
TÜİK, n�san ayına �l�şk�n 
Tarım ÜFE ver�ler�n� 
açıkladı. Buna göre, söz 
konusu endekste 
temmuzda b�r öncek� aya 
göre yüzde 5,00, b�r 
öncek� yılın Aralık ayına 
göre yüzde 108,78, b�r 
öncek� yılın aynı ayına 
göre yüzde 157,89 ve on 
�k� aylık ortalamalara 
göre yüzde 79,39 artış 
gerçekleşt�.

İk�nc� el araç satışlarına yönel�k 6 
ay ve 6 b�n k�lometre şartı get�r�ld�. 
Bu kararla b�rl�kte sıfır alınan 
araçlar 6 ay ve 6 b�n k�lometrey� 
geçmeden satılamayacak. İk�nc� el 
otomob�l satışında 6 ay ve 6 b�n 

k�lometre şartı Resm� Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe g�rd�. 
Düzenleme 1 Temmuz 2023 
tar�h�ne kadar geçerl� olacak. 
T�caret Bakanlığı uygulamayı 6 ay 
uzatab�lecek.
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Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) Başkanı M. R�fat 
H�sarcıklıoğlu, TOBB Yükseköğret�m Mecl�s�  İst�şare 
Toplantısında yaptığı konuşmada ün�vers�teler�n, Türk�ye'n�n 

eğ�t�mde dünyaya açılan kapısı olduğunu �fade ederek, yurt dışındak� pek 
çok öğrenc�n�n terc�hler�nde Türk�ye'dek� kurumları �lk sıraya aldığına 
d�kkat� çekt�. 

Yükseköğret�m Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve 
vakıf ün�vers�teler�n�n tems�lc�ler�n�n katılımıyla TOBB İk�z Kuleler'de 
gerçekleşt�r�len toplantının açılışında konuşan TOBB Başkanı 
H�sarcıklıoğlu, ün�vers�te kayıt dönem�n�n hemen önces�nde YÖK'ün 

2022-2023 eğ�t�m öğret�m yılına �l�şk�n projeler�yle �lg�l� b�lg� 
paylaşımında bulunacağını d�le get�rd�.

H�sarcıklıoğlu, YÖK �le yapılan öncek� toplantılarda, 
kontenjanların ülken�n �ht�yaçları doğrultusunda düzenlenmes�n� talep 
ett�kler�n� aktararak, şöyle devam ett�:"Başkanımız bu konuları kısa sürede 
çözüme kavuşturdu. Barajların kaldırılması da kontenjanları olumlu 
etk�led�. Bu sene ün�vers�teler�m�zde doluluk oranı yüzde 99'a ulaştı. 850 
b�n aday, ün�vers�telere yerleşt�. Bu öneml� başarının ardında �ht�yaç ve 
planlamanın doğru v�zyonla değerlend�r�lmes� yatıyor. YÖK Başkanımızın 
burada katkısı çok büyük."ded�.
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Binaların Kimlik
Kartı Olacak
B�na K�ml�k S�stem� 
uygulaması yürürlü-
ğe g�rd�. B�nalara a�t 
tekn�k b�lg�lertekno-
loj�k levhalara �şle-
necek.QR kodu �le 
b�lg�lere 50 metre 
mesafeden dah� 
ulaşmak mümkün 
olacak.
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Konut Fiyat Endeksi Haziranda 
Yüzde 9 Arttı...
Konut F�yat Endeks� (KFE), haz�randa b�r 
öncek� aya göre yüzde 9,0 artarak 469,8 
sev�yes�nde gerçekleşt�. 3

TCMB tarafından Haz�ran 2022 dönem�ne �l�şk�n kısa vadel� dış borç 
�stat�st�kler� açıklandı. Buna göre, kısa vadel� dış borç stoku, 
haz�randa 2021 yıl sonuna kıyasla yüzde 10,9 artarak 134,8 m�lyar 
dolar düzey�nde gerçekleşt�.

Bütçe Uygulama 
Sonuçları Açıklandı
Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı, temmuz 
ayı bütçe gerçekleşmeler� raporunu 
açıkladı. Buna göre, temmuzda bütçe 
gel�rler�, geçen yılın aynı ayına göre 
yüzde 106,7 artışla 196 m�lyar 980 
m�lyon l�raya, bütçe g�derler� yüzde 85 
artarak 260 m�lyar 999 m�lyon l�raya 
yükseld�. Bütçe, Temmuzda 64 m�lyar 
19 m�lyon l�ra açık verd�.
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Bankaların
Mevduatı Arttı...

Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası (TCMB) 
tarafından haftalık para ve banka �stat�st�kler� 
yayımlandı.  Buna göre, bankacılık sektöründek� 
toplam mevduat (bankalar arası dah�l) 12 
Ağustos �le b�ten haftada 156 m�lyar 808 m�lyon 
168 b�n l�ra artarak 8 tr�lyon 29 m�lyar 916 
m�lyon 329 b�n l�raya yükseld�. Aynı dönemde 
bankalardak� TL c�ns� mevduat yüzde 4,32 artışla 
3 tr�lyon 410 m�lyar 177 m�lyon 877 b�n l�ra, 
yabancı para (YP) c�ns�nden mevduat �se yüzde 
0,14 yüksel�şle 4 tr�lyon 247 m�lyar 678 m�lyon 
230 b�n l�ra oldu.Bankalarda bulunan toplam YP 
mevduatı, geçen hafta 250 m�lyar 168 m�lyon 
dolar düzey�nde gerçekleş�rken, bu tutarın 217 
m�lyar 145 m�lyon doları yurt �ç�nde yerleş�k 
k�ş�ler�n hesaplarında toplandı.  

