
RKGE Ağustosta b�r 
öncek� aya kıyasla 1,6 
puan azalarak 102,1 
sev�yes�nde gerçekleşt�. 
Aynı dönemde 
mevs�msell�kten 
arındırılmış reel kes�m 
güven endeks� (RKGE-
MA) �se 1,1 puan 
düşüşle 101,4'e 
ger�led�.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yen� 
tarım model�n�n taslak çalışmasının 
detayları bell� oldu. Tarım araz�ler�nde 
ek�m planı yapılacak, ç�ft� hang� ürünü 
üreteceğ�n� devlete önceden b�ld�recek. 
Böylece ürünün el�nde kalması ve zarar 
etmes� önlenecek.           

Yen� modele geç�lmes�yle ek�leb�l�r 
alanlarda ürün planlaması yapılacak, 
gel�ş�güzel ek�m yapılamayacak. 

 Stratej�k ürünler �le arz açığı 
olan ürünlere öncel�k sağlanacak. 
İht�yaç duyulan ürünler göz önünde 
tutularak ek�m �zn� ver�lecek.
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Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kov�d-19 
salgınından etk�lenen �şletmelere yönel�k ver�len destekte şartları taşıyan 
�şletmeler, 10 Ek�m'e kadar çevr�m �ç� başvurularını yapab�lecek.

Başvurusu onaylanan �şletmeler, koşullara uygun personel� 
�st�hdam ett�kten sonra 28 Kasım'a kadar Küçük ve Orta Ölçekl� İşletmeler� 
Gel�şt�rme ve Destekleme İdares� Başkanlığı'ndan (KOSGEB) ödeme 
taleb�nde bulunacak. Kes�n destek onayı, bütçe kapsamında ödeme talep 
sırasına göre ver�lecek.Başvuru kr�terler�n� karşılayan m�kro ve küçük 
�şletmeler, programın dördüncü dönem�ne www.kosgeb.gov.tr adres�ndek� 
"e-H�zmetler" menüsünden başvuruda bulunab�lecek. Aralık 2021 �le Mart 

2022 arasında, yan� üçüncü dönemde başvurusu onaylanan �şletmeler, 
dördüncü dönem �ç�n başvuru yapamayacak. Ayrıca, üçüncü başvuru 
dönem�nde herhang� b�r �şletmede destek kapsamında �st�hdam ed�len 
personel de bu başvuru dönem�nde �st�hdam ed�lemeyecek.Destek 
Programı �le son 12 aydak� ortalama �st�hdamını koruyan �şletmeler, 12 ay 
boyunca çalıştırma taahhüdü verd�ğ� her b�r personel �ç�n ger� ödemel� bu 
destekten yararlanacak. M�kro �şletmeler 2, küçük �şletmeler de 5 personele 
kadar bu desteğ� kullanab�lecek. İşletme sah�b�n�n veya �şe alınan 
personel�n kadın olması durumunda destek üst l�m�t� 135 b�n l�raya çıkacak.
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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.

Gelecek Yıl Uygulanacak 
İnşaat Maliyetleri Belli Oldu.
Emlak verg�s�ne esas olmak üzere gelecek yıl �ç�n b�na 
metrekare normal �nşaat mal�yet bedeller�, meskenler 
açısından 140,03 l�ra �le 6 b�n 423,65 l�ra arasında 
değ�şecek. 3

Cumhurbaşkanlığının “E-İhracat Destekler� Hakkında Karar”ı Resm� Gazete'de yayımlandı. E-
İhracat Konsors�yumları, perakende e-t�caret s�teler� ve pazaryerler�n�n yurt dışında e-t�carete 
�l�şk�n pazara g�r�ş stratej�ler� �le eylem planlarının oluşturulab�lmes� amacıyla satın aldıkları 
sektör, ülke ve e-�hracat odaklı raporlara �l�şk�n g�derler� yüzde 50 oranında ve yıllık 1,5 m�lyon 
TL'ye kadar desteklenecek.

Ticari Kredi Faizleri Sınırlandı
Merkez Bankası makro �ht�yat� tedb�rler� 
devreye soktu. T�car� kred� fa�zler�ne sınırlama 
get�rd�. Bankaların ş�rketlere sağladığı 
kred�lerde taban fa�z oranı yüzde 22 v�rgül 85 
olarak uygulanacak. Bu oranın üzer�ne 
çıkanlar kat sayılara göre tahv�l bulunduracak.

Fa�z� yüzde 22,85'� aşan kred�ler �ç�n 
yüzde 20 oranında devlet tahv�l� alımı 
yapılacak. Yüzde 29,38'� aşan kred�ler �ç�n 
kred� tutarının yüzde 90'ı kadar menkul kıymet 
tes�s ed�lecek. Böylece t�car� kred� fa�zler�n�n 
yüzde 30'un üzer�ne çıkması zorlaştırılmış 
oldu.

