
Kurban Bayramı 
tat�l�n�n başladığı 17 
Temmuz'un b�r gün 
ö n c e s � n d e  1 0 4 
m�lyon l�trey� aşan 
akaryakıt satışıyla 
günlük bazda rekor 
kırıldı.

İ
nt�bak planı redded�len 21 
tasarruf finansman ş�rket�n�n 
t a s fi y e  s ü r e c � n �  Ta s a r r u f 

Mevduatı S�gorta Fonu yürütecek.
� Bazı Kanun ve Kanun 
H ü k m ü n d e  K a r a r n a m e l e r d e 
Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Kanun, 
Resm� Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe g�rd�.

� Bu kapsamda F�nansal 
K�ralama, Faktor�ng, F�nansman ve 
Tasarruf F�nansman Ş�rketler� 
Kanununun 50/A maddes�nde 
yapı lan  değ�ş �k l �k le ,  t asfiye 
kom�syonunun TMSF tarafından 
atanacağı ve tasfiye �şlemler�n�n bu 
kom�syon tarafından yürütüleceğ� 
hüküm altına alındı.

Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) 
Başkanı M. R�fat H�sarcıklıoğlu, Kazan Z�rves� 
2021 kapsamında Tatar�stan Cumhurbaşkanı 
Rüstem M�nn�hanov �le b�r araya geld�. 
� H�sarcıklıoğlu, görüşmede yaptığı 
konuşmada, yen� t�p koronav�rüs (Kov�d-19) 
salgınına rağmen z�rveye �lg�n�n "muhteşem" 
olduğunu söyled�.
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Türk�ye'n�n �hracatı haz�randa geçen yılın aynı ayına göre 
yüzde 46,9 artarak 19 m�lyar 775 m�lyon dolar, �thalatı yüzde 
38,7 yüksel�şle 22 m�lyar 628 m�lyon dolar olarak 

gerçekleşt�.
� Türk�ye İstat�st�k Kurumu (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, Genel T�caret S�stem� (GTS) kapsamında �hracat 
haz�randa geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 46,9 artarak 19 m�lyar 
775 m�lyon dolar, �thalat yüzde 38,7 artışla 22 m�lyar 628 m�lyon 
dolar oldu.
� Dış t�caret açığı haz�randa geçen yılın aynı ayına göre yüzde 
0,2 azalarak 2 m�lyar 853 m�lyon dolara ger�led�. İhracatın �thalatı 
karşılama oranı Haz�ran 2020'de yüzde 82,5 �ken, 2021 Haz�ran 

ayında yüzde 87,4'e yükseld�.
� İhracat ocak-haz�ran dönem�nde �se geçen yılın aynı 
dönem�ne göre yüzde 39,8 artarak 104 m�lyar 945 m�lyon dolar, 
�thalat yüzde 27,4 yüksel�şle 126 m�lyar 111 m�lyon dolara ulaştı.
Dış t�caret açığı ocak-haz�ran dönem�nde yüzde 11,4 azalarak 21 
m�lyar 166 m�lyon dolara ger�led�. İhracatın �thalatı karşılama oranı 
Ocak-Haz�ran 2020 dönem�nde yüzde 75,9 �ken bu yılın aynı 
dönem�nde yüzde 83,2'ye yükseld�.
Enerj� ve altın har�ç dış t�caret
� Haz�randa enerj� ürünler� ve altın har�ç �hracat yüzde 48, 
�thalat yüzde 48,9 arttı.
� Enerj� ürünler� ve parasal olmayan altın har�ç �hracat, 
haz�randa 12 m�lyar 792 m�lyon dolardan, 18 m�lyar 932 m�lyon 
dolara yükseld�. 3

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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Reel Kesim Güven Endeksi 114,8 
ile 9 yılın Zirvesinde
Reel Kes�m Güven Endeks�, temmuzda 
114,8 �le N�san 2012'den bu yana en 
yüksek sev�yeye ulaştı. 4

Türk l�rası (TL) mevduatlara stopaj desteğ� uygulaması �le yen� 
t�p koronav�rüs (Kov�d-19) salgınından olumsuz etk�lenen bazı 
sektörlerde uygulanan KDV �nd�r�m� süreler�n�n 30 Eylül'e kadar 
uzatılmasını �çeren Cumhurbaşkanı kararları, Resm� Gazete'de 
yayımlandı.

Odamız ile KTO Karatay
Üniversitesi Arasında
“Eğitim İş Birliği”Proto-
kolü İmzalandı 
Protokol �le KTO Karatay Ün�vers�tes� L�sans veya 
Ön L�sans programlarına kayıt yaptırma hakkı elde 
eden odamız üyeler�, b�r�nc� derece yakınlarının ve 
eşler�n�n KTO Karatay Ün�vers�tes� L�sans veya 
Önl�sans programlarına kayıt yaptırmaları hal�nde 
öğren�m ücret�nden %15 oranında ah�l�k bursu ve 10 
eş�t taks�tte ödeme �mkânı sağlanacak.
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Tataristan   

5

Türkiye’nin Binek
Otomobil İhracatı Yılın 
İlk Yarısında 5 Milyar

Dolara Dayandı

Türk�ye, yılın �lk yarısında 4 m�lyar 923 
m�lyon 650 b�n dolarlık b�nek otomob�l �hraç 
ett�.Ocak-Haz�ran dönem�nde 100'e yakın 
ülke, özerk bölge ve serbest bölgeye b�nek 
otomob�l satıldı. B�nek otomob�l �hracatı, bu 
dönemde 14 m�lyar 382 m�lyon 693 b�n 
dolarlık dış satıma �mza atan otomot�v 
endüstr�s�n�n dış satımından yüzde 34,23 
pay aldı.

4

Hizmet Üretici Fiyat 
Endeksi Haziran’da Yükseldi
Türk�ye İstat�st�k Kurumu, haz�ran ayına �l�şk�n 
"H�zmet Üret�c� F�yat Endeks�" sonuçlarını 
açıkladı.H�zmet Üret�c� F�yat Endeks� (H-ÜFE), 
haz�randa aylık bazda yüzde 6,61, yıllık bazda 
yüzde 34,07 yükseld�.
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Bankacılık Sektörü
Kredi Hacmi 19 Temmuz 

İtibariyle 3 Trilyon

Bankacılık sektörünün kred� hacm�, 19 
Temmuz �t�barıyla b�r öncek� haftaya 
kıyasla 4 m�lyar 764 m�lyon l�ra azalarak 3 

t r � l y o n  8 8 1  m � l y a r  2 2  m � l y o n  l � r a y a 
ger�led�.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık 
bültene göre, sektörün kred� hacm� 19 Temmuz 
haftası �t�barıyla 4 m�lyar 764 m�lyon l�ra azaldı.

3

Tüketici 
Güven Endeksi  

Verileri
Açıklandı...
T ü k e t � c �  g ü v e n 
endeks�, temmuz 
ayında b�r öncek� 
aya göre yüzde 2,7 
oranında azalarak 
79,5 oldu.

2

Tasarruf Finansman Şirketlerinin
Tasfiyesini TMSF Yönetecek.

5

Akaryakıt 
Satışında 
Bayram Rekoru 
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 Sosyal Güvenl�k Kurumu (SGK) 
Başkanvek�l� İsma�l Yılmaz, yapılandırılan 
b o r c u n u  ö d e m e s �  h a l � n d e  a y l ı k 
bağlanab�lecek s�gortalılara, ödeme güçlüğü 
çekmeden banka kred�s� �le emekl�l�k �mkanı 
sunulacağını b�ld�rd�.