
EPDK’nın haz�ran 
ayına �l�şk�n 
"Sıvılaştırılmış Petrol 
Gazları (LPG) P�yasası 
Sektör Raporu"na göre, 
rafiner�c� ve dağıtıcı 
l�sansı sah�pler�nce 
LPG �thalatı yapılan 
ülkeler; Cezay�r, ABD, 
Rusya ve Kazak�stan 
oldu.

TÜİK, bu yılın �k�nc� çeyreğ�ne (n�san-haz�ran) 
�l�şk�n gayr�safi yurt �ç� hasıla (GSYH) 
sonuçlarını açıkladı. Buna göre, GSYH 
tahm�n�, z�nc�rlenm�ş hac�m endeks� olarak, 
yılın �k�nc� çeyreğ�nde geçen yılın aynı 
dönem�nde göre yüzde 7,6 artış gösterd�. 

Üret�m yöntem�ne göre car� fiyatlarla GSYH 
tahm�n�, yılın �k�nc� çeyreğ�nde geçen yılın 
aynı çeyreğ�ne kıyasla yüzde 114,6 artarak 3 
tr�lyon 418 m�lyar 967 m�lyon l�ra olarak 
gerçekleşt�.
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Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) Başkanı ve TOGG 
Yönet�m Kurulu Başkanı M. R�fat H�sarcıklıoğlu, 365 
Oda/Borsa Başkanı �le Togg Geml�k Tes�sler�nde b�r araya 
geld�.  

Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer Çenes�z'�n de 

katıldığı programda H�sarcıklıoğlu, Oda/Borsa Başkanlarına 
Türk�ye'n�n Otomob�l� Togg'un serüven�n� ve geld�ğ� noktayı 
anlattı. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş da b�r sunum yaparak 
Togg otomob�l� ve e-mob�l�te s�stem� hakkında b�lg� verd�.
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Enerji İthalatı Faturası
Temmuzda Yıllık Bazda Arttı...
TÜİK �le T�caret Bakanlığı tarafından oluşturulan 
geç�c� dış t�caret �stat�st�kler�ne göre, temmuzda 
Türk�ye'n�n �thalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 
41,4 artarak 29 m�lyar 240 m�lyon dolar oldu. 3

Türk�ye İstat�st�k Kurumu (TÜİK) ve T�caret Bakanlığı �ş b�rl�ğ�yle oluşturulan temmuz ayına 
�l�şk�n geç�c� dış t�caret ver�ler� açıklandı. Buna göre, Temmuz ayında �hracat, b�r öncek� yılın 
aynı ayına göre yüzde 13,4 artarak 18 m�lyar 551 m�lyon dolar, �thalat yüzde 41,4 artarak 29 
m�lyar 240 m�lyon dolar olarak gerçekleşt�.

TCMB’den Zorunlu Karşılıklar
Tebliğinde Değişiklik...
Yapılan değ�ş�kl�klere göre, yabancı para 
mevduat ve katılım fonundan, vadel� Türk 
l�rası mevduat ve katılma hesabına dönüşüm 
hedef değerler� güncellend�. Daha önce 
sadece gerçek k�ş�lere yönel�k olan söz 
konusu dönüşüm hedefler�ne tüzel k�ş�ler de 
dâh�l ed�ld�. Bu kapsamda, mevduat ve 
katılım bankaları, tüzel k�ş�ler�n yabancı 
para mevduat ve katılım fonu hesapları �ç�n 
de bel�rlenen dönüşüm oranına göre �lave 
yabancı para zorunlu karşılık tes�s edecek.

Ekonomik Güven
Endeksi Açıklandı

Türk�ye İstat�st�k Kurumu, ağustos ayına 
�l�şk�n ekonom�k güven endeks� ver�ler�n� 
açıkladı. Ekonom�k güven endeks� temmuz 
ayında 93,4 �ken, Ağustos ayında yüzde 1 
artarak 94,3 değer�n� aldı.

B�r öncek� aya göre ağustos ayında 
tüket�c� güven endeks� yüzde 6,1 oranında 
artarak 72,2 değer�n�, �nşaat sektörü güven 
endeks� yüzde 1,5 oranında artarak 86,3 
değer�n� aldı.

Reel kes�m (�malat sanay�) güven 
endeks� yüzde 1,1 oranında azalarak 101,4 
değer�n�, h�zmet sektörü güven endeks� yüzde 
1,3 oranında azalarak 116,2 değer�n�, 
perakende t�caret sektörü güven endeks� 
yüzde 0,4 oranında azalarak 112,9 değer�n� 
aldı.