Tüketici Güven
Endeksi Açıklandı

TÜİK, ağustos ayına �l�şk�n tüket�c� güven endeks� 
ver�ler�n� açıkladı. TÜİK ve Türk�ye Cumhur�yet 
Merkez Bankası �ş b�rl�ğ�yle yürütülen "Tüket�c� 
Eğ�l�m Anket�" sonuçlarından hesaplanan mevs�m 
etk�ler�nden arındırılmış tüket�c� güven endeks�, 
ağustosta geçen aya göre yüzde 6,1 arttı. Temmuzda 
68 olan endeks, ağustosta 72,2 olarak kayıtlara geçt�. 
Mevcut dönemde hanen�n madd� durumu endeks� 
temmuzda 46,4 �ken ağustosta yüzde 16 artışla 53,8 
oldu. Gelecek 12 aylık dönemde hanen�n madd� 
durum beklent�s� endeks� �se Temmuzda 67,2 �ken 
ağustosta 72,2'ye çıktı.

Temmuzda 70,9 olan gelecek 12 aylık 
dönemde genel ekonom�k durum beklent�s� endeks� 
yüzde 2,7 yüksel�şle bu ay 72,8 olarak gerçekleşt�.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı 
tüket�m mallarına harcama yapma düşünces� 
endeks� de temmuzda 87,7 �ken ağustosta yüzde 2,4 
artışla 89,8'e yükseld�.

Bankacılık Sektörü Kredi Hacmi

6 Trilyon 596 Milyar Liraya 
Yükseldi...
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 
(BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene 
göre, sektörün kred� hacm� 19 Ağustos �t�barıyla 
26 m�lyar 652 m�lyon l�ra arttı. Söz konusu 
dönemde toplam kred� hacm� 6 tr�lyon 569 m�lyar 
302 m�lyon l�radan 6 tr�lyon 595 m�lyar 954 
m�lyon l�raya çıktı. Bankacılık sektöründek� 
toplam mevduat da (bankalararası dah�l), geçen 
hafta 87 m�lyar 771 m�lyon l�ra arttı. Söz konusu 
haftada yüzde 1,1 yükselen bankacılık sektörü 
toplam mevduatı, 7 tr�lyon 819 m�lyar 486 m�lyon 
l�ra oldu. 2

MB Rezevrleri
112,3 Milyar Dolar Oldu
TCMB tarafından 
Haftalık Para ve 
Banka İstat�st�kler� 
yayımlandı. Buna 
göre, 19 Ağustos 
�t�barıyla Merkez 
Bankası brüt döv�z 
rezervler�, 1 m�lyar 72 
m�lyon dolar azalışla 
71 m�lyar 488 m�lyon 
dolara �nd�. 
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TARIMDA PLANLI EKİM DÖNEMİ
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Reel Kesim Güven
Endeksi Geriledi... 
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T�caret Bakanlığı tarafından hazırlanan 
Mesafel �  Sözleşmeler  Yönetmel�ğ�nde 
Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Yönetmel�k Resm� 
Gazete'de yayımlandı.

Yönetmel�kte, 1 N�san'da Resm� 
Gazete'de yayımlanan Tüket�c�n�n Korunması 
Hakkında Kanun İle Kat Mülk�yet� Kanununda 
Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Kanun �le AB 
d�rekt�fler�ne uyum sağlanması amacıyla 
düzenleme yapıldı.

Değ�ş�kl�kle, mesafel� sözleşmeler�n 
büyük b�r kısmının platformlar üzer�nden 
yapıldığı d�kkate alınarak satıcı/sağlayıcı adına 
�şlem yapan aracı h�zmet sağlayıcılara aracılık 
ett�kler� mesafel� sözleşmelere �l�şk�n bazı 
yükümlülükler get�r�ld�. 

Buna göre, tüket�c�ler�n talep ve 
b�ld�r�mler�n� �leteb�lmeler�ne ve tak�p 
edeb�lmeler�ne elver�şl� b�r s�stem� kurulacak ve 
bu s�stem kes�nt�s�z açık tutulacak. 
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Finansal Hizmetler
Güven Endeksi Geriledi.

E-İracat Destekleri
Belli Oldu...
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Mesafeli Satışlarda Hizmet Sağlayıcılara
Yeni Yükümlülükler Getirildi...

İstihdam Endeksi Yüzde 5,4
Arttı...
Türk�ye İstat�st�k 
Kurumu, N�san-Haz�ran 
2022 dönem�ne �l�şk�n �ş 
gücü g�rd� endeksler�n� 
açıkladı. Buna göre, 
sanay�, �nşaat ve t�caret-
h�zmet sektörler� 
toplamında �st�hdam 
endeks�, yılın �k�nc� 
çeyreğ�nde geçen yılın 
aynı dönem�ne göre 
yüzde 5,4 arttı. 

Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası (TCMB) 
tarafından ağustos ayına �l�şk�n F�nansal H�zmetler 
İstat�st�kler� ve F�nansal H�zmetler Güven Endeks� 
açıklandı. F�nansal sektörde faal�yet gösteren 155 
kuru luşun  yanı t la r ın ın  ağ ı r l ık landı r ı l ıp 
toplulaştırılmasıyla elde ed�len anket sonuçlarına 
göre, endeks ağustosta 3,5 puan azalarak 168,3 
sev�yes�ne �nd�.

Endeks� oluşturan anket sorularına a�t 
yayılma endeksler� �ncelend�ğ�nde, gelecek üç 
aydak� h�zmetlere olan talep beklent�s� FHGE'y� 
artış yönünde, son üç aydak� �ş durumu ve 
h�zmetlere olan talep �se FHGE'y� azalış yönünde 
etk�led�.