3

Bankacılık Sektörü Kredi Hacmi

6 Trilyon 569 Milyar Liraya 
Yükseldi...
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 
(BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene 
göre, sektörün kred� hacm� 12 Ağustos �t�barıyla 
53 m�lyar 374 m�lyon l�ra arttı. Söz konusu 
dönemde toplam kred� hacm� 6 tr�lyon 515 m�lyar 
928 m�lyon l�radan 6 tr�lyon 569 m�lyar 302 
m�lyon l�raya çıktı.Bankacılık sektöründek� 
toplam mevduat da (bankalararası dah�l), geçen 
hafta 144 m�lyar 199 m�lyon l�ra arttı. Söz konusu 
haftada yüzde 1,9 yükselen bankacılık sektörü 
toplam mevduatı, 7 tr�lyon 731 m�lyar 715 m�lyon 
l�ra oldu. 2

Merkez Bankası
Rezevrleri Arttı...
TCMB tarafından 
Haftalık Para ve 
Banka İstat�st�kler� 
yayımlandı. Buna 
göre, 12 Ağustos 
�t�barıyla Merkez 
Bankası brüt döv�z 
rezervler�, 4 m�lyar 
791 m�lyon dolar 
artışla 72 m�lyar 560 
m�lyon dolara 
yükseld�. 
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İkinci El Araç Satışında Yeni Dönem

3

Tarım ÜFE Aylık
Bazda Arttı... 
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TCMB'den fa�z oranlarına �l�şk�n yapılan duyuruda, 
M e r k e z  B a n k a s ı  B a ş k a n ı  Ş a h a p  K a v c ı o ğ l u 
başkanlığında toplanan Para Pol�t�kası Kurulu'nun, 
pol�t�ka fa�z�n�n yüzde 14'ten yüzde 13'e �nd�r�lmes�ne 
karar verd�ğ� b�ld�r�ld�.

Duyuruda, jeopol�t�k r�skler�n dünya 
genel�nde �kt�sad� faal�yet üzer�ndek� zayıflatıcı etk�s�n�n 
artarak sürdüğü bel�rt�ld�.

Gelecek döneme �l�şk�n küresel büyüme 
tahm�nler�n�n aşağı yönlü güncellenmeye devam ett�ğ� ve 
resesyonun kaçınılmaz b�r r�sk faktörü olduğu 
değerlend�rmeler�n�n yaygınlaştığı aktarılan duyuruda, 
şu değerlend�rmelere yer ver�ld�:

"Türk�ye'n�n gel�şt�rd�ğ� stratej�k n�tel�kte 
çözüm araçları sayes�nde temel gıda başta olmak üzere 
bazı sektörlerdek� arz kısıtlarının olumsuz etk�ler� 

azaltılmış olsa da uluslararası ölçekte üret�c� ve tüket�c� 
fiyatlarının artış eğ�l�m� sürmekted�r. Yüksek küresel 
enflasyonun, enflasyon beklent�ler� ve uluslararası 
finansal p�yasalar üzer�ndek� etk�ler� yakından 
�zlenmekted�r. Bununla b�rl�kte, gel�şm�ş ülke merkez 
bankaları artan enerj� fiyatları ve arz-talep uyumsuzluğu 
�le �ş gücü p�yasalarındak� katılıklara bağlı olarak 
enflasyonda görülen yüksel�ş�n beklenenden uzun 
süreb�leceğ�n� vurgulamaktadırlar. Ülkeler arasında 
farklılaşan �kt�sad� görünüme bağlı olarak gel�şm�ş ülke 
merkez bankalarının para pol� t �kası  adım ve 
�let�ş�mler�nde ayrışma devam etmekted�r. F�nansal 
p�yasalarda artan bel�rs�zl�klere yönel�k merkez 
bankaları tarafından gel�şt�r�len yen� destekley�c� 
uygulama ve araçlarla çözüm üretme gayretler�n�n 
sürdüğü gözlenmekted�r."
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Yüksek öğretim
Sektörünün desteğe ve yakın ilgiye ihtiyacı var”

Kurulan ve Kapanan
Şirket Sayısı Azaldı..

Kısa Vadeli Borç 
İstatistikleri Açıklandı 
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Merkaz Bankası Faiz Kararını Açıkladı

İş gücü istatistikleri
Açıklandı...
Türk�ye İstat�st�k 
Kurumu (TÜİK), n�san-
haz�ran dönem�ne 
�l�şk�n �ş gücü 
�stat�st�kler�n� açıkladı. 
Buna göre, mevs�m 
etk�s�nden arındırılmış 
�şs�zl�k oranı yüzde 
10,6 sev�yes�nde 
gerçekleşt�.
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Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ�, temmuz ayına 
�l�şk�n kurulan-kapanan ş�rket �stat�st�kler�n� 
açıkladı. Buna göre, 2022'n�n �lk 7 ayında, 2021'�n 
�lk 7 ayına göre kurulan ş�rket sayısı %21,1 
kurulan kooperat�f sayısı %20,5 artarken, kurulan 
gerçek k�ş� t�car� �şletme sayısı %10,1 azaldı. 

2022'n�n �lk 7 ayında, 2021'�n �lk 7 ayına 
göre kapanan ş�rket sayısında %78,6 kapanan 
kooperat�f sayısı %71,1 kapanan gerçek k�ş� t�car� 
�şletme sayısında %5,5 artış oldu.
-Kurulan ş�rket sayısında geçen yılın aynı 
ayına göre %23,9 artış oldu

Temmuz 2022'de, Temmuz 2021'e göre 
kurulan ş�rket sayısı %23,9 kurulan kooperat�f 
sayısı %8,0 kurulan gerçek k�ş� t�car� �şletme 
sayısı %2,9 arttı.

Temmuz 2022'de, kapanan ş�rket sayısı 
2021 yılının aynı ayına göre %53,7 kapanan 
gerçek k�ş� t�car� �şletme sayısı %4,8 oranında 
arttı, kapanan kooperat�f sayısında %30,3 azaldı.
-Temmuz 2022'de kurulan kooperat�fler�n 
sayısında b�r öncek� aya göre %27,1 azalış 
oldu.

B�r öncek� aya göre kurulan ş�rket sayısı 
%37,7 kurulan gerçek k�ş� t�car� �şletme sayısı 
%35,3 kurulan kooperat�f sayısı %27,1 azaldı.

B�r öncek� aya göre kapanan ş�rket 
sayısında %39,9 kapanan kooperat�f sayısında 
%33,9 kapanan gerçek k�ş� t�car� �şletme 
sayısında %27,3 azalış gerçekleşt�.

İk�nc� el araç satışlarına yönel�k alınan yen� karar Resm� 
Gazete'de yayımlandı. Buna göre �k�nc� el araç satışlarına 6 ay 
ve 6 b�n k�lometre şartı get�r�ld�. Bu kararla b�rl�kte sıfır alınan 
araçlar 6 ay ve 6 b�n k�lometrey� geçmeden satılamayacak.
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Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) Başkanı M. R�fat 
H�sarcıklıoğlu, TOBB Yükseköğret�m Mecl�s� İst�şare 
Toplantısında yaptığı konuşmada ün�vers�teler�n, Türk�ye'n�n 

eğ�t�mde dünyaya açılan kapısı olduğunu �fade ederek, yurt dışındak� 
pek çok öğrenc�n�n terc�hler�nde Türk�ye'dek� kurumları �lk sıraya 
aldığına d�kkat� çekt�. 