Otomobil ve Hafif Ticari Araç
Satışları Ağustos’ta Azaldı 
Otomot�v D�str�bütörler� Derneğ� (ODD) 
ocak-ağustos dönem� ve ağustos ayına �l�şk�n 
"Otomob�l ve Hafif T�car� Araç Pazar 
Değerlend�rme Raporu"nu yayımladı. Rapora 
göre, otomob�l ve hafif t�car� araç toplam 
pazarı 2022 Ocak-Ağustos dönem�nde b�r 
öncek� yılın aynı dönem�ne göre yüzde 8,5 
daralarak 458 b�n 446 adet oldu. Otomob�l 
satışları, 2022 Ocak-Ağustos dönem�nde 
geçen yıla göre yüzde 9,4 azalarak 354 b�n 543 
adet, hafif t�car� araç pazarı yüzde 5,2 
daralarak 103 b�n 903 adet oldu.
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Katı Yakıt
İstatistikleri Açıklandı
TÜİK, haz�ran ayına �l�şk�n 
katı yakıt �stat�st�kler�n� 
açıkladı. Buna göre, 
haz�randa katı yakıtların 
toplam satılab�l�r üret�m 
m�ktarları, l�ny�tte 6 m�lyon 
742 b�n 313 ton, taş 
kömürü kokunda 399 b�n 
972 ton ve taş kömüründe 
132 b�n 158 ton oldu. 
L�ny�tte satılab�l�r üret�m 
haz�randa b�r öncek� aya 
göre yüzde 5,1, geçen yılın 
aynı ayına göre yüzde 3,6 
arttı.
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Türkiye Ekonomisi Yılın İkinci 
Çeyreğinde  Büyüdü...  Yüzde 7,6
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LPG İthalatı Haziranda
Yıllık Bazda Arttı... 
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BDDK tarafından, Temmuz 2022 dönem�ne 
� l �şk�n "Türk Bankacı l ık  Sektörünün 
Konsol�de Olmayan Ana Göstergeler�" raporu 
yayımlandı .  Rapora  göre ,  temmuzda 
bankacılık sektörünün akt�f büyüklüğü 12 
tr�lyon 304 m�lyar 480 m�lyon l�ra düzey�nde 
gerçekleşt�. Sektörün akt�f toplamı 2021 
sonuna göre 3 tr�lyon 89 m�lyar 18 m�lyon l�ra 
artış kaydederken, bunun oransal karşılığı 

yüzde 33,5 oldu.

Temmuzda 2021 sonuna kıyasla, 
sektörün en büyük akt�f kalem� olan kred�ler 
yüzde 32,9 artarak 6 tr�lyon 511 m�lyar 631 
m�lyon l�raya, menkul değerler toplamı yüzde 
38,0 yükselerek 2 tr�lyon 37 m�lyar 307 m�lyon 
l�raya çıktı. Bu dönemde, kred�ler�n tak�be 
dönüşüm oranı da yüzde 2,42 sev�yes�nde 
gerçekleşt�. 3

Kartlı Ödemeler
Temmuzda Arttı...

Dış Ticaret
İstatistikleri Açıklandı...
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Bankacılık Sektörünün Aktifleri 
Temmuzda Arttı...

Bankalararası Kart Merkez�'nden (BKM) temmuz 
ayı kartlı ödeme ver�ler�ne �l�şk�n yapılan 
açıklamaya göre, temmuz ayı sonunda Türk�ye'de 
92,1 m�lyon adet kred� kartı, 158,6 m�lyon adet 
banka kartı ve 65,4 m�lyon adet ön ödemel� kart 
kullanılıyor.

2 0 2 1  y ı l ı n ı n  t e m m u z  a y ı  � l e 
kıyaslandığında kred� kartı aded�nde yüzde 15'l�k, 
banka kartı aded�nde yüzde 11'l�k, ön ödemel� kart 
aded�nde �se yüzde 28'l�k artış yaşandı. Toplam 
kart sayısı �se 316,1 m�lyon adede ulaşarak geçen 
yılın aynı dönem�ne göre yüzde 15 artış gösterd�.

BKM ver�ler�ne bakıldığında, kred� 
kartları, banka kartları ve ön ödemel� kartlar �le 
temmuz ayında yapılan toplam ödeme tutarı 
geçen yılın aynı dönem�ne göre yüzde 109 artarak 
316,9 m�lyar TL oldu.

Bu ödemeler�n 248,7 m�lyar TL's� kred� 
kartları �le yapılırken 62,3 m�lyar TL's�nde banka 
kartları, 5,9 m�lyar TL's�nde �se ön ödemel� kartlar 
kullanıldı.

Buna göre, kred� kartı �le ödemelerde 
öncek� yılın aynı dönem�ne göre büyüme oranı 
yüzde 103, banka kartı �le ödemelerde yüzde 132 
olurken ön ödemel� kartlar �le yapılan ödemelerde 
�se bu oran yüzde 164 olarak gerçekleşt�.