İş durumu ve h�zmetlere olan talebe 
�l�şk�n değerlend�rmelere göre, son üç ayda �ş 
durumunda �y�leşme ve h�zmetlere olan talepte 
artış olduğu yönündek� değerlend�rmeler b�r 
öncek� aya kıyasla zayıfladı. Gelecek üç ayda 
h�zmetlere olan talepte artış olacağı yönündek� 
beklent�ler �se güçlend�.İst�hdama �l�şk�n 
değerlend�rmelere göre, son üç ayda �st�hdamda 
artış olduğunu b�ld�renler �le gelecek üç ayda 
�st�hdamda artış olacağını bekleyenler leh�ne olan 
sey�r güçlend�. 

Ağustos ayında, NACE Rev.2 sektör 
sınıflamasına göre "F�nans ve S�gorta Faal�yetler�" 
sektöründe güven endeksler� alt sektörler �t�barıyla 
değerlend�r�ld�ğ�nde, "64-F�nansal H�zmet 
Faal�yetler� (s�gorta ve emekl�l�k fonları har�ç)” , 
"65-S�gorta, Reasürans ve Emekl�l�k Fonları 
(zorunlu sosyal güvenl�k h�zmetler� har�ç)" ve "66-
F�nansal H�zmetler �le S�gorta Faal�yetler� �ç�n 
Yardımcı Faal�yetler" sektörler�nde b�r öncek� aya 
göre sırasıyla 3,4, 2,2 ve 22 puanlık azalış kaydett�.

Türk�ye yen� tarım model�yle v�tes yükseltecek. Tarım ve Orman 
Bakanlığı'nın uzun süred�r üzer�nde çalıştığı sözleşmel� tarımın 
detayları bell� oldu. Ek�lecek alanların tümünde planlama 
yapılacak, ç�ftç� ne üreteceğ�n� önceden b�ld�recek. 

KOSGEB’İN 
GENÇ İSTİHDAMINA
YÖNELİK DESTEĞİ
125 BİN LİRAYA
YÜKSELTİLDİ...
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Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığından yapılan açıklamaya 
göre, Kov�d-19 salgınından etk�lenen �şletmelere 
yönel�k ver�len destekte şartları taşıyan �şletmeler, 10 

Ek�m'e kadar çevr�m �ç� başvurularını yapab�lecek.

Başvurusu onaylanan �şletmeler, koşullara uygun 
personel� �st�hdam ett�kten sonra 28 Kasım'a kadar Küçük 
ve Orta Ölçekl� İşletmeler� Gel�şt�rme ve Destekleme 
İdares� Başkanlığı'ndan (KOSGEB) ödeme taleb�nde 
bulunacak. Kes�n destek onayı, bütçe kapsamında ödeme 
talep sırasına göre ver�lecek.

Başvuru kr�terler�n� karşılayan m�kro ve küçük 
� ş l e t m e l e r ,  p r o g r a m ı n  d ö r d ü n c ü  d ö n e m � n e 
www.kosgeb.gov.tr adres�ndek� "e-H�zmetler" menüsünden 
başvuruda bulunab�lecek. Aralık 2021 �le Mart 2022 
arasında, yan� üçüncü dönemde başvurusu onaylanan 
�şletmeler, dördüncü dönem �ç�n başvuru yapamayacak. 

Ayrıca, üçüncü başvuru dönem�nde herhang� b�r 
�şletmede destek kapsamında �st�hdam ed�len personel de bu 
başvuru dönem�nde �st�hdam ed�lemeyecek.

Kadınlar �ç�n 135 b�n l�ra

Destek Programı �le son 12 aydak� ortalama 
�st�hdamını koruyan �şletmeler, 12 ay boyunca çalıştırma 
taahhüdü verd�ğ� her b�r personel �ç�n ger� ödemel� bu 
destekten yararlanacak. M�kro �şletmeler 2, küçük 
�şletmeler de 5 personele kadar bu desteğ� kullanab�lecek. 
İşletme sah�b�n�n veya �şe alınan personel�n kadın olması 
durumunda destek üst l�m�t� 135 b�n l�raya çıkacak.

Programın �lk �k� başvuru dönem�nde 12 b�n 289 
�şletmeye, �st�hdamlarını salgın önces�ndek� sev�yede 
korumaları şartıyla 368 m�lyon l�ra �şletme sermayes� 
desteğ� ver�ld�.

BANKACILIK SEKTÖRÜ 
KREDİ HACMİ 6 TRİLYON 596 

MİLYAR LİRAYA ÇIKTI 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 
(BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, 
sektörün kred� hacm� 19 Ağustos �t�barıyla 26 m�lyar 
652 m�lyon l�ra arttı. Söz konusu dönemde toplam 
kred� hacm� 6 tr�lyon 569 m�lyar 302 m�lyon l�radan 6 
tr�lyon 595 m�lyar 954 m�lyon l�raya çıktı.