Yükseköğret�m Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve 
vakıf ün�vers�teler�n�n tems�lc�ler�n�n katılımıyla TOBB İk�z Kuleler'de 
gerçekleşt�r�len toplantının açılışında konuşan TOBB Başkanı 
H�sarcıklıoğlu, ün�vers�te kayıt dönem�n�n hemen önces�nde YÖK'ün 
2022-2023 eğ�t�m öğret�m yılına �l�şk�n projeler�yle �lg�l� b�lg� 
paylaşımında bulunacağını d�le get�rd�.

H�sarcıklıoğlu, YÖK �le yapılan öncek� toplantılarda, 
kontenjanların ülken�n �ht�yaçları doğrultusunda düzenlenmes�n� talep 
ett�kler�n� aktararak, şöyle devam ett�:

"Başkanımız bu konuları kısa sürede çözüme kavuşturdu. 
Barajların kaldırılması da kontenjanları olumlu etk�led�. Bu sene 
ün�vers�teler�m�zde doluluk oranı yüzde 99'a ulaştı. 850 b�n aday, 
ün�vers�telere yerleşt�. Bu öneml� başarının ardında �ht�yaç ve 
planlamanın doğru v�zyonla değerlend�r�lmes� yatıyor. YÖK 
Başkanımızın burada katkısı çok büyük."

Yükseköğret�m�n hassas b�r denge �ç�nde, öğrenc�s�nden 
akadem�syen�ne, yatırımcısından yönet�c�s�ne kadar tüm tarafların 
görüşler�yle kısa, orta ve uzun vadel� planlarla şek�llenmes�n�n, 
geleceğ�n doğru temellend�r�lmes� açısından büyük önem arz ett�ğ�n� 
bel�rten H�sarcıklıoğlu, "2022, b�zler �ç�n zor b�r yıl oldu ve olmaya 
devam ed�yor. Bu noktada yükseköğret�m sektörünün her zamank�nden 
çok desteğe ve yakın �lg�ye �ht�yacı olduğunu bel�rtmek �ster�m." 
değerlend�rmes�nde bulundu.
-YÖK Başkanı Özvar

Yükseköğret�m Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar 
�se konuşmasında, vakıf ün�vers�teler�n�n, ücretlerden kaynaklı 
tereddütler�n kayıtlı öğrenc� sayısını olumsuz etk�lememes� �ç�n �nd�r�m 
kampanyası yapmasının faydalı olacağını b�ld�rd�.

Türk�ye'n�n yükseköğret�m alanında çok köklü değ�ş�m ve 
dönüşümler yaşadığını vurgulayan Özvar, bu dönüşümler�n başında da 
gen�şleme ve büyümen�n geld�ğ�n� bel�rtt�.
- "Ekstra �nd�r�m kampanyası faydalı olacak"

Vel�lerden, vakıf yükseköğret�m kurumlarının bu yıl �ç�n 
açıkladığı ücretlerle �lg�l� �nd�r�m talepler� aldıklarını bel�rten Özvar, 
"Öğrenc�ler�n�z Yükseköğret�m Programları ve Kontenjanları 
Kılavuzu'ndak� koşullar çerçeves�nde ün�vers�teler�n�z� terc�h etse de 
kayıt aşamasında ücretlerden kaynaklı olarak oluşab�lecek tereddütler�n 
kayıtlı öğrenc� sayısını olumsuz etk�lememes� �ç�n s�zler�n ekstra b�r 
�nd�r�m kampanyası yapması faydalı olacaktır." �fadeler�n� kullandı.
-Toplantı sonunda açıklama

Toplantının sonunda �se ortak açıklamayı TOBB Başkanı M. 
R�fat H�sarcıklıoğlu okudu. H�sarcıklıoğlu'nun okuduğu met�n şöyle: 
“17.08.2022 tar�h�nde TOBB Başkanlığı'nda Yüksek Öğret�m Kurumu 
Başkanı ve TOBB Yükseköğret�m Mecl�s� toplanarak yüksek öğret�m 
hayatımızın öneml� konuları hakkında �st�şar� mah�yette b�r toplantı 
gerçekleşt�r�ld�.

Toplantı net�ces�nde, bu yıl kontenjanların fevkalade doluluk / 
yerleşt�rme oranları d�kkate alınarak vakıf ün�vers�teler�m�z�n öğren�m 
ücretler� konusunda kayıt yaptırmak �steyen öğrenc�ler�m�ze �mkânları 
ölçüsünde destek vermes� kararlaştırıldı.

Toplantıda kayıt yaptıracak öğrenc�ler�n barınma �ht�yaçları da 
�mkanlar ölçüsünde vakıf ün�vers�teler�m�zce değerlend�r�lerek çözüm 
�ç�n gayret sarf ed�leceğ� karara bağlandı. Kamuoyuna saygıyla 
duyurulur.”den�ld�.

BANKACILIK SEKTÖRÜ 
KREDİ HACMİ 6 TRİLYON 569 

MİLYAR LİRAYA ÇIKTI 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 
(BDDK) tarafından yayımlanan haftalık 
bültene göre, sektörün kred� hacm� 12 Ağustos 

�t�barıyla 53 m�lyar 374 m�lyon l�ra arttı. Söz konusu 
dönemde toplam kred� hacm� 6 tr�lyon 515 m�lyar 928 
m�lyon l�radan 6 tr�lyon 569 m�lyar 302 m�lyon l�raya 
çıktı.

Bankacılık sektöründek� toplam mevduat da 
(bankalararası dah�l), geçen hafta 144 m�lyar 199 
m�lyon l�ra arttı. Söz konusu haftada yüzde 1,9 
yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 7 
tr�lyon 731 m�lyar 715 m�lyon l�ra oldu.
Tüket�c� kred�ler� tutarı 936 m�lyar l�rayı aştı

Ver�lere göre, tüket�c� kred�ler� tutarı, 12 
Ağustos �t�barıyla 6 m�lyar 487 m�lyon l�ra artışla 936 
m�lyar 273 m�lyon l�raya yükseld�. Söz konusu 
kred�ler�n 352 m�lyar 496 m�lyon l�rası konut, 26 
m�lyar 790 m�lyon l�rası taşıt ve 556 m�lyar 987 
m�lyon l�rası �ht�yaç kred�ler�nden oluştu.