Motorlu taşıtlar verg�s� �ç�n �nternetten 
ödemeler terc�h ed�ld�

MTV'n�n �k�nc� taks�t�n�n ödend�ğ� 
temmuz ayında, bu ödemeler� de kapsayan 
"kamu-verg� ödemeler�" alanında, 1 Temmuz-2 
Ağustos tar�hler� arasında kartlarla 13,9 m�lyar 
TL'l�k ödeme yapıldı. 3

Hisarcıklıoğlu, Oda ve Borsa ile birlikte TOGG
Gemlik Tesislerini Ziyaret Etti..
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Türk�ye İstat�st�k Kurumu (TÜİK) ve T�caret Bakanlığı �ş b�rl�ğ�yle 
oluşturulan temmuz ayına �l�şk�n geç�c� dış t�caret ver�ler� açıklandı. 
Buna göre, Temmuz ayında �hracat, b�r öncek� yılın aynı ayına göre 
yüzde 13,4 artarak 18 m�lyar 551 m�lyon dolar, �thalat yüzde 41,4 artarak 
29 m�lyar 240 m�lyon dolar olarak gerçekleşt�.

Ocak-Temmuz dönem�nde �hracat yüzde 19,1, �thalat yüzde 40,7 
arttı

Genel t�caret s�stem�ne göre �hracat 2022 yılı Ocak-Temmuz 
dönem�nde b�r öncek� yılın aynı dönem�ne göre yüzde 19,1 artarak 144 
m�lyar 331 m�lyon dolar, �thalat yüzde 40,7 artarak 206 m�lyar 508 
m�lyon dolar olarak gerçekleşt�.

Temmuz ayında enerj� ürünler� ve altın har�ç �hracat yüzde 7,4, 
�thalat yüzde 19,3 arttı

Enerj� ürünler� ve parasal olmayan altın har�ç �hracat, 2022 
Temmuz ayında yüzde 7,4 artarak 15 m�lyar 665 m�lyon dolardan, 16 
m�lyar 820 m�lyon dolara yükseld�.

Temmuz ayında enerj� ürünler� ve parasal olmayan altın har�ç 
�thalat yüzde 19,3 artarak 16 m�lyar 560 m�lyon dolardan, 19 m�lyar 763 
m�lyon dolara yükseld�.

Enerj� ürünler� ve parasal olmayan altın har�ç dış t�caret açığı 
Temmuz ayında 2 m�lyar 943 m�lyon dolar olarak gerçekleşt�. Dış t�caret 
hacm� yüzde 13,5 artarak 36 m�lyar 582 m�lyon dolar olarak gerçekleşt�. 
Söz konusu ayda enerj� ve altın har�ç �hracatın �thalatı karşılama oranı 
yüzde 85,1 oldu.

Dış t�caret açığı Temmuz ayında yüzde 147,0 arttı

Temmuz ayında dış t�caret açığı b�r öncek� yılın aynı ayına göre 
yüzde 147,0 artarak 4 m�lyar 329 m�lyon dolardan, 10 m�lyar 690 m�lyon 
dolara yükseld�. İhracatın �thalatı karşılama oranı 2021 Temmuz ayında 
yüzde 79,1 �ken, 2022 Temmuz ayında yüzde 63,4'e ger�led�.

Dış t�caret açığı Ocak-Temmuz dönem�nde yüzde 143,7 arttı

Ocak-Temmuz dönem�nde dış t�caret açığı yüzde 143,7 artarak 
25 m�lyar 510 m�lyon dolardan, 62 m�lyar 177 m�lyon dolara yükseld�. 
İhracatın �thalatı karşılama oranı 2021 Ocak-Temmuz dönem�nde yüzde 
82,6 �ken, 2022 yılının aynı dönem�nde yüzde 69,9'a ger�led�.

Temmuz ayında �malat sanay�n�n toplam �hracattak� payı yüzde 
94,2 oldu

Ekonom�k faal�yetlere göre �hracatta, 2022 Temmuz ayında 
�malat sanay�n�n payı yüzde 94,2, tarım, ormancılık ve balıkçılık 
sektörünün payı yüzde 2,5, madenc�l�k ve taşocakçılığı sektörünün payı 
yüzde 2,9 oldu.

Ocak-Temmuz dönem�nde ekonom�k faal�yetlere göre �hracatta �malat 
sanay�n�n payı yüzde 94,5, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün 
payı yüzde 3,0, madenc�l�k ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,9 
oldu.

Temmuz ayında ara mallarının toplam �thalattak� payı yüzde 80,5 
oldu

Gen�ş ekonom�k gruplar sınıflamasına göre �thalatta, 2022 
Temmuz ayında ara mallarının payı yüzde 80,5, sermaye mallarının payı 
yüzde 11,3 ve tüket�m mallarının payı yüzde 8,1 oldu.

İthalatta, 2022 Ocak-Temmuz dönem�nde ara mallarının payı yüzde 
81,9, sermaye mallarının payı yüzde 10,5 ve tüket�m mallarının payı 
yüzde 7,6 oldu.

Temmuz ayında en fazla �hracat yapılan ülke Almanya oldu

Temmuz ayında �hracatta �lk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya 
yapılan �hracat 1 m�lyar 490 m�lyon dolar olurken, bu ülkey� sırasıyla; 1 
m�lyar 315 m�lyon dolar �le ABD, 1 m�lyar 15 m�lyon dolar �le B�rleş�k 
Krallık, 1 m�lyar 2 m�lyon dolar �le Irak, 850 m�lyon dolar �le İtalya tak�p 
ett�. İlk 5 ülkeye yapılan �hracat, toplam �hracatın yüzde 30,6'sını 
oluşturdu.