Bankacılık sektöründek� toplam mevduat da 
(bankalararası dah�l), geçen hafta 87 m�lyar 771 
m�lyon l�ra arttı. Söz konusu haftada yüzde 1,1 
yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 7 
tr�lyon 819 m�lyar 486 m�lyon l�ra oldu.

Tüket�c� kred�ler� tutarı 935 m�lyar l�raya �nd�

Ver�lere göre, tüket�c� kred�ler� tutarı, 19 
Ağustos �t�barıyla 1 m�lyar 484 m�lyon l�ra azalışla 
934 m�lyar 789 m�lyon l�raya ger�led�. Söz konusu 
kred�ler�n 352 m�lyar 575 m�lyon l�rası konut, 27 
m�lyar 209 m�lyon l�rası taşıt ve 555 m�lyar 5 m�lyon 
l�rası �ht�yaç kred�ler�nden oluştu. Söz konusu 
dönemde taks�tl� t�car� kred�ler�n tutarı 1 m�lyar 387 
m�lyon l�ra azalarak 862 m�lyar 976 m�lyon l�raya 
�nd�. Bankaların b�reysel kred� kartı alacakları da 
yüzde 0,4 azalışla 304 m�lyar 460 m�lyon l�raya 
ger�led�. B�reysel kred� kartı alacaklarının 134 m�lyar 
540 m�lyon l�rası taks�tl�, 169 m�lyar 920 m�lyon l�rası 
taks�ts�z oldu.

Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık ver�ler�ne göre, bankacılık 
sektöründe tak�ptek� alacaklar, 19 Ağustos �t�barıyla 
b�r öncek� haftaya göre 305 m�lyon l�ra artarak 162 
m�lyar 310 m�lyon l�raya çıktı. Söz konusu tak�ptek� 
alacakların 133 m�lyar 174 m�lyon l�rasına özel 
karşılık ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık s�stem�n�n 
yasal öz kaynaklar 20 m�lyar 580 m�lyon l�ra artarak 1 
tr�lyon 340 m�lyar 858 m�lyon l�ra oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yen� tarım model�n�n 
taslak çalışmasının detayları bell� oldu. Tarım 
araz�ler�nde ek�m planı yapılacak, ç�ft� hang� ürünü 
üreteceğ�n� devlete önceden b�ld�recek. Böylece ürünün 
el�nde kalması ve zarar etmes� önlenecek.

Gel�ş� güzel ek�me son

Yen� modele geç�lmes�yle ek�leb�l�r alanlarda 
ürün planlaması yapılacak, gel�ş�güzel ek�m 
yapılamayacak.

Stratej�k ürünler �le arz açığı olan ürünlere 
öncel�k sağlanacak. İht�yaç duyulan ürünler göz önünde 
tutularak ek�m �zn� ver�lecek.

Planlamaya uyan ç�ftç�ye destek

Bakanlık her yıl arz açığı olan ürünler� 
bel�rleyerek, ç�ftç�y� yönlend�recek. Devlet�n onay 
verd�ğ� ürünü ekmes� durumunda üret�c�ye çeş�tl� 
destekler ver�lecek. Ç�ftç� ne ekeceğ�n� devlete 
b�ld�rmezse, çeş�tl� yaptırımlarla karşı karşıya 
kalab�lecek.

Tarım araz�ler�n�n boş kalmasının önüne 
geç�lmes� �ç�n mülk�yet hakkıyla kullanım hakkını 
b�rb�r�nden ayıran b�r düzenleme de yapılacak. Böylece 
tarım araz�ler�n�n atıl hale gelmes�n�n önüne geç�lecek.

Taslak, son şekl� ver�ld�kten sonra Ek�m 
ayında Mecl�s'�n gündem�ne gelecek.

Türk�ye İstat�st�k Kurumu, N�san-Haz�ran 2022 dönem�ne �l�şk�n �ş gücü 
g�rd� endeksler�n� açıkladı. Buna göre, sanay�, �nşaat ve t�caret-h�zmet 
sektörler� toplamında �st�hdam endeks�, yılın �k�nc� çeyreğ�nde geçen 

yılın aynı dönem�ne göre yüzde 5,4 arttı. Alt sektörler �ncelend�ğ�nde, endeks, 
sanay� sektöründe yüzde 4,4, t�caret-h�zmet sektörler�nde yüzde 8,4 
yüksel�rken �nşaat sektöründe yüzde 6,3 azaldı.

Sanay�, �nşaat ve t�caret-h�zmet sektörler� toplamında çalışılan saat 
endeks�, n�san-haz�ran dönem�nde geçen yılın aynı çeyreğ�ne göre yüzde 11,5 
artış gösterd�. Endeks, sanay� sektöründe yüzde 7,6 ve t�caret-h�zmet 
sektörler�nde yüzde 17,3 artarken �nşaat sektöründe yüzde 2,5 ger�led�.

Brüt ücret-maaş endeks�, yılın �k�nc� çeyreğ�nde geçen yılın aynı 
çeyreğ�ne göre yüzde 74,2 arttı. Endeks, sanay� sektöründe yüzde 69,7, �nşaat 
sektöründe yüzde 53,9 ve t�caret-h�zmet sektörler�nde yüzde 80,6 artış 
kaydett�.