Söz konusu dönemde taks�tl� t�car� kred�ler�n 
tutarı 1 m�lyar 383 m�lyon l�ra artarak 864 m�lyar 363 
m�lyon l�raya yükseld�. Bankaların b�reysel kred� kartı 
alacakları da yüzde 2,5 artışla 305 m�lyar 697 m�lyon 
l�raya çıktı. B�reysel kred� kartı alacaklarının 131 
m�lyar 78 m�lyon l�rası taks�tl�, 174 m�lyar 619 m�lyon 
l�rası taks�ts�z oldu.
Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık ver�ler�ne göre, bankacılık 
sektöründe tak�ptek� alacaklar, 12 Ağustos �t�barıyla 
b�r öncek� haftaya göre 633 m�lyon l�ra azalarak 162 
m�lyar 5 m�lyon l�raya ger�led�. Söz konusu tak�ptek� 
alacakların 132 m�lyar 862 m�lyon l�rasına özel 
karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık s�stem�n�n yasal öz 
kaynaklar 635 m�lyon l�ra artarak 1 tr�lyon 320 m�lyar 
278 m�lyon l�ra oldu.

Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ�, temmuz ayına 
�l�şk�n kurulan-kapanan ş�rket �stat�st�kler�n� 
açıkladı. Buna göre, 2022'n�n �lk 7 ayında, 

2021'�n �lk 7 ayına göre kurulan ş�rket sayısı %21,1 
kurulan kooperat�f sayısı %20,5 artarken, kurulan 
gerçek k�ş� t�car� �şletme sayısı %10,1 azaldı. 

2022'n�n �lk 7 ayında, 2021'�n �lk 7 ayına göre 
kapanan ş�rket sayısında %78,6 kapanan kooperat�f 
sayısı %71,1 kapanan gerçek k�ş� t�car� �şletme 
sayısında %5,5 artış oldu.
-Kurulan ş�rket sayısında geçen yılın aynı ayına göre 
%23,9 artış oldu

Temmuz 2022'de, Temmuz 2021'e göre 
kurulan ş�rket sayısı %23,9 kurulan kooperat�f sayısı 
%8,0 kurulan gerçek k�ş� t�car� �şletme sayısı %2,9 arttı.

Temmuz 2022'de, kapanan ş�rket sayısı 2021 
yılının aynı ayına göre %53,7 kapanan gerçek k�ş� t�car� 
�şletme sayısı %4,8 oranında arttı, kapanan kooperat�f 
sayısında %30,3 azaldı.
-Temmuz 2022'de kurulan kooperat�fler�n sayısında 
b�r öncek� aya göre %27,1 azalış oldu.

B�r öncek� aya göre kurulan ş�rket sayısı 
%37,7 kurulan gerçek k�ş� t�car� �şletme sayısı %35,3 
kurulan kooperat�f sayısı %27,1 azaldı.

B�r öncek� aya göre kapanan ş�rket sayısında 
%39,9 kapanan kooperat�f sayısında %33,9 kapanan 
gerçek k�ş� t�car� �şletme sayısında %27,3 azalış 
gerçekleşt�.
-Temmuz 2022'de Gümüşhane, Bayburt ve 
Ardahan'da ş�rket kurulmadı

Temmuz 2022'de kurulan toplam 8.467 ş�rket 
ve kooperat�fin %85,6'sı l�m�ted ş�rket, %12,9'u anon�m 
ş�rket, %1,4'ü �se kooperat�f olarak görüldü. Ş�rket ve 
kooperat�fler�n %41,4'ü İstanbul, %8,9'u Ankara, 
%5,2's� Antalya'da kuruldu.

Bu ay Gümüşhane, Bayburt ve Ardahan'da 
ş�rket kuruluşu gerçekleşmed�.

İk�nc� el araç satışlarına yönel�k 6 ay ve 6 b�n k�lometre şartı get�r�ld�. Bu 
kararla b�rl�kte sıfır alınan araçlar 6 ay ve 6 b�n k�lometrey� geçmeden 
satılamayacak.

İk�nc� el otomob�l satışında 6 ay ve 6 b�n k�lometre şartı Resm� 
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe g�rd�. Düzenleme 1 Temmuz 2023 tar�h�ne 
kadar geçerl� olacak. T�caret Bakanlığı uygulamayı 6 ay uzatab�lecek.
TİCARET BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

T�caret Bakanlığı, �k�nc� el araç  satışlarına �l�şk�n çıkarılan 
düzenlemeyle yalnızca t�car� faal�yet kapsamında otomob�l ve araz� taşıtlarının 
pazarlanması ve satışına kısıtlama get�r�ld�ğ�n� b�ld�rd�.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Resm� Gazete'n�n bugünkü 
sayısında yayımlanan "İk�nc� El Motorlu Kara Taşıtlarının T�caret� Hakkında 
Yönetmel�kte Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Yönetmel�k" hükümler�ne �l�şk�n 
b�lg� ver�ld�.

Açıklamada, motorlu kara taşıtları p�yasasında yaşanan arz ve talep 
denges�zl�kler�n�n aşırı ve ad�l olmayan fiyat artışlarına ve stokçuluk 
faal�yetler�ne neden olab�ld�ğ�ne �şaret ed�lerek, bu faal�yetler�n 
engellenmes�ne yönel�k Bakanlığa ulaşan talepler �le konuya �l�şk�n kamuoyu 
beklent�ler�n�n karşılanmasını tem�nen söz konusu değ�ş�kl�ğ�n yapıldığı 
bel�rt�ld�.

İk�nc� el motorlu kara taşıtı t�caret�yle �lg�l� sektör paydaşlarının görüş 
ve katkılarıyla hazırlanan yönetmel�k değ�ş�kl�ğ�nde öne çıkan hükümlere 
vurgu yapılan açıklamada, şu hususlara d�kkat� çek�ld�:

"İlk tesc�l tar�h�nden �t�baren 6 ay ve 6 b�n k�lometrey� geçmeyen 
otomob�l ve araz� taşıtlarının t�car� faal�yet kapsamında satışı 
önlenmekted�r. Oto galer�ler, yetk�l� bay�ler ve araç k�ralama firmaları �le 
t�car� faal�yet kapsamında �k�nc� el otomob�l ve araz� taşıtı satışı yapan 
k�ş�ler tarafından 1 Temmuz 2023'e kadar �lk tesc�l� yapılan otomob�l ve 
araz� taşıtlarının pazarlaması veya satışı, �lk tesc�l tar�h�nden �t�baren 6 ay 
ve 6 b�n k�lometre geçmed�kçe yapılamayacak. Get�r�len pazarlama ve 
satış kısıtlaması 1 Temmuz 2023'te sona erecek. Düzenlemen�n yürürlük 
tar�h�nden önce �k�nc� el motorlu kara taşıtı t�caret�yle �şt�gal edenler 
adına tesc�l ed�len otomob�l ve araz� taşıtları 15 Eylül 2022'ye kadar 
herhang� b�r kısıtlama olmaksızın pazarlanab�lecek ve satılab�lecek."

