların yürütüldüğü �lk fazda, �şlemler�n şeffaf b�r şek�lde tak�p 
ed�leb�lmes�, kağıtsız t�caret�n hayata geç�r�lmes�, bel�rl� �şlem basamaklarının 
otomasyonu ve aracı kurumların kaldırılab�lmes� g�b� proje başında ortaya 
konan hedefler�n tümü gerçekleşt�r�ld�.

İlk fazda ayrıca �hracat süreçler�ndek� �hracatçı, gümrük müşav�r�, 
nakl�ye ş�rket�, banka, s�gorta ş�rket� ve kamu kurumları g�b� paydaşların 
şeffaflık ve güven �çer�s�nde �şlem yapab�lecekler� b�r ekos�stem�n blockcha�n 
�le mümkün olduğu sonucuna ulaşıldı.

İşlem basamaklarını azaltarak süreçlere hız kazandıracak ve �hracat 
�şlemler�n�n mal�yetler�n� düşürecek uygulamaların anal�z ed�ld�ğ� �lk fazda, 
kağıt kullanımı ve belge transfer� �ç�n gerekl� kaynak kullanımının ortadan 
kaldırılması �le çevresel sürdürüleb�l�rl�ğ�n ve yeş�l dönüşümün paydaş 
kurumlarca ben�mseneb�leceğ� görüldü.

Aynı zamanda paydaşların, s�stem üzer�ndek� �şlemlerden neredeyse 
eş zamanlı haberdar olması sağlanarak b�lg� paylaşım yöntemler�n�n 
çeş�tl�l�ğ�nden doğan gec�kmeler�n önüne geç�leb�leceğ� anlaşıldı.

Proje yılsonunda tamamlanacak

Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığının finansmanıyla, Avrupa İmar ve 
Kalkınma Bankası (EBRD) ve T�caret Bakanlığı tarafından gel�şt�r�len 
projen�n "B�r�nc� Faz Kapanış Toplantısı" 28 Temmuz'da yapılacak.

İk�nc� fazında, "Bas�tleşt�r�lm�ş Gümrük Beyannames�" �le �hracat sürec�n�n 
anal�z ed�leceğ� proje, 2022 sonu �t�barıyla tamamlanacak.

Ekonomik
Güven Endeksi
Verileri Açıklandı

TOBB ve VİSA 
Yeni Kartlı 
Harcamalar Analiz
Sonuçlarını Açıkladı...

Motorlu Araçlarda ÖTV Uygulamaları Değişti

Ekonom�k güven endeks� temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 
ger�leyerek 93,4 değer�n� aldı.

Dış Ticaret İstatistikleri Açıklandı
Türk�ye'n�n �hracatı haz�randa geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,7 artarak 23 m�lyar 428 m�lyon dolar, 
�thalatı yüzde 39,7 yüksel�şle 31 m�lyar 595 m�lyon dolar olarak gerçekleşt�.OSB ve EB’ler 

için doğal gaz
İletim yatırımlarını 

BOTAŞ yapacak

Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığınca, Özel Tüket�m Verg�s� 
(ÖTV) Uygulama Genel Tebl�ğ�'nde muhtel�f 
konulardak� �ht�laf yaşanan konulara �l�şk�n hususlara 

açıklık get�r�l�rken, daha önce �lg�l� kanuna eklenen 
Cumhurbaşkanının motorlu araç ÖTV ve matrahlarının alt ve 
üst sınırını 3 katına kadar artırab�lme ve sıfıra �nd�reb�lme 
yetk�s� de uygulama tebl�ğ�ne eklend�.

Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı Gel�r  İdares� 
Başkanlığının "Özel Tüket�m Verg�s� (II) Sayılı L�ste 
Uygulama Genel Tebl�ğ�'nde Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r 
Tebl�ğ�" Resm� Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe g�rd�.

Buna göre, muhtel�f konularda düzenleme yapan 
Tebl�ğ'de özell�kle �ht�laf yaşanan konulara �l�şk�n hususlara 
açıklık get�r�ld�.

Bu kapsamda, muvazaalı olmamak kaydıyla, motorlu 
araç t�caret� �le uğraşan ÖTV mükellefler�nce taşıt tesl�m�nden 
sonra aynı araç �ç�n yapılan aksesuar, boya koruma, kuaför, ek 
garant� ve benzer� tesl�m ve h�zmetlere �l�şk�n bedeller�n 
ÖTV'ye tab� olmadığı hususu netleşt�r�ld�.