Sanay�, �nşaat ve t�caret-h�zmet sektörler� toplamında �st�hdam 
endeks�, yılın �k�nc� çeyreğ�nde �lk çeyreğe göre yüzde 1,7 yükseld�. Alt 
sektörler �ncelend�ğ�nde, endeks, sanay� sektöründe yüzde 1,3 ve t�caret-
h�zmet sektörler�nde yüzde 2,5 artış göster�rken �nşaat sektöründe yüzde 1,3 
düşüş olarak kayıtlara geçt�.

Sektörler toplamında çalışılan saat endeks�, �k�nc� çeyrekte b�r öncek� 
çeyreğe göre yüzde 2,1 arttı. Endeks, sanay� sektöründe yüzde 1,2 ve t�caret-
h�zmet sektörler�nde yüzde 3,1 yüksel�rken �nşaat sektöründe yüzde 0,2 
ger�led�.

Brüt ücret-maaş endeks�, �k�nc� çeyrekte b�r öncek� çeyreğe göre 
yüzde 12,4 artış kaydett�. Alt sektörler �ncelend�ğ�nde, endeks, sanay� 
sektöründe yüzde 12,9, �nşaat sektöründe yüzde 9,4 ve t�caret-h�zmet 

sektörler�nde yüzde 12,4 yükseld�.
Saatl�k �ş gücü mal�yet� ve kazanç

Sanay�, �nşaat ve t�caret-h�zmet sektörler� toplamında saatl�k �ş gücü 
mal�yet� endeks�, yılın �k�nc� çeyreğ�nde geçen yılın aynı çeyreğ�ne göre yüzde 
56,9 arttı. Endeks, sanay� sektöründe yüzde 58,8, �nşaat sektöründe yüzde 58,9 
ve t�caret-h�zmet sektörler�nde yüzde 54,3 yüksel�ş kaydett�.

Saatl�k kazanç endeks�, aynı dönemde yüzde 56,2 artış gösterd�. Alt 
sektörler �ncelend�ğ�nde, endeks, sanay� sektöründe yüzde 57,7, �nşaat 
sektöründe yüzde 57,9 ve t�caret-h�zmet sektörler�nde yüzde 53,9 yükseld�.

Sanay�, �nşaat ve t�caret-h�zmet sektörler� toplamında saatl�k kazanç 
dışı �ş gücü mal�yet� endeks�, �k�nc� çeyrekte yıllık bazda yüzde 60,7 arttı. 
Endeks�n, sanay� sektöründe yüzde 65,4, �nşaat sektöründe yüzde 64,2, t�caret-
h�zmet sektörler�nde yüzde 56,2 arttığı görüldü.

Sektörler toplamında saatl�k �ş gücü mal�yet� endeks�, bu yılın �k�nc� 
çeyreğ�nde b�r öncek� çeyreğe göre yüzde 9,9 arttı. Alt sektörler 
�ncelend�ğ�nde, endeks, sanay� sektöründe yüzde 11,5, �nşaat sektöründe yüzde 
9,5 ve t�caret-h�zmet sektörler�nde yüzde 8,9 artış kaydett�.

Sanay�, �nşaat ve t�caret-h�zmet sektörler� toplamında saatl�k kazanç 
endeks�, yılın �k�nc� çeyreğ�nde b�r öncek� çeyreğe göre yüzde 10,1 yükseld�. 
Endeks, sanay� sektöründe yüzde 11,5, �nşaat sektöründe yüzde 9,7 ve t�caret-
h�zmet sektörler�nde yüzde 9 arttı.

Saatl�k kazanç dışı �ş gücü mal�yet� endeks�, aynı dönemde yüzde 9,3 
artış gösterd�. Alt sektörler �ncelend�ğ�nde, endeks�n sanay� sektöründe yüzde 
11,1, �nşaat sektöründe yüzde 8,9 ve t�caret-h�zmet sektörler�nde yüzde 8,1 
arttığı hesaplandı.

Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 
ağustos 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 1.754 �ş yer�n�n 
yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde ed�lerek 
değerlend�r�ld�.

Buna göre, RKGE Ağustosta b�r öncek� aya kıyasla 1,6 
puan azalarak 102,1 sev�yes�nde gerçekleşt�. Aynı dönemde 
mevs�msell�kten arındırılmış reel kes�m güven endeks� (RKGE-
MA) �se 1,1 puan düşüşle 101,4'e ger�led�.

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

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

Mevcut toplam s�par�şler�n mevs�m normaller�n�n altında 

olduğu yönündek� değerlend�rmeler �le mevcut mamul mal 
stoklarının sev�yes�n�n mevs�m normaller�n�n üzer�nde olduğu 
yönündek� değerlend�rmeler zayıfladı.

Gelecek üç aya yönel�k değerlend�rmelerde, üret�m 
hacm�nde b�r öncek� ayda artış bekleyenler leh�ne olan sey�r 
güçlen�rken, �ç p�yasa s�par�ş m�ktarı ve �hracat s�par�ş 
m�ktarında �se artış bekleyenler leh�ne olan sey�r zayıfladı. 
Gelecek on �k� aydak� sab�t sermaye yatırım harcaması ve 
gelecek üç aydak� �st�hdama �l�şk�n artış yönlü beklent�ler de b�r 
öncek� aya göre azaldı.