İk�nc� el motorlu kara taşıtı t�caret�yle �şt�gal edenler�n hal�hazırda 
kend� adlarına tesc�ll� taşıtların 15 Eylül'e kadar satılab�lmes�ne �mkan 
sağlandığı vurgulanan açıklamada, söz konusu taşıtların satışının 15 Eylül'e 

kadar gerçekleşmemes� hal�nde, bunların pazarlanması ve satışının da �lk tesc�l 
tar�h�nden �t�baren 6 ay ve 6 b�n k�lometre geçmed�ğ� sürece yapılamayacağı 
kayded�ld�.
BİREYSEL SATIŞLARA KISITLAMA GETİRİLMEDİ

Açıklamada, n�ha� tüket�c�ler tarafından yapılan �k�nc� el motorlu kara 
taşıtı satışlarının bu düzenlemen�n dışında olacağı �fade ed�lerek, "Ancak, n�ha� 
tüket�c�ler tarafından b�r takv�m yılı �ç�nde yapılan üçten fazla otomob�l ve 
araz� taşıtı satışları da t�car� faal�yet kapsamında değerlend�r�leb�leceğ�nden, bu 
taşıtların satışı �lk tesc�l tar�h�nden �t�baren 6 ay ve 6 b�n k�lometre kısıtlaması 
kapsamında yer alab�lecekt�r." �fadeler� kullanıldı.

Düzenlemen�n kapsamına d�kkat� çek�len açıklamada, şu �fadelere yer 
ver�ld�:

"Düzenlemeyle yalnızca otomob�l ve araz� taşıtlarının 
pazarlanması ve satışına kısıtlama get�r�lm�şt�r. Kamyon, otobüs, 
kamyonet ve benzer� taşıt türler� bu kısıtlama kapsamında yer 
almamaktadır. İk�nc� el motorlu kara taşıtı t�caret�yle �şt�gal edenler 
tarafından doğrudan veya dolaylı olarak yapılacak tüm satışlar �le 
pazarlama faal�yetler� bu kısıtlama kapsamında değerlend�r�lecekt�r."

Açıklamada, �k�nc� el motorlu kara taşıtı t�caret�yle �şt�gal edenler 
tarafından kend�ler� üzer�ne alınan taşıtların yanı sıra herhang� b�r üçüncü k�ş� 
üzer�ne tesc�l ett�r�len taşıtların �k�nc� el motorlu kara taşıtı t�caret�yle �şt�gal 
edenler aracılığıyla pazarlanması veya satışının da bu kısıtlama kapsamında 
değerlend�r�leceğ� kayded�lerek, "Örneğ�n, �k�nc� el motorlu kara taşıtı 
t�caret�yle �şt�gal edenler tarafından ver�len �lanlar da pazarlama faal�yet� 
kapsamında değerlend�r�leceğ�nden denet�me tab� olacaktır." 
değerlend�rmes�nde bulunuldu.

Pazarlama ve satış kısıtlamasına aykırı faal�yetler�n tesp�t�ne yönel�k 
Bakanlıkça satış kayıtları üzer�nden yapılan denet�mler �le saha denet�mler�n�n 
artırılacağı vurgulanan açıklamada, vatandaşlardan gelen ş�kâyetler�n derhal 
�şleme alınacağı b�ld�r�ld�.

Düzenlemeyle hâl�hazırda sektörde yaşanan aşırı ve ad�l olmayan 
fiyat artışlarının önüne geç�lmes� hedeflend�ğ�nden, yönetmel�k hükmünün 1 
Temmuz 2023'e kadar geç�c� b�r süre yürürlükte kalacağının altı ç�z�len 
açıklamada, Bakanlıkça, p�yasa koşulları ve kamuoyu beklent�ler� d�kkate 
alınarak bu düzenlemen�n uygulamasının 6 aya kadar uzatılab�leceğ� b�lg�s� 
ver�ld�.

Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haz�ran 
2022 dönem�ne �l�şk�n kısa vadel� dış borç �stat�st�kler� açıklandı. 
Buna göre, kısa vadel� dış borç stoku, haz�randa 2021 yıl sonuna 
kıyasla yüzde 10,9 artarak 134,8 m�lyar dolar düzey�nde 
gerçekleşt�. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadel� dış borç 
stoku yüzde 8,9 artışla 56 m�lyar dolar, d�ğer sektörler�n kısa 
vadel� dış borç stoku yüzde 12 yüksel�şle 49,4 m�lyar dolar oldu.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadel� kred�ler, 
haz�ran ayında 2021 yıl sonuna göre yüzde 0,1 artışla 11,1 m�lyar 
dolara çıktı.

Banka har�ç yurt dışı yerleş�kler�n döv�z tevd�at hesabı 
yüzde 4 yükselerek 15,9 m�lyar dolar, yurt dışı yerleş�k bankaların 
mevduatı �se yüzde 16,1 artarak 18,1 m�lyar dolar düzey�nde 
gerçekleşt�. Aynı dönemde, yurt dışı yerleş�kler�n TL c�ns�nden 
mevduatları yüzde 15,2 artışla 10,9 m�lyar dolar oldu.

D�ğer sektörler altında yer alan �thalat borçları, 2021 yıl 
sonuna göre yüzde 14,4 artarak 44,4 m�lyar dolara yükseld�.

Özel sektörün kısa vadel� dış borcu 80,6 m�lyar dolar

Borçlu bazında �ncelend�ğ�nde,  tamamı kamu 
bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadel� borcu 2021 
sonuna göre yüzde 11,8 artarak 24,8 m�lyar dolara, özel sektörün 
kısa vadel� dış borcu da yüzde 9,9 yükselerek 80,6 m�lyar dolara 
ulaştı.

Bu dönemde, özel alacaklılar başlığı altındak� parasal 
kuruluşlara olan kısa vadel� borçlar yıl sonuna göre yüzde 11,4 
artışla 70,7 m�lyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar 
yüzde 10,4 yükselerek 63,7 m�lyar dolar düzey�nde gerçekleşt�.

Geçen yıl sonunda 460 m�lyon dolar olan kısa vadel� tahv�l 
�hraçları, haz�ran sonu �t�barıyla 405 m�lyon dolar oldu. Aynı 
dönemde resm� alacaklılara olan kısa vadel� borçlar 85 m�lyon 
dolar olarak kayıtlara geçt�.