Ocak-Temmuz dönem�nde �hracatta �lk sırayı Almanya aldı. 

Almanya'ya yapılan �hracat 12 m�lyar 114 m�lyon dolar olurken, bu 
ülkey� sırasıyla; 9 m�lyar 938 m�lyon dolar �le ABD, 7 m�lyar 501 m�lyon 
dolar �le B�rleş�k Krallık, 7 m�lyar 460 m�lyon dolar �le İtalya ve 7 m�lyar 
355 m�lyon dolar �le Irak tak�p ett�. İlk 5 ülkeye yapılan �hracat, toplam 
�hracatın yüzde 30,7's�n� oluşturdu.

İthalatta �lk sırayı Rusya Federasyonu aldı

İthalatta Rusya Federasyonu �lk sırayı aldı. Temmuz ayında 
Rusya Federasyonu'ndan yapılan �thalat 4 m�lyar 374 m�lyon dolar 
olurken, bu ülkey� sırasıyla; 3 m�lyar 804 m�lyon dolar �le Ç�n, 1 m�lyar 
779 m�lyon dolar �le Almanya, 1 m�lyar 446 m�lyon dolar �le İsv�çre, 1 
m�lyar 389 m�lyon dolar �le ABD �zled�. İlk 5 ülkeden yapılan �thalat, 
toplam �thalatın yüzde 43,7's�n� oluşturdu.

Ocak-Temmuz dönem�nde �thalatta �lk sırayı Rusya 
Federasyonu aldı. Rusya Federasyonu'ndan yapılan �thalat 32 m�lyar 
116 m�lyon dolar olurken, bu ülkey� sırasıyla; 23 m�lyar 887 m�lyon 
dolar �le Ç�n, 13 m�lyar 279 m�lyon dolar �le Almanya, 8 m�lyar 971 
m�lyon dolar �le ABD, 7 m�lyar 956 m�lyon dolar �le İtalya �zled�. İlk 5 
ülkeden yapılan �thalat, toplam �thalatın yüzde 41,7's�n� oluşturdu.

Mevs�m ve takv�m etk�ler�nden arındırılmış ser�ye göre �hracat 
yüzde 5,5 azaldı

Mevs�m ve takv�m etk�ler�nden arındırılmış ser�ye göre; 2022 
yılı Temmuz ayında b�r öncek� aya göre �hracat yüzde 5,5 azalırken, 
�thalat yüzde 2,2 arttı. Takv�m etk�ler�nden arındırılmış ser�ye göre �se; 
2022 yılı Temmuz ayında b�r öncek� yılın aynı ayına göre �hracat yüzde 
9,3, �thalat yüzde 36,0 arttı.

Yüksek teknoloj�l� ürünler�n �malat sanay� �hracatı �ç�ndek� payı 
yüzde 2,2 oldu

Teknoloj� yoğunluğuna göre dış t�caret ver�ler�, ISIC Rev.4 
sınıflaması �ç�nde yer alan �malat sanay� ürünler�n� kapsamaktadır. 
Temmuz ayında ISIC Rev.4'e göre �malat sanay� ürünler�n�n toplam 
�hracattak� payı yüzde 94,2'd�r. Yüksek teknoloj� ürünler�n�n �malat 
sanay� ürünler� �hracatı �ç�ndek� payı yüzde 2,2'd�r. Ocak-Temmuz 
dönem�nde ISIC Rev.4'e göre �malat sanay� ürünler�n�n toplam 
�hracattak� payı yüzde 94,5't�r. Ocak-Temmuz dönem�nde yüksek 
teknoloj� ürünler�n�n �malat sanay� ürünler� �hracatı �ç�ndek� payı yüzde 
2,8'd�r.

Temmuz ayında �malat sanay� ürünler�n�n toplam �thalattak� 
payı yüzde 73,2'd�r. Yüksek teknoloj� ürünler�n�n �malat sanay� ürünler� 
�thalatı �ç�ndek� payı yüzde 10,2'd�r. Ocak-Temmuz dönem�nde �malat 
sanay� ürünler�n�n toplam �thalattak� payı yüzde 69,8'd�r. Ocak-Temmuz 
dönem�nde yüksek teknoloj� ürünler�n�n �malat sanay� ürünler� �thalatı 
�ç�ndek� payı yüzde 9,6'dır. 

Özel t�caret s�stem�ne göre �hracat 2022 yılı Temmuz ayında 16 
m�lyar 989 m�lyon dolar oldu

Özel t�caret s�stem�ne göre, 2022 yılı Temmuz ayında, �hracat 
b�r öncek� yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 artarak 16 m�lyar 989 m�lyon 
dolar, �thalat yüzde 34,1 artarak 26 m�lyar 603 m�lyon dolar olarak 
gerçekleşt�.