ÜFE beklent�s� yüzde 87,7'ye yükseld�

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

Gelecek on �k� aylık dönem sonu �t�barıyla yıllık ÜFE 
beklent�s� b�r öncek� aya göre 2,2 puan artarak yüzde 87,7 
sev�yes�nde gerçekleşt�.

İç�nde bulunduğu sanay� dalındak� genel g�d�şat 
konusunda, b�r öncek� aya kıyasla daha �y�mser olduğunu 
bel�rtenler�n oranı yüzde 4,7'ye, daha kötümser olduğunu 
bel�rtenler�n oranı yüzde 25,0'a ger�lerken, aynı kaldığını 
bel�rtenler�n oranı yüzde 70,3'e yükseld�. 

T�caret Bakanlığı tarafından hazırlanan 
Mesafe l �  Söz leşmeler  Yönetmel �ğ �nde 
Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Yönetmel�k Resm� 
Gazete'de yayımlandı.

Yönetmel�kte, 1 N�san'da Resm� 
Gazete'de yayımlanan Tüket�c�n�n Korunması 
Hakkında Kanun İle Kat Mülk�yet� Kanununda 
Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Kanun �le AB 
d�rekt�fler�ne uyum sağlanması amacıyla 
düzenleme yapıldı.

Değ�ş�kl�kle, mesafel� sözleşmeler�n 
büyük b�r kısmının platformlar üzer�nden 
yapıldığı d�kkate alınarak satıcı/sağlayıcı adına 
�şlem yapan aracı h�zmet sağlayıcılara aracılık 
ett�kler� mesafel� sözleşmelere �l�şk�n bazı 
yükümlülükler get�r�ld�. Buna göre, tüket�c�ler�n 
talep ve b�ld�r�mler�n� �leteb�lmeler�ne ve tak�p 
edeb�lmeler�ne elver�şl� b�r s�stem� kurulacak ve 
bu s�stem kes�nt�s�z açık tutulacak. Aracı h�zmet 
sağlayıcısı, ön b�lg�lend�rmen�n yapılmasından, 
tey�d�nden ve �spatından, bel�rl� hallerde bu 
b�lg�ler�n doğruluğundan, bu b�lg�ler�n ürüne 
�l�şk�n platformda yer alan reklamları �le uyumlu 
olmasından, gerçekleşen �şlemlere �l�şk�n 
kayıtların tutulması ve saklanmasından, satıcı 
veya sağlayıcı adına bedel tahs�l etmeler� hal�nde 
tesl�m veya �fa �le cayma hakkına �l�şk�n 
yükümlülüklerden sorumlu tutulacak.

Tüket�c�n�n tam ve doğru şek�lde 
b�lg�lend�r�lmes� koşuluyla, tüket�c�n�n malı 
satıcıya gönderme süres� cayma b�ld�r�m�n�n 
yönelt�ld�ğ� tar�hten �t�baren 14 güne çıkarılırken, 
ayrıca cayma hakkının kullanımı hal�nde ortaya 
çıkan �ade masraflarının mesafel� sözleşmede 
kararlaştırılması �mkanı get�r�ld�.

Tüket�c�ler�n �stekler� veya k�ş�sel 
�ht�yaçları doğrultusunda hazırlanan mallara 
� l � ş k � n  s ö z l e ş m e l e r d e  t ü k e t � c � n � n 
b�lg�lend�r�lmes� ve onayı �le 30 günlük azam� 
tesl�m süres� yükümlülüğünün daha uzun süreler 
�ç�n bel�rlenmes�ne �mkan sağlandı. Böylece, 
üret�m sürec� 30 günden fazla süren ve s�par�ş 
sonrası k�ş�ye özel üret�m�ne başlanan mallara 
�l�şk�n uygulamada karşılaşılan sorunlara çözüm 
get�r�lmes� amaçlandı.

Kart l�m�t� korunacak

Kred� kartı �le yapılan ödemelerde 
cayma hakkının kullanılması hal�nde yasal olarak 
azam� 14 gün �ç�nde satıcı veya sağlayıcı �le aracı 
h�zmet sağlayıcı tarafından tüket�c�ye yapılması 
zorunlu bedel �adeler�ne �l�şk�n olarak kart 
çıkaran kuruluşlara aktarılan tutarın kart çıkaran 
kuruluşa ulaşmasını tak�ben kartın kullanılab�l�r 
l�m�t�ne tek seferde �lave ed�lmes� sağlanacak. Bu 
hükmün 1 Ocak 2023'te yürürlüğe g�rmes� 
öngörülürken, bu düzenlemeyle tüket�c�ler�n 
kred� l�m�tler�n�n haksız yere azalmasından 
dolayı finansmana ulaşmalarının önündek� engel 
kaldırılmış oldu.