ÖTV Kanun'u uyarınca ÖTV kapsamı dışında 
bırakılmış bulunan �tfa�ye öncü aracının mah�yet� ve taşıması 

gerekt�ğ� özell�kler�n ne olduğu açıklığa kavuşturularak, hem 
bu alandak� su�st�maller�n hem de hatalı uygulamaların önüne 
geç�ld�. Buna göre, ÖTV kapsamında olmayan �tfa�ye 
araçlarının bu kapsamda olab�lmes� �ç�n araçların bazı 
donanımlara sah�p olması gerekt�ğ� konusu netleşt�r�ld�. 
Örneğ�n, aracın uzaktan fark ed�leb�l�r özell�kte olması, tepe 
lambalarının olması, taşıtlardak� zorunlu yangın tüpü ve �lk 
yardım malzemeler� dışında, ortalama b�r yangına müdahale 
ed�leb�l�r boyutta yangın tüpü �le yangın yaralanmalarında 
kullanılacak n�tel�kte tıbb� malzemen�n bulunduğu �lk yardım 
kutusunun sab�t b�r yer�n�n olması, araç �ç�nde �tfa�ye öncü 
h�zmetler�nde kullanılacak n�tel�kte tekn�k ek�pmanın olması 
g�b� hususlar Tebl�ğ'e eklend�.

Öte yandan 26 Ek�m 2021'de yayımlanan "Verg� Usul 
Kanunu �le Bazı Kanunlarda Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r 
Kanun"da yapılan düzenlemeye �st�naden, ÖTV tebl�ğ�ndek� 
"Bakanlar Kurulu" �bares� "Cumhurbaşkanı" olarak 
değ�şt�r�ld�. Böylece, Cumhurbaşkanının motorlu araç ÖTV ve 
matrahlarının alt ve üst sınırını 3 katına kadar artırab�lmes� ve 
sıfıra �nd�reb�lmes�ne �l�şk�n düzenleme uygulama tebl�ğ�nde 
yer almış oldu.

Motorlu araç t�caret�yle uğraşan ÖTV mükellefler�nce taşıt tesl�m�nden sonra yapılan aksesuar, boya koruma, 
kuaför, ek garant� g�b� h�zmetlere �l�şk�n bedeller�n ÖTV'ye tab� olmadığı hususu �le �tfa�ye araçlarına �l�şk�n 
hususlar netleşt�r�ld�.

Kamu Alımlarında Yeni Dönem Başlıyor
Kamu İhale Kurumu tarafından son dönemde yürütülen çalışmalar kapsamında �haleler�n e-�hale 
yöntem�yle yapılması, 1 Ağustos'tan �t�baren kademel� olarak zorunlu hale gelecek.

Kamu İhale Kurumundan aldığı b�lg�lere göre, 
elektron�k �hale �le �şlemler�n�n daha hızlı ve sağlıklı 
b�r şek�lde yürütülmes�, tasarruf oranının artırılması 

ve bürokras�n�n azaltılmasına öneml� katkı sağlandı.
E-�hale �le �lg�l�ler�n kamu alım sürec�ne katılımı 

kolaylaşırken, sürec�n�n g�zl�l�k ve güven�l�rl�k �lkeler� 
temel�nde yapılması ön plana çıkarıldı.

Türk�ye'de �lk COVID-19 vakasının tesp�t ed�ld�ğ� 
Mart 2020'den �t�baren e-�hale kullanımında bel�rg�n b�r 
yüksel�ş yaşandı. Bu kapsamda, COVID-19 salgını 
dönem�nde yıllık bazda yüzde 76 artış gerçekleş�rken, 
2021'de e-�hale kullanım oranı yüzde 46'ya ulaştı. E-�hale 
yöntem�yle �halelere tekl�f verenler�n sayısı yüzde 93 
yüksel�rken, �hale başına ortalama yüzde 5 tasarruf sağlandı.
Kademel� olarak zorunlu hale gelecek

Kamu İhale Kanunu kapsamındak� �haleler�n 
elektron�k ortamda yapılmasına yönel�k 1 Temmuz 2016'da e-
tekl�f alınan beyan usulünün hayata geç�r�lmes� �le başlayan 
çalışmalar, e-�halelere �l�şk�n parasal l�m�t�n kaldırılması ve 

�hale usuller�n�n kapsamının gen�şlet�lmes� yönündek� 
uygulamalarla hız kazandı.