Kısa vadel� dış borç stoku haz�randa sonu �t�barıyla yüzde 
46,2's� dolar, yüzde 25,5'� avro, yüzde 9,1'� TL ve yüzde 19,2's� 
d�ğer döv�z c�nsler�nden oluştu.

Haz�ran sonu �t�barıyla or�j�nal vades�ne bakılmaksızın 
vades�ne 1 yıl veya daha az kalmış dış borç ver�s� kullanılarak 
hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadel� dış borç stoku 182,5 
m�lyar dolar düzey�nde gerçekleşt�. Söz konusu stokun 17,6 
m�lyar dolarlık kısmı Türk�ye'de yerleş�k bankaların ve özel 
sektörün yurt dışı şubeler� �le �şt�raklere olan borçlarından oluştu.

Borçlu bazında değerlend�r�ld�ğ�nde, toplam stok �ç�nde 
kamu sektörünün yüzde 19,2, Merkez Bankası'nın yüzde 16,1 ve 
özel sektörün yüzde 64,7 paya sah�p olduğu görüldü.hareketle 
h�çb�r suretle verg� �ncelemes� ve tarh�yat yapılmayacak.

Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası (TCMB) 
tarafından haftalık para ve banka �stat�st�kler� 
yayımlandı.  Buna göre, bankacılık sektöründek� 
toplam mevduat (bankalar arası dah�l) 12 Ağustos �le 
b�ten haftada 156 m�lyar 808 m�lyon 168 b�n l�ra 
artarak 8 tr�lyon 29 m�lyar 916 m�lyon 329 b�n l�raya 
yükseld�.

Aynı dönemde bankalardak� TL c�ns� 
mevduat yüzde 4,32 artışla 3 tr�lyon 410 m�lyar 177 
m�lyon 877 b�n l�ra, yabancı para (YP) c�ns�nden 
mevduat �se yüzde 0,14 yüksel�şle 4 tr�lyon 247 m�lyar 
678 m�lyon 230 b�n l�ra oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, 
geçen hafta 250 m�lyar 168 m�lyon dolar düzey�nde 
gerçekleş�rken, bu tutarın 217 m�lyar 145 m�lyon 
doları yurt �ç�nde yerleş�k k�ş�ler�n hesaplarında 
toplandı .  Yur t  �ç �  yer leş �k ler �n  toplam YP 
mevduatındak� değ�ş�me bakıldığında, par�te 
etk�s�nden arındırılmış ver�lerle 12 Ağustos �t�barıyla 
313 m�lyon dolarlık azalış görüldü.

Taks�tl� t�car� kred� m�ktarı arttı

Mevduat bankalarındak� tüket�c� kred�ler�, 
geçen hafta yüzde 0,71 artarak 887 m�lyar 671 m�lyon 
31 b�n l�ra oldu. Aynı dönemde taks�tl� t�car� kred�ler 
yüzde 0,15 artışla 779 m�lyar 531 m�lyon 217 b�n 
l�raya, kred� kartları bak�yes� yüzde 1,88 yüksel�şle 
452 m�lyar 95 m�lyon 82 b�n l�raya çıktı.

M e v d u a t  b a n k a l a r ı n d a k �  t ü k e t � c � 
kred�ler�n�n 322 m�lyar 886 m�lyon 857 b�n l�rası 
konut, 19 m�lyar 467 m�lyon 79 b�n l�rası taşıt ve 545 
m�lyar 317 m�lyon 95 b�n l�rası d�ğer kred�lerden 
oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dah�l toplam 
kred� hacm� de 12 Ağustos �le b�ten haftada 59 m�lyar 
367 m�lyon 562 b�n l�ra artarak 6 tr�lyon 318 m�lyar 
209 m�lyon 774 b�n l�raya çıktı.  Toplam kred� hacm�, 
geçen yılın aynı dönem�ne göre yüzde 67,35 artış 
kaydett�.

TARIM ÜFE AYLIK BAZDA ARTTI

BANKALARIN TOPLAM
MEVDUATI ARTTI...

Kurulan ve Kapanan Şirket
Sayısı Azaldı...

MB Rezevrleri Arttı...
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstat�st�kler� 
yayımlandı. Buna göre, 12 Ağustos �t�barıyla Merkez 
Bankası brüt döv�z rezervler�, 4 m�lyar 791 m�lyon 
dolar artışla 72 m�lyar 560 m�lyon dolara yükseld�. Brüt 
döv�z rezervler�, 5 Ağustos'ta 67 m�lyar 769 m�lyon 
dolar sev�yes�ndeyd�.

Söz konusu dönemde altın rezervler� de 309 
m�lyon dolar artarak 40 m�lyar 868 m�lyon dolardan 41 
m�lyar 177 m�lyon dolara yükseld�.

Böylece Merkez Bankası 'n ın  toplam 
rezervler�, 12 Ağustos haftasında b�r öncek� haftaya 
kıyasla 5 m�lyar 101 m�lyon dolar yüksel�şle 108 m�lyar 
637 m�lyon dolardan 113 m�lyar 738 m�lyon dolara 
çıktı.

Kısa Vadeli Dış Borç 
İstatistikleri Açıklandı...

TCMB'den fa�z oranlarına �l�şk�n yapılan duyuruda, Merkez 
Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para 
Pol�t�kası Kurulu'nun, pol�t�ka fa�z�n�n yüzde 14'ten yüzde 13'e 
�nd�r�lmes�ne karar verd�ğ� b�ld�r�ld�.

Duyuruda, jeopol�t�k r�skler�n dünya genel�nde �kt�sad� 
faal�yet üzer�ndek� zayıflatıcı etk�s�n�n artarak sürdüğü bel�rt�ld�.