Cep telefonu, akıllı saat, tablet ve 
b�lg�sayarlar, taşıt ve drone başta olmak üzere 
�lg�l� resm� s�c�ller�ne kayıt ve tesc�l� zorunlu olan 
taşınırlar, tesc�l veya kayıt sonrası kullanılmamış 
mal olarak tekrar satışa konu ed�lememes�, 
kurulum veya montajı satıcı veya yetk�l� serv�s 
tarafından yapılan malların �lave mal�yete 
katlanılmadan yen�den satışa konu ed�lememes� 
�ç�n tüket �c� ler �n tam ve doğru olarak 
b�lg�lend�r� lmes� şart ı  ve sözleşenler�n 
mutabakatı �le cayma hakkı kullanımından 
�st�sna tutuldu. Bu düzenlemeyle alışver�ş kararı 
önces� tüket�c�ler�n gerekl� ve yeterl� araştırmayı 
yaparak söz konusu hakkın gereks�z ve keyfi 
kullanımının neden olduğu kaynak �srafının 
önlenmes�, çoğunluğu �thal olan bu malların 
neden olduğu �thalat g�derler�n�n azaltılması, 
çevreye  ver � len  zarar ın  engel lenmes� , 
sürdürüleb�l�r tüket�m ve yeş�l dönüşüme katkı 
sağlanması amaçlandı.

Mesafeli Satışlarda
Aracı Hizmet Sağlayıcılara

Yeni Yükümlülükler
Getirildi...

MB Rezevrleri Arttı...
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstat�st�kler� 
yayımlandı. Buna göre, 19 Ağustos �t�barıyla Merkez 
Bankası brüt döv�z rezervler�, 1 m�lyar 72 m�lyon dolar 
azalışla 71 m�lyar 488 m�lyon dolara �nd�. Brüt döv�z 
rezervler�, 12 Ağustos'ta 72 m�lyar 560 m�lyon dolar 
sev�yes�ndeyd�.

Söz konusu dönemde altın rezervler� de 416 
m�lyon dolar azalarak 41 m�lyar 177 m�lyon dolardan 
40 m�lyar 762 m�lyon dolara �nd�.

Böylece Merkez Bankası 'n ın  toplam 
rezervler�, 19 Ağustos haftasında b�r öncek� haftaya 
kıyasla 1 m�lyar 488 m�lyon dolar düşüşle 113 m�lyar 
738 m�lyon dolardan 112 m�lyar 250 m�lyon dolara 
ger�led�.

Reel Kesim Güven 
Endeksi Geriledi...

Cumhurbaşkanlığının “E-İhracat Destekler� Hakkında 
Karar” ı  Resm�  Gazete 'de  yayımlandı .  E-İhracat 
Konsors�yumları ,  perakende e-t �caret  s � teler�  ve 
pazaryerler�n�n yurt dışında e-t�carete �l�şk�n pazara g�r�ş 
stratej�ler� �le eylem planlarının oluşturulab�lmes� amacıyla 
satın aldıkları sektör, ülke ve e-�hracat odaklı raporlara �l�şk�n 
g�derler� yüzde 50 oranında ve yıllık 1,5 m�lyon TL'ye kadar 
desteklenecek.
Sağlanacak destekler;

Cumhurbaşkanı kararına göre, e-t�caret s�teler� ve 
pazar yerler�n�n pazara g�r�ş stratej�ler� ve eylem planlarını 
oluşturulab�lmes� amacıyla satın aldıkları e-t�caret odaklı 
rapor g�derler� yüzde 50 oranında ve 1.5 m�lyon TL'ye kadar, 
d�j�tal pazaryer� tanıtım g�derler� 3 yıl sürel� ve yüzde 50 
oranında, ş�rketler�n kademeler�ne göre yıllık 7.5 m�lyon TL, 
e-t�caret s�teler� �ç�n yıllık 15 m�lyon TL, e-t�caret 
konsors�yumları �ç�n yıllık 25 m�lyon TL'y� geçmeyecek 
şek�lde desteklenecek.

Bunun dışında e-�hracat tanıtım desteğ�ne �l�şk�n 
g�derler �se yüzde 50 oranında ve her ülke �ç�n 3 yıl süres�nce 
desteklenecek. Bu destek m�ktarı B2B platformları �ç�n yıllık 
4 m�lyon TL , e-�hracat konsors�yumları �ç�n yıllık 15 m�lyon 
TL, perakende e-t�caret s�teler� �ç�n yıllık 25 m�lyon TL ve 
pazar yerler� �ç�n yıllık 30 m�lyon TL �le sınırlı olacak.

S�par�ş karşılama h�zmet� ve depo k�ra desteğ�; 
ş�rketler�n kademeler�ne göre yıllık 7.5 m�lyon TL, pazar 
yerler� �ç�n yıllık 15 m�lyon TL perakende e t�caret s�teler� ve 
e-�hracat konsors�yumları �ç�n 25 m�lyon TL'y� geçemeyecek. 
Yurtdışı pazaryer� entegrasyon desteğ� �se en fazla 6 pazaryer� 
entegrasyonu �ç�n yüzde 50 oranında ve 3 yıl sürel� olarak 
200,000 TL'ye kadar desteklenecek.

Çevr�m�ç�  mağaza ve hedef ülke e-t �caret 
paydaşlarından alınan h�zmet g�derler�ne 3 yıl sürel� ve yüzde 

50 oranında olmak üzere; e-t�caret konsors�yumları �ç�n yıllık 
en fazla 3 m�lyon TL'ye d�ğer yararlanıcılar �ç�n en fazla 1.5 
m�lyon TL'ye kadar destek sağlanacak.