Kurum tarafından son dönemde yürütülen 
çalışmalar kapsamında �haleler�n e-�hale yöntem�yle 
yapılması, 1 Ağustos'tan �t�baren kademel� olarak zorunlu 
hale gelecek.

Bu çerçevede 1 Ağustos'tan sonra açık �hale usulü �le 
yapılan ve yaklaşık mal�yet� kanunda öngörülen eş�k 
değerler�n yarısına kadar olan mal alımlarında 2 m�lyon 2 b�n 
17 l�ra, h�zmet alımlarında 3 m�lyon 336 b�n 704,5 l�ra, yapım 
�şler�nde 73 m�lyon 407 b�n 984,5 l�raya kadark� �haleler�n 
tamamı e-�hale yöntem�yle gerçekleşt�r�lecek.

3 Ek�m'den sonra da tüm açık �haleler �le kanunun 
�lg�l� maddeler� gereğ�nce pazarlık usulü �le gerçekleşt�r�len 
�haleler�n e-�hale yöntem� �le yapılması zorunlu hale gelecek.

Alımlarda e-�hale yöntem�n�n zorunlu hale 
get�r�lmes�yle bu kapsamda elde ed�len faydaların daha gen�ş 
b�r kes�me yayılması hedeflen�yor.

Dış Ticarette Yeni Dönem
Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 
temmuz ayına �l�şk�n İkt�sad� Yönel�m İstat�st�kler� ve Reel 
Kes�m Güven Endeks� açıklandı. İkt�sad� Yönel�m Anket� 
sonuçları, �malat sanay�nde faal�yet gösteren 1.733 �ş yer�n�n 
yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde ed�lerek 
değerlend�r�ld�.

Buna göre, RKGE temmuzda b�r öncek� aya kıyasla 2,7 
puan azalarak 103,7 sev�yes�nde gerçekleşt�. Aynı dönemde 
mevs�msell�kten arındırılmış reel kes�m güven endeks� (RKGE-
MA) �se 2,1 puan düşüşle 102,5'e ger�led�.

Endeks� oluşturan anket sorularına a�t yayılma 
endeksler� �ncelend�ğ�nde, mevcut mamul mal stokuna �l�şk�n 
değerlend�rmeler endeks� artış yönünde, mevcut toplam s�par�ş 
m�ktarı, gelecek üç aydak� toplam �st�hdam, gelecek üç aydak� 
�hracat s�par�ş m�ktarı, sab�t sermaye yatırım harcaması, gelecek 
üç aydak� üret�m hacm�, genel g�d�şat ve son üç aydak� toplam 
s�par�ş m�ktarına �l�şk�n değerlend�rmeler endeks� �se azalış 
yönünde etk�led�.

Son üç aya yönel�k değerlend�rmelerde, üret�m hacm� 
ve �ç p�yasa s�par�ş m�ktarında artış b�ld�renler leh�ne olan sey�r 
b�r öncek� aya göre zayıflarken, �hracat s�par�ş m�ktarında artış 
b�ld�renler leh�ne olan sey�r �se b�r öncek� aya göre güçlend�.

Mevcut toplam s�par�şler�n mevs�m normaller�n�n 
altında olduğu yönündek� değerlend�rmeler b�r öncek� aya göre 
güçlen�rken, mevcut mamul mal stokları sev�yes�n�n mevs�m 
normaller�n�n üstünde olduğu yönündek� değerlend�rmeler �se 
b�r öncek� aya göre zayıfladı.

Gelecek üç aya yönel�k değerlend�rmelerde, üret�m 
hacm�, �hracat s�par�ş m�ktarı ve �ç p�yasa s�par�ş m�ktarında b�r 

öncek� ayda artış bekleyenler leh�ne olan sey�r zayıfladı. Gelecek 
üç aydak� �st�hdama ve gelecek on �k� aydak� sab�t sermaye 
yatırım harcamasına �l�şk�n artış yönlü beklent�ler de zayıfladı.
ÜFE beklent�s� yüzde 85,5'e yükseld�

Ortalama b�r�m mal�yetlerde, son üç ayda artış 
olduğunu b�ld�renler ve gelecek üç ayda artış olacağını 
bekleyenler leh�ne olan sey�r zayıfladı. Gelecek üç aydak� satış 
fiyatına �l�şk�n artış yönlü beklent�ler de azaldı.

Gelecek on �k� aylık dönem sonu �t�barıyla yıllık ÜFE 
beklent�s� b�r öncek� aya göre 4,6 puan artarak yüzde 85,5 
sev�yes�nde gerçekleşt�.