Temmuz ayında dış t�caret açığı yüzde 124,9 artarak 4 m�lyar 
276 m�lyon dolardan, 9 m�lyar 614 m�lyon dolara yükseld�. İhracatın 
�thalatı karşılama oranı 2021 Temmuz ayında yüzde 78,4 �ken, 2022 
Temmuz ayında yüzde 63,9'a ger�led�.

İhracat 2022 yılı Ocak-Temmuz dönem�nde 134 m�lyar 958 m�lyon 
dolar oldu

Özel t�caret s�stem�ne göre �hracat, 2022 yılı Ocak-Temmuz 
dönem�nde, b�r öncek� yılın aynı dönem�ne göre yüzde 17,3 artarak 134 
m�lyar 958 m�lyon dolar, �thalat yüzde 38,0 artarak 194 m�lyar 740 
m�lyon dolar olarak gerçekleşt�.

Ocak-Temmuz dönem�nde dış t�caret açığı yüzde 129,6 artarak 
26 m�lyar 38 m�lyon dolardan, 59 m�lyar 782 m�lyon dolara yükseld�. 
İhracatın �thalatı karşılama oranı 2021 Ocak-Temmuz dönem�nde yüzde 
81,5 �ken, 2022 yılının aynı dönem�nde yüzde 69,3'e ger�led�.

OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ
ARAÇ SATIŞLARI

AĞUSTOSTA AZALDI...
Otomot�v D�str�bütörler� Derneğ� (ODD) ocak-
ağustos dönem� ve ağustos ayına �l�şk�n "Otomob�l ve 
Hafif T�car� Araç Pazar Değerlend�rme Raporu"nu 
yayımladı. Rapora göre, otomob�l ve hafif t�car� araç 
toplam pazarı 2022 Ocak-Ağustos dönem�nde b�r 
öncek� yılın aynı dönem�ne göre yüzde 8,5 daralarak 
458 b�n 446 adet oldu. Otomob�l satışları, 2022 Ocak-
Ağustos dönem�nde geçen yıla göre yüzde 9,4 
azalarak 354 b�n 543 adet, hafif t�car� araç pazarı 
yüzde 5,2 daralarak 103 b�n 903 adet oldu.

Ağustos ayına bakıldığında �se otomob�l ve 
hafif t�car� araç pazarı yüzde 17,3, otomob�l pazarı 
yüzde 21,3, hafif t�car� araç pazarı �se yüzde 4,3 
oranında küçüldü. Ağustos ayında otomob�l ve hafif 
t�car� araç pazarı 2021 yılı Ağustos ayına göre yüzde 
17,3 daralarak 48 b�n 336 adet oldu. Ağustos ayında 
otomob�l satışları b�r öncek� yılın aynı ayına göre 
yüzde 21,3 azalarak 35.230 adet olurken, hafif t�car� 
araç pazarı yüzde 4,3 küçülmeyle 13 b�n 106 adet 
oldu.

Otomob�l ve hafif t�car� araç pazarı 10 yıllık 
ağustos ayı ortalama satışlara göre yüzde 18,2 daraldı. 
Otomob�l pazarı, 10 yıllık ağustos ayı ortalama 
satışlara göre yüzde 21,1 daraldı. Hafif t�car� araç 
pazarı, 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre 
yüzde 9,2 daraldı.

Pazarın yüzde 88,3'ü verg� oranları düşük 
olan A, B ve C segmentler�ndek� araçlar oluşturdu. C 
segment� otomob�ller 176.358 adetle yüzde 49,7 pay, 
B segment� otomob�ller 134.896 adetle yüzde 38 pay 
aldı. Gövde t�pler�ne göre değerlend�r�ld�ğ�nde �se 
pazarda en çok terc�h ed�len gövde t�p� SUV 
otomob�ller (yüzde 40,2 pay, 142.559 adet) oldu. SUV 
otomob�ller�; yüzde 36,9 pay ve 130.856 adet satış �le 
Sedan, yüzde 20,8 pay ve 73.840 adet satış �le H/B 
otomob�ller tak�p ett�.

Türk�ye İstat�st�k Kurumu, bu yılın �k�nc� çeyreğ�ne 
(n�san-haz�ran) �l�şk�n gayr�safi yurt �ç� hasıla (GSYH) 
sonuçlarını açıkladı. Buna göre, GSYH tahm�n�, 
z�nc�rlenm�ş hac�m endeks� olarak, yılın �k�nc� 
çeyreğ�nde geçen yılın aynı dönem�nde göre yüzde 7,6 
artış gösterd�.
 	 Üret�m yöntem�ne göre car� fiyatlarla GSYH 
tahm�n�, yılın �k�nc� çeyreğ�nde geçen yılın aynı 
çeyreğ�ne kıyasla yüzde 114,6 artarak 3 tr�lyon 418 
m�lyar 967 m�lyon l�ra olarak gerçekleşt�.
 	 GSYH'n�n �k�nc� çeyrek değer� car� fiyatlarla 
ABD doları bazında 219 m�lyar 335 m�lyon olarak 
gerçekleşt�.