Gelecek döneme �l�şk�n küresel büyüme tahm�nler�n�n 
aşağı yönlü güncellenmeye devam ett�ğ� ve resesyonun 
kaçınılmaz b�r r�sk faktörü olduğu değerlend�rmeler�n�n 
yaygınlaştığı aktarılan duyuruda, şu değerlend�rmelere yer 
ver�ld�:

"Türk�ye'n�n gel�şt�rd�ğ� stratej�k n�tel�kte çözüm araçları 
sayes�nde temel gıda başta olmak üzere bazı sektörlerdek� arz 
kısıtlarının olumsuz etk�ler� azaltılmış olsa da uluslararası ölçekte 
üret�c� ve tüket�c� fiyatlarının artış eğ�l�m� sürmekted�r. Yüksek 
küresel enflasyonun, enflasyon beklent�ler� ve uluslararası 
finansal p�yasalar üzer�ndek� etk�ler� yakından �zlenmekted�r. 
Bununla b�rl�kte, gel�şm�ş ülke merkez bankaları artan enerj� 
fiyatları ve arz-talep uyumsuzluğu �le �ş gücü p�yasalarındak� 
katılıklara bağlı olarak enflasyonda görülen yüksel�ş�n 
beklenenden uzun süreb�leceğ�n� vurgulamaktadırlar. Ülkeler 
arasında farklılaşan �kt�sad� görünüme bağlı olarak gel�şm�ş ülke 
merkez bankalarının para pol�t�kası adım ve �let�ş�mler�nde 
ayrışma devam etmekted�r. F�nansal p�yasalarda artan 
bel�rs�zl�klere yönel�k merkez bankaları tarafından gel�şt�r�len 
yen� destekley�c� uygulama ve araçlarla çözüm üretme 
gayretler�n�n sürdüğü gözlenmekted�r."

Duyuruda, yılın başındak� güçlü büyümen�n dış taleb�n de 
olumlu etk�s�yle �k�nc� çeyrekte de sürdüğü hatırlatıldı. İst�hdam 
kazanımlarının benzer ekonom�lere göre daha olumlu seyrett�ğ� 
�fade ed�len duyuruda, özell�kle �st�hdam artışına katkı veren 
sektörler d�kkate alındığında büyüme d�nam�kler�n�n yapısal 
kazanımlarla desteklenmekte olduğunun görüldüğü b�ld�r�ld�.

Büyümen�n kompoz�syonunda sürdürüleb�l�r b�leşenler�n 
payı artarken, tur�zm�n car� �şlemler denges�ne beklent�ler� aşan 
güçlü katkısının devam ett�ğ� vurgulanan duyuruda, şunlar 
kayded�ld�:

"Bunun yanında, enerj� fiyatlarındak� yüksek sey�r ve ana 
�hracat pazarlarının resesyona g�rme olasılığı car� denge 
üzer�ndek� r�skler� canlı tutmaktadır. Car� �şlemler denges�n�n 
sürdürüleb�l�r sev�yelerde kalıcı hale gelmes�, fiyat �st�krarı �ç�n 
önem arz etmekted�r. Kred�ler�n büyüme hızı ve er�ş�len 
finansman kaynaklarının amacına uygun şek�lde �kt�sad� faal�yet 
�le buluşması yakından tak�p ed�lmekted�r. Ayrıca, son dönemde 
bel�rg�n şek�lde açılan pol�t�ka-kred� fa�z� makasının parasal 
aktarımın etk�nl�ğ�n� azalttığı değerlend�r�lmekted�r. Bu 
çerçevede Kurul, makro�ht�yat� pol�t�ka set�n�, parasal aktarım 

mekan�zmasının etk�nl�ğ�n� destekleyecek araçlarla daha da 
güçlend�rmeye karar verm�şt�r."
"Küresel barış ortamının yen�den tes�s ed�lmes�yle 
dezenflasyon�st sürec�n başlayacağı öngörülmekte"

Enflasyonda gözlenen yüksel�şte, jeopol�t�k gel�şmeler�n 
yol açtığı enerj� mal�yet� artışlarının gec�kmel� ve dolaylı 
etk�ler�n�n, ekonom�k temellerden uzak fiyatlama oluşumlarının 
etk�ler�n�n, küresel enerj�, gıda ve tarımsal emt�a fiyatlarındak� 
artışların oluşturduğu güçlü negat�f arz şoklarının etk�l� olmaya 
devam ett�ğ� bel�rt�len duyuruda, şu değerlend�rmelere yer ver�ld�:

"Kurul, sürdürüleb�l�r fiyat �st�krarı ve finansal �st�krarın 
güçlend�r�lmes� �ç�n atılan ve kararlılıkla uygulanan adımlar �le 
b�rl�kte, küresel barış ortamının yen�den tes�s ed�lmes�yle 
dezenflasyon�st sürec�n başlayacağını öngörmekted�r. Bununla 
b�rl�kte, üçüncü çeyreğe �l�şk�n öncü göstergeler �kt�sad� faal�yette 
b�r m�ktar �vme kaybına �şaret etmekted�r. Küresel büyümeye 
yönel�k bel�rs�zl�kler�n ve jeopol�t�k r�skler�n arttığı b�r dönemde 
sanay� üret�m�nde yakalanan �vmen�n ve �st�hdamdak� artış 
trend�n�n sürdürülmes� açısından finansal koşulların destekley�c� 
olması önem arz etmekted�r. Bu çerçevede Kurul, pol�t�ka fa�z�n�n 
100 baz puan düşürülmes�ne karar verm�ş, mevcut görünüm 
altında güncellenen pol�t�ka fa�z düzey�n�n yeterl� olduğunu 
değerlend�rm�şt�r. F�yat �st�krarının sürdürüleb�l�r b�r şek�lde 
kurumsallaşması amacıyla TCMB'n�n tüm pol�t�ka araçlarında 
kalıcı ve güçlend�r�lm�ş l�ralaşmayı teşv�k eden gen�ş kapsamlı b�r 
pol�t�ka çerçeves� gözden geç�rme sürec� devam etmekted�r. 
Değerlend�rme süreçler� tamamlanan kred�, tem�nat ve l�k�d�te 
pol�t�ka adımları para pol�t�kası aktarım mekan�zmasının 
etk�nl�ğ�n�n güçlend�r�lmes� �ç�n kullanılmaya devam ed�lecekt�r."

TCMB'n�n, fiyat �st�krarı temel amacı doğrultusunda 
enflasyonda kalıcı düşüşe �şaret eden güçlü göstergeler oluşana ve 
orta vadel� yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar el�ndek� tüm araçları 
l�ralaşma stratej�s� çerçeves�nde kararlılıkla kullanmaya devam 
edeceğ� vurgulanan duyuruda, "F�yatlar genel düzey�nde 
sağlanacak �st�krar, ülke r�sk pr�mler�ndek� düşüş, ters para 
�kames�n�n ve döv�z rezervler�ndek� artış eğ�l�m�n�n sürmes� ve 
finansman mal�yetler�n�n kalıcı olarak ger�lemes� yoluyla 
makroekonom�k �st�krarı ve finansal �st�krarı olumlu 
etk�leyecekt�r. Böylel�kle, yatırım, üret�m ve �st�hdam artışının 
sağlıklı ve sürdürüleb�l�r b�r şek�lde devamı �ç�n uygun zem�n 
oluşacaktır." değerlend�rmes�ne yer ver�ld�.