Temmuz ayında, ankete katılan �şyerler�n�n yüzde 
51,1'� üret�mler�n� kısıtlayan faktör bulunmadığını bel�rt�rken, 
yüzde 13,1'� talep yeters�zl�ğ�n�n üret�mler�n� kısıtlayan en 
öneml� faktör olduğunu kaydett�, onu sırasıyla hammadde 
ek�pman yeters�zl�ğ�, mal� �mkansızlıklar, �şgücü yeters�zl�ğ� ve 
d�ğer faktörler �zled�.

Son üç aydak� rekabet gücüne �l�şk�n gel�şmeler 
değerlend�r�ld�ğ�nde, yurt �ç� p�yasalardak� rekabet gücüne 
�l�şk�n olarak b�r öncek� dönemde azalış b�ld�renler leh�ne olan 
sey�r güçlend�. Avrupa B�rl�ğ� �ç�ndek� p�yasalardak� rekabet 
gücüne �l�şk�n artış yönündek� sey�r azalış b�ld�renler leh�ne 
döndü, Avrupa B�rl�ğ� dışındak� yurt dışı p�yasalardak� rekabet 
gücüne �l�şk�n azalış b�ld�renler leh�ne olan sey�r güçlend�.

İç�nde bulunduğu sanay� dalındak� genel g�d�şat 
konusunda, b�r öncek� aya kıyasla daha �y�mser olduğunu 
bel�rtenler�n oranı yüzde 5,9'a, daha kötümser olduğunu 
bel�rtenler�n oranı yüzde 27,7'ye yüksel�rken, aynı kaldığını 
bel�rtenler�n oranı yüzde 66,4'e ger�led�.

Konut Fiyat Endeksi Mayısta Arttı

Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mayıs 2022 dönem�ne 
�l�şk�n Konut F�yat Endeks� ver�ler� açıklandı.

Türk�ye'dek� konutların kal�te etk�s�nden arındırılmış fiyat değ�ş�mler�n� 
�zlemek amacıyla hesaplanan (KFE) (2017=100), n�sanda b�r öncek� aya göre 
yüzde 12,4 artarak 430,6 olarak kayıtlara geçt�.

Konut F�yat Endeks�, mayısta yıllık bazda yüzde 145,5 artarken, bu 
dönemde reel yüksel�ş yüzde 41,1 oldu.

Üç büyük �l �ç�n konut fiyat endeks� değ�ş�m�ne bakıldığında mayısta b�r 
öncek� aya göre İstanbul, Ankara ve İzm�r'de sırasıyla yüzde 12,7, yüzde 11,9 ve 
yüzde 11,5 artış görüldü. Endeks değerler� geçen yılın aynı ayına göre �se 
İstanbul'da yüzde 165,4, Ankara'da yüzde 147,5 ve İzm�r'de yüzde 139,9 yükseld�.

Konut F�yat Endeks�, mayısta b�r öncek� aya göre yüzde 12,4 
artarak 430,6 sev�yes�nde gerçekleşt�.

Enerji İthalatı Faturası Yıllık
Bazda Yüzde 122,5 Arttı...

Türk�ye İstat�st�k Kurumu �le T�caret Bakanlığı tarafından oluşturulan geç�c� 
dış t�caret �stat�st�kler�ne göre, haz�randa Türk�ye'n�n �thalatı geçen yılın 
aynı ayına göre yüzde 39,7 artarak 31 m�lyar 595 m�lyon dolar oldu.

Bu tutarın 8 m�lyar 82 m�lyon 93 b�n dolarlık kısmını, enerj� �thalatı olarak 
özetlenen "m�neral yakıtlar, m�neral yağlar ve bunların damıtılmasından elde 
ed�len ürünler, b�tümenl� maddeler, m�neral mumlar" oluşturdu.

Geçen yılın haz�ran ayında bu rakam 3 m�lyar 632 m�lyon 868 b�n dolar 
olarak kayıtlara geçm�şt�. Söz konusu dönemde, ekonom�k akt�v�telerdek� 
canlanma, sanay� üret�m�ndek� artış ve küresel p�yasalarda enerj� fiyatlarının 
yükselmes�yle ülkede �thalat faturası da arttı.er�nden arındırılmış h�zmet c�ro 
endeks�nde aylık bazda yüzde 6,5 artış görüldü.

Hizmet Üretici 
Fiyat Endeksi
Haziranda 
Arttı...