GSYH'y� oluşturan faal�yetler �ncelend�ğ�nde, 
yılın �k�nc� çeyreğ�nde geçen yılın aynı dönem�ne 
kıyasla z�nc�rlenm�ş hac�m endeks� olarak finans ve 
s�gorta faal�yetler� yüzde 26,6, h�zmet faal�yetler� yüzde 
18,1, meslek�, �dar� ve destek h�zmet faal�yetler� yüzde 
11, sanay� yüzde 7,8, b�lg� ve �let�ş�m faal�yetler� yüzde 
5,3, gayr�menkul faal�yetler� yüzde 4,1, d�ğer h�zmet 
faal�yetler� yüzde 1,9 ve kamu yönet�m�, eğ�t�m, �nsan 
sağlığı ve sosyal h�zmet faal�yetler� yüzde 1,7 arttı. 
Tarım, ormancılık ve balıkçılık yüzde 2,9 �le �nşaat 
sektörü �se yüzde 10,9 azaldı.

Öncek� yıllara �l�şk�n büyüme ver�ler�nde de 
rev�zyona g�d�ld�.

Bankalararası Kart Merkez�'nden (BKM) temmuz ayı kartlı ödeme 
ver�ler�ne �l�şk�n yapılan açıklamaya göre, temmuz ayı sonunda 
Türk�ye'de 92,1 m�lyon adet kred� kartı, 158,6 m�lyon adet banka kartı 

ve 65,4 m�lyon adet ön ödemel� kart kullanılıyor.

2021 yılının temmuz ayı �le kıyaslandığında kred� kartı aded�nde 
yüzde 15'l�k, banka kartı aded�nde yüzde 11'l�k, ön ödemel� kart aded�nde �se 
yüzde 28'l�k artış yaşandı. Toplam kart sayısı �se 316,1 m�lyon adede ulaşarak 
geçen yılın aynı dönem�ne göre yüzde 15 artış gösterd�.

BKM ver�ler�ne bakıldığında, kred� kartları, banka kartları ve ön 
ödemel� kartlar �le temmuz ayında yapılan toplam ödeme tutarı geçen yılın aynı 
dönem�ne göre yüzde 109 artarak 316,9 m�lyar TL oldu.

Bu ödemeler�n 248,7 m�lyar TL's� kred� kartları �le yapılırken 62,3 
m�lyar TL's�nde banka kartları, 5,9 m�lyar TL's�nde �se ön ödemel� kartlar 
kullanıldı.

Buna göre, kred� kartı �le ödemelerde öncek� yılın aynı dönem�ne göre 
büyüme oranı yüzde 103, banka kartı �le ödemelerde yüzde 132 olurken ön 
ödemel� kartlar �le yapılan ödemelerde �se bu oran yüzde 164 olarak 

gerçekleşt�.

Motorlu taşıtlar verg�s� �ç�n �nternetten ödemeler terc�h ed�ld�

MTV'n�n �k�nc� taks�t�n�n ödend�ğ� temmuz ayında, bu ödemeler� de 
kapsayan "kamu-verg� ödemeler�" alanında, 1 Temmuz-2 Ağustos tar�hler� 
arasında kartlarla 13,9 m�lyar TL'l�k ödeme yapıldı.

Geçen yılın aynı dönem�ne kıyasla büyüme yüzde 82, ortalama �şlem 
tutarı 915 TL oldu. Kartlarla yapılan kamu-verg� ödeme tutarının yüzde 
66'sında �nternetten ödeme terc�h ed�ld�, yan� her 3 TL kartlı kamu-verg� 
ödemes�n�n 2 TL's� �nternetten yapıldı.

Temmuz ayında yabancı kartlarla yapılan ödemeler 44 m�lyar TL'y� aştı

Yabancı tur�st z�yaret�ndek� artış temmuz ayında da devam ett� ve 
yabancı kartlarla toplam 44 m�lyar TL ödeme yapıldı.

Buna göre öncek� yılın aynı dönem�nde 15,7 m�lyar TL olan kartlı 
ödeme tutarıyla kıyaslandığında yüzde 184 oranında artış gerçekleşt�. İşlem 
başına yapılan kartlı ödeme tutarının �se 965 TL'den 1.628 TL'ye çıktığı 
görüldü.

BDDK tarafından, Temmuz 2022 dönem�ne 
�l�şk�n "Türk Bankacılık Sektörünün Konsol�de 
Olmayan Ana Göstergeler�" raporu yayımlandı. 
Rapora göre, temmuzda bankacılık sektörünün 
akt�f büyüklüğü 12 tr�lyon 304 m�lyar 480 m�lyon 
l�ra düzey�nde gerçekleşt�. Sektörün akt�f toplamı 
2021 sonuna göre 3 tr�lyon 89 m�lyar 18 m�lyon 
l�ra artış kaydederken, bunun oransal karşılığı 
yüzde 33,5 oldu.