Duyuruda, Kurul'un, kararlarını şeffaf, öngörüleb�l�r ve 
ver� odaklı b�r çerçevede almaya devam edeceğ� aktarılarak, Para 
Pol�t�kası Kurulu toplantı özet�n�n 5 �ş günü �ç�nde yayımlanacağı 
b�ld�r�ld�.

Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı

Kısa vadel� dış borç stoku, Haz�randa 2021 yıl sonuna göre yüzde 10,9 artarak 134,8 m�lyar 
dolara çıktı.

Türk�ye İstat�st�k Kurumu (TÜİK), n�san ayına 
�l�şk�n Tarım ÜFE ver�ler�n� açıkladı. Buna göre, söz 
konusu endekste temmuzda b�r öncek� aya göre 
yüzde 5,00, b�r öncek� yılın Aralık ayına göre yüzde 
108,78, b�r öncek� yılın aynı ayına göre yüzde 
157,89 ve on �k� aylık ortalamalara göre yüzde 79,39 
artış gerçekleşt�.

Sektör lerde b� r  öncek�  aya göre , 
ormancılık ürünler� ve �lg�l� h�zmetlerde yüzde 2,66 
azalış, tarım ve avcılık ürünler� ve �lg�l� h�zmetlerde 
yüzde 4,78 artış ve balık ve d�ğer balıkç ılık 11
ürünler�nde yüzde 25,09 artış gerçekleşt�. Ana 
gruplarda b�r öncek� aya göre çok yıllık b�tk�sel 
ürünlerde yüzde 1,02, tek yıllık b�tk�sel ürünlerde 
yüzde 4,94 ve canlı hayvanlar ve hayvansal 
ürünlerde yüzde 7,29 artış gerçekleşt�.

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar 
sırasıyla, yüzde 74,57 �le koyun ve keç�, canlı; 
bunların �şlenmem�ş süt ve yapağıları ve yüzde 
75,65 �le d�ğer ç�ftl�k hayvanları ve hayvansal 
ürünler oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek 
olduğu alt gruplar �se sırasıyla, yüzde 256,06 �le l�fl� 
b�tk�ler ve yüzde 201,62 �le tahıllar (p�r�nç har�ç), 
baklag�ller ve yağlı tohumlar oldu.

B�r öncek� aya göre azalışın yüksek olduğu 
alt gruplar sırasıyla, yüzde 6,68 �le l�fl� b�tk�ler ve 
yüzde 5,66 �le yumuşak çek�rdekl� meyveler ve sert 
çek�rdekl� meyveler oldu. Buna karşılık, aylık artışın 
yüksek olduğu alt grup �se yüzde 22,47 �le canlı 
kümes hayvanları ve yumurtalar ve yüzde 13,70 �le 
çelt�k oldu.

İŞ GÜCÜ İSTATİSTİKLERİ AÇIKLANDI

Türk�ye İstat�st�k Kurumu (TÜİK), n�san-haz�ran 
dönem�ne �l�şk�n �ş gücü �stat�st�kler�n� açıkladı. 
Buna göre, mevs�m etk�s�nden arındırılmış �şs�zl�k 
oranı yüzde 10,6 sev�yes�nde gerçekleşt�. Hanehalkı 
İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha 
yukarı yaştak� k�ş�lerde �şs�z sayısı bu yılın �k�nc� 
çeyreğ�nde b�r öncek� çeyreğe göre 43 b�n k�ş� 
azalarak 3 m�lyon 654 b�n k�ş� oldu. İşs�zl�k oranı �se 
0,4 puanlık azalış �le yüzde 10,6 sev�yes�nde 
gerçekleşt�. İşs�zl�k oranı erkeklerde yüzde 8,9 �ken 
kadınlarda yüzde 13,9 olarak tahm�n ed�ld�.

İst�hdam ed�lenler�n sayısı b�r öncek� 
çeyreğe göre 765 b�n k�ş� artarak 30 m�lyon 775 b�n 
k�ş�, �st�hdam oranı �se 1,1 puanlık artış �le yüzde 
47,7 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,3 �ken 
kadınlarda yüzde 30,4 olarak gerçekleşt�.

İşgücü b�r öncek� çeyreğe göre 722 b�n k�ş� 
artarak 34 m�lyon 429 b�n k�ş�, �şgücüne katılma 
oranı �se 0,9 puanlık artış �le yüzde 53,3 olarak 
gerçekleşt�. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 
71,7, kadınlarda �se yüzde 35,3 oldu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Yüksek öğretim
Sektörünün desteğe ve yakın ilgiye ihtiyacı var”

İkinci El Araç
Satışlarında
Yeni Dönem

İk�nc� el araç satışlarına yönel�k alınan yen� karar Resm� Gazete'de yayımlandı. Buna göre �k�nc� el araç 
satışlarına 6 ay ve 6 b�n k�lometre şartı get�r�ld�. Bu kararla b�rl�kte sıfır alınan araçlar 6 ay ve 6 b�n 
k�lometrey� geçmeden satılamayacak.

Türk�ye'de �şs�zl�k oranı, 2022'n�n �k�nc� 
çeyreğ�nde b�r öncek� çeyreğe göre 0,4 
puanlık azalışla yüzde 10,6 oldu.

KONUT FİYAT ENDEKSİ HAZİRANDA ARTTI
Konut F�yat Endeks� (KFE), haz�randa b�r öncek� aya 
göre yüzde 9,0 artarak 469,8 sev�yes�nde gerçekleşt�.

Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası 
(TCMB) tarafından Haz�ran 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), haz�randa b�r öncek� 
aya göre yüzde 9,0 artarak 469,8 olarak kayıtlara geçt�.

Konut F�yat Endeks�, haz�ran yıllık bazda 
yüzde 160,6 artarken, bu dönemde reel yüksel�ş yüzde 
47 oldu.

Üç büyük �l �ç�n konut fiyat endeks� 
değ�ş�m�ne bakıldığında haz�randa b�r öncek� aya göre 
İstanbul, Ankara ve İzm�r'de sırasıyla yüzde 9,7, yüzde 
9,3 ve yüzde 8,1 artış görüldü. Endeks değerler� geçen 
yılın aynı ayına göre �se İstanbul'da yüzde 184,9, 
Ankara'da yüzde 165,4 ve İzm�r'de yüzde 150,9 
yükseld�.
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