Türk�ye İstat�st�k Kurumu, 
haz�ran ayına �l�şk�n "H�zmet 
Ü r e t � c �  F � y a t  E n d e k s � " 

sonuçlarını açıkladı. Buna göre, H-
ÜFE haz�randa b�r öncek� aya göre 
yüzde 7,34, b�r öncek� yılın Aralık 
ayına göre yüzde 49,08, b�r öncek� 
yılın aynı ayına göre yüzde 91,27 ve 
on �k� aylık ortalamalara göre yüzde 
61,85 artış gösterd�.
Ulaştırma ve depolama h�zmetler� 
yıllık yüzde 119,32 arttı

B�r öncek� yılın aynı ayına 
göre ,  u l a ş t ı rma  ve  depo lama 
h � zme t l e r � nde  yüzde  119 ,32 , 
konaklama ve y�yecek h�zmetler�nde 
yüzde 84,21, b�lg� ve �let�ş�m 
h � z m e t l e r � n d e  y ü z d e  4 9 , 8 8 , 
gayr�menkul h�zmetler�nde yüzde 
144,11, meslek�, b�l�msel ve tekn�k 
h�zmetlerde yüzde 48,50, �dar� ve 
destek h�zmetlerde yüzde 66,52 artış 
gerçekleşt�.

B � r  ö n c e k �  a y a  g ö r e , 
ulaştırma ve depolama h�zmetler�nde 
yüzde 9,11, konaklama ve y�yecek 
h�zmetler�nde yüzde 10,81, b�lg� ve 
�let�ş�m h�zmetler�nde yüzde 3,69, 
gayr�menkul h�zmetler�nde yüzde 
10,02, meslek�, b�l�msel ve tekn�k 

h�zmetlerde yüzde 0,90, �dar� ve 
destek h�zmetlerde yüzde 6,00 artış 
gerçekleşt�.

H-ÜFE sek tö r l e r �nden 
b�l�msel araştırma ve gel�şt�rme 
h�zmetler� yüzde 24,75, hukuk ve 
muhasebe h�zmetler� yüzde 25,85, 
telekomün�kasyon h�zmetler� yüzde 
29,24 �le endeksler�n en az arttığı alt 
sektör ler  o ldu.  Buna karş ı l ık 
gayr�menkul h�zmetler�  yüzde 
144 ,11 ,  s u  yo lu  t a ş ımac ı l ı ğ ı 
h�zmetler� yüzde 138,54, hava yolu 
taşımacılığı h�zmetler� yüzde 127,72 
�le endeksler�n en fazla arttığı alt 
sektörler oldu.

H-ÜFE sek tö r l e r �nden 
b�l�msel araştırma ve gel�şt�rme 
h�zmetler� yüzde 7,58, �st�hdam 
h�zmetler� yüzde 1,24, b�na ve çevre 
düzenleme (peyzaj) h�zmetler� yüzde 
0,85 �le endeksler�n en fazla azalış 
gösterd�ğ� alt sektörler oldu. Buna 
karşılık konaklama h�zmetler� yüzde 
25,34, seyahat acentes�, tur operatörü, 
d�ğer rezervasyon h�zmetler� ve �lg�l� 
h�zmetler yüzde 21,17, hava yolu 
taşımacılığı h�zmetler� yüzde 17,27 
�le endeksler�n en fazla arttığı alt 
sektörler oldu.

Dış Ticarette “DİJİTAL” Dönem

T�caret Bakanlığının, Hububat, Baklag�ller ve Yağlı Tohumlar L�sanslı Depo 
Tebl�ğ�nde Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Tebl�ğ�, Resm� Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe g�rd�. Buna göre, l�sanslı depolarda, buğday, arpa, çavdar, yulaf ve 
tr�t�kale ürünler�, aynı c�ns, grup, sınıf ve derecelerde olmaları şartıyla b�r öncek� 
yıl ürünler�yle karıştırılarak depolanab�lecek.

Ayrıca, hasat dönem�nden �t�baren ürünler�n l�sanslı depolarda azam� 
depolanab�lme süres� 24 aydan 12 aya �nd�r�ld�. Bu süre Toprak Mahsuller� Ofis�ne 
a�t ürünler �ç�n 24 ay olarak uygulanmaya devam edecek.

Azam� depolama süres�, depolama dönem�n�n başlangıcı 1 Ağustos 2022 
tar�h� ve sonrasında olan ürünler har�ç, hasat dönem� 2022 yılı ve önces� olan 
ürünler �ç�n 24 ay olarak uygulanacak.

Tarım Ürünlerinin
Depolama süresi
12 Aya İndirildi