Bu kapsamda ayrıca pazaryer� kom�syon g�der�, 
sektörel t�caret ve alım heyet�, e-�hracat tanıtım projes�, e 
�hracatı gel�şt�rme projes� ve Türk�ye e-�hracat Platformu 
destekler� de bel�rlend�.

D�j�tal pazaryer� tanıtım desteğ�, s�par�ş karşılama 
h�zmet� ve depo k�ra desteğ� �le pazaryer� kom�syon g�der� 
destekler�ne �l�şk�n oranların hesaplanmasında Türk 
ürünler�n�n satış oranı �le marka ve TURQUALITY destek 
programı kapsamındak� markalı ürünler�n satış oranı esas 
alınacak.

Bu bölüm kapsamındak� g�derler, ş�rket kademeler�ne 
göre yı l l ık  en fazla  15 m�lyon TL'ye,  e- �hracat 
konsors�yumları, perakende e t�caret s�teler� ve pazar yerler� 
yıllık en fazla 45 m�lyon TL'ye, B2B platformları yıllık en 
fazla 4 m�lyon TL'ye kadar desteklenecek.

Kararın uygulaması �ç�n Türk�ye İhracatçılar 
Mecl�s�'n�n �hracat destekler�ne �l�şk�n g�derler�ne de yıllık en 
fazla 30 m�lyon TL'ye kadar destek sağlanacak. T�caret 
Bakanlığınca �hracata yönel�k bel�rlenen hedef ülkeler �ç�n 
destek oranları 20 puana kadar artırılab�lecek. Karar 
kapsamındak� destek üst l�m�tler�, her takv�m yılı başında 
TÜFE + Yİ ÜFE'n�n yarısı oranında güncellenecek.

İlg�l� Cumhurbaşkanı kararı �le yürürlüğe konulan 
döv�z kazandırıcı h�zmet sektörler� markalaşma destekler� 
hakkında karar kapsamında desteklenen pazaryer� ve 
perakende e-t�caret s�teler� bu karar kapsamındak� desteklere 
de başvurab�lecek.

E-İhracat Destekleri 
Belli Oldu 

Reel Kes�m Güven Endeks�, ağustosta b�r öncek� aya göre 1,6 puan ger�leyerek 
102,1'e �nd�.

Gelecek Yıl Uygulanacak İnşaat
Maliyet Bedelleri Belirlendi...

Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı �le Çevre, 
Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanlığı 
tarafından hazırlanan Emlak Verg�s� Kanunu 
Genel Tebl�ğ�, Resm� Gazete'de yayımlandı. 
Tebl�ğle, emlak verg�s�ne esas olmak üzere 
gelecek yıl �ç�n b�na metrekare normal �nşaat 
mal�yet bedeller� bel�rlend�.

Buna göre, mesken b�naları açısından 
lüks �nşaatlar �ç�n metrekare normal �nşaat 
mal�yet bedel�n�n asgar� ve azam� sınırları 2 b�n 
930,55 l�ra �le 6 b�n 423,65 l�ra, b�r�nc� sınıf 
�nşaatlar �ç�n 1236,74 l�ra �le 4 b�n 295,70 l�ra, 
�k�nc� sınıf �nşaatlar �ç�n 871,23 l�ra �le 2 b�n 
910,41 l�ra, üçüncü sınıf �nşaatlar �ç�n 294,29 
l�ra �le 1982,22 l�ra, bas�t �nşaatlar �ç�n 140,03 
l�ra �le 893,96 l�ra arasında olacak.

Tebl�ğle, fabr�ka, otel, hastane, 

s�nema, banka, okul, havuz g�b� b�naların 

metrekare normal �nşaat mal�yet bedeller� de 

yen�den düzenlend�.

İstihdam
Endeksi 
Yüzde 5 
Arttı...

Sanay�, �nşaat ve t�caret-h�zmet sektörler� toplamında �st�hdam endeks�, yılın �k�nc� çeyreğ�nde 
yıllık bazda yüzde 5,4 yükseld�.

Türk�ye yen� tarım model�yle v�tes 
yükseltecek. Tarım ve Orman 
Bakanlığı'nın uzun süred�r üzer�nde 
çalıştığı sözleşmel� tarımın detayları bell� 
oldu. Ek�lecek alanların tümünde 
planlama yapılacak, ç�ftç� ne üreteceğ�n� 
önceden b�ld�recek. İşte yen� tarım 
model�ne �l�şk�n detaylar...

KOSGEB’İN 
GENÇ İSTİHDAMINA
YÖNELİK DESTEĞİ
125 BİN LİRAYA
YÜKSELTİLDİ...

KOSGEB, genç �st�hdamını kolaylaştıran "M�kro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı"nın dördüncü 
başvuru dönem�nde destek tutarını 100 b�n l�radan 125 b�n l�raya çıkardı.

Tarımda 
Planlı 
Ekim
Dönemi...

Emlak verg�s�ne esas olmak üzere gelecek yıl �ç�n b�na 
metrekare normal �nşaat mal�yet bedeller�, meskenler 
açısından 140,03 l�ra �le 6 b�n 423,65 l�ra arasında 
değ�şecek.