Temmuzda 2021 sonuna kıyasla, 
sektörün en büyük akt�f kalem� olan kred�ler 
yüzde 32,9 artarak 6 tr�lyon 511 m�lyar 631 
m�lyon l�raya, menkul değerler toplamı yüzde 
38,0 yükselerek 2 tr�lyon 37 m�lyar 307 m�lyon 
l�raya çıktı. Bu dönemde, kred�ler�n tak�be 
dönüşüm oranı da yüzde 2,42 sev�yes�nde 
gerçekleşt�.

Bankaların kaynakları �ç�nde en büyük 
fon kaynağı durumunda olan mevduat, 
Temmuzda 2021 sonuna göre yüzde 40,6 artarak 
7 tr�lyon 457 m�lyar 718 m�lyon l�raya yükseld�.

Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 
46,8 artışla 1 tr�lyon 48 m�lyar 288 m�lyon l�raya 
ulaştı. Sektörün temmuz sonu �t�barıyla dönem 
net karı 207 m�lyar 860 m�lyon l�ra, sermaye 
yeterl�l�ğ� standart oranı yüzde 18,02 sev�yes�nde 
gerçekleşt�.

Bankacılık Sektörünün
Aktifleri Temmuzda 

12,3 Trilyon Lira Oldu...

Enerj� P�yasası Düzenleme Kurumu'nun haz�ran ayına 
�l�şk�n "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) P�yasası 
Sektör Raporu"na göre, rafiner�c� ve dağıtıcı l�sansı 
sah�pler�nce LPG �thalatı yapılan ülkeler; Cezay�r, 
ABD, Rusya ve Kazak�stan oldu.

Bu dönemde, rafiner�c� ve dağıtıcı l�sansı 
sah�pler�nce yapılan LPG �hracatı �se yüzde 338,5 
artarak yaklaşık 31 b�n 241 tona yükseld�. İhracat, 
Lübnan, Marshall Adaları, İsv�çre, Romanya, 
Bulgar�stan,  Yunan�stan ve Türk�ye Serbest 
Bölgeler�'ne yapıldı.

LPG üret�m� de aynı dönemde yüzde 7,5 
artarak 102 b�n 505 ton oldu.Dağıtıcı l�sansı 
sah�pler�nce haz�randa toplam LPG satışı yaklaşık 307 
b�n 346 ton olarak gerçekleşt�. Yıllık bazda dökme LPG 
satışı yüzde 4,5 artarken, tüplü LPG satışı yüzde 26,4 ve 
otogaz satışı yüzde 12,6 azaldı. Böylece �ç p�yasada 
toplam LPG satışı yüzde 14,7 düşüş gösterd�.

Söz konusu ayda satışlarda yüzde 81,9 pazar 
payıyla otogaz b�r�nc� sırada yer aldı. Bunu, yüzde 15,3 
�le tüplü LPG ve yüzde 2,8 �le dökme LPG �zled�.

Türk�ye İstat�st�k Kurumu, haz�ran ayına �l�şk�n katı yakıt 
�stat�st�kler�n� açıkladı. Buna göre, haz�randa katı 
yakıtların toplam satılab�l�r üret�m m�ktarları, l�ny�tte 6 

m�lyon 742 b�n 313 ton, taş kömürü kokunda 399 b�n 972 ton ve 
taş kömüründe 132 b�n 158 ton oldu. L�ny�tte satılab�l�r üret�m 
haz�randa b�r öncek� aya göre yüzde 5,1, geçen yılın aynı ayına 
göre yüzde 3,6 arttı.

Tesl�mat m�ktarları �se l�ny�tte 6 m�lyon 437 b�n 539 ton, 
taş kömüründe 2 m�lyon 577 b�n 278 ton ve taş kömürü kokunda 
474 b�n 289 ton olarak hesaplandı.

Katı yakıtların tesl�mat yerler�ne göre dağılımı 

�ncelend�ğ�nde, haz�randa taş kömürü tesl�matının yüzde 61,1'� 
term�k santrallere, yüzde 16'sı kok tes�sler�ne, yüzde 12,9'u 
dem�r-çel�k har�c�ndek� sanay�ye yapılırken, l�ny�t tesl�matının 
yüzde 85,1'� term�k santrallere ve yüzde 9,6'sı dem�r-çel�k 
har�c�ndek� sanay�ye gerçekleşt�r�ld�.

Taş kömürü kokunda �se en fazla tesl�mat yüzde 95 �le 
dem�r-çel�k sanay�s�ne yapıldı.

Üret�len katı yakıtların tesl�matları karşılama oranı 
haz�randa yüzde 104,7 �le en yüksek l�ny�tte gerçekleşt�. Bu oran 
taş kömürü kokunda yüzde 84,3, taş kömüründe yüzde 5,1 olarak 
bel�rlend�.

Katı Yakıt İstatistikleri Açıklandı

Enerji İthalatı Faturası Temmuzda
Arttı...

Türk�ye İstat�st�k Kurumu �le T�caret Bakanlığı 
tarafından oluşturulan geç�c� dış t�caret 
�stat�st�kler�ne göre, temmuzda Türk�ye'n�n 
�thalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,4 
artarak 29 m�lyar 240 m�lyon dolar oldu.

Bu tutarın 7 m�lyar 746 m�lyon 140 
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 temmuz ayında bu rakam 
3 m�lyar 958 m�lyon 89 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.

Kartlı Ödemeler
Temmuzda
Yüzde 109 
Arttı...

Kartla yapılan ödemeler, temmuzda geçen yılın aynı dönem�ne göre yüzde 109 artarak 316,9 m�lyar TL'ye ulaştı. Söz konusu 
dönemde toplam kart sayısı yüzde 15'l�k artışla 316,1 m�lyon adede yükseld�.

GSYH tahm�n�, z�nc�rlenm�ş hac�m 
endeks� olarak, yılın �k�nc� çeyreğ�nde 
geçen yılın aynı dönem�nde göre yüzde 
7,6 artış gösterd�.

DiŞ TİCARET 
İSTATİSTİKLERİ
AÇIKLANDI...

Temmuz ayında �hracat, b�r öncek� yılın aynı ayına göre yüzde 13,4 artarak 18 m�lyar 551 m�lyon dolar olarak 
gerçekleşt�.

Türk�ye'n�n enerj� �thalatı �ç�n öded�ğ� tutar, 
temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 
95,7 artarak 7 m�lyar 746 m�lyon 140 b�n 
dolara yükseld�.

Hisarcıklıoğlu, Oda ve Borsa ile birlikte TOGG
Gemlik Tesislerini Ziyaret Etti..
Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) Başkanı ve TOGG 
Yönet�m Kurulu Başkanı M. R�fat H�sarcıklıoğlu, 365 Oda/Borsa 
Başkanı �le Togg Geml�k Tes�sler�nde b�r araya geld�.  

Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer Çenes�z'�n de katıldığı 
programda H�sarcıklıoğlu, Oda/Borsa Başkanlarına Türk�ye'n�n 
Otomob�l� Togg'un serüven�n� ve geld�ğ� noktayı anlattı. TOGG 
CEO'su Gürcan Karakaş da b�r sunum yaparak Togg otomob�l� ve 
e-mob�l�te s�stem� hakkında b�lg� verd�.

Toplantı sonrası Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer 
Çenes�z, sosyal medya hesabından paylaşımda;
	 “Hayal�m�z adım adım gerçek oluyor. TOGG Geml�k 
tes�s�nde TOBB Başkanımız M. R�fat H�sarcıklıoğlu'nun ev 
sah�pl�ğ�nde �ncelemelerde bulunduk ve gurur duyduk.  İnşallah 
TOGG en kısa sürede yollarda olacak. Çoğu g�tt�, azı kaldı. 29 
Ek�m'� heyecanla bekl�yoruz.”ded�.

Türkiye
Ekonomisi
Yüzde 7,6
Büyüdü...

TCMB’den Zorunlu Karşılıklar 
Tebliğinde Değişiklik...

Yapılan değ�ş�kl�klere göre, yabancı para 
mevduat ve katılım fonundan, vadel� Türk l�rası 
mevduat ve katılma hesabına dönüşüm hedef 
değerler� güncellend�. Daha önce sadece gerçek 
k�ş�lere yönel�k olan söz konusu dönüşüm 
hedefler�ne tüzel k�ş�ler de dâh�l ed�ld�.

Bu kapsamda, mevduat ve katılım 
bankaları, tüzel k�ş�ler�n yabancı para mevduat 
ve katılım fonu hesapları �ç�n de bel�rlenen 
dönüşüm oranına göre �lave yabancı para 
zorunlu karşılık tes�s edecek.

Değ�şt�r�len madde doğrultusunda 
�lave yabancı para zorunlu karşılık oranları da 
yen�den düzenlend�.

Buna göre, gerçek ve tüzel k�ş� 
dönüşüm oranı yüzde 10'un altında kalan 
bankalar �lave olarak 5 puan, yüzde 10 �la 20 
arasında olan bankalar �lave 3 puan yabancı 
para zorunlu karşılık tes�s edecek.

Gerçek veya tüzel k�ş� dönüşüm oranı 
hesaplanamayan bankalar �ç�n Merkez 
Bankasınca bel�rlenen usul ve esaslar d�kkate 
alınacak.

Bankalar daha önce �lave yabancı para 
zorunlu karşılık oranını sadece gerçek k�ş� 
dönüşüm oranına göre uyguluyordu. Esk� 
tebl�ğ kapsamında, gerçek k�ş� dönüşüm oranı 
yüzde 5'�n altında olan bankalar �lave 5 puan, 
yüzde 5 �la 10 arasında olan bankalar �lave 3 
puan yabancı para zorunlu karşılık tes�s 
ed�yordu.

Tebl�ğ, 2 Eylül Cuma günü �t�barıyla 
yürürlüğe g�recek.

Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası'nın 
(TCMB) Zorunlu Karşılıklar Hakkında 
Tebl�ğ'de yaptığı değ�ş�kl�kler, Resm� 
Gazete'de yayımlandı.

LPG İthalatı Haziranda Yıllık Bazda Arttı... 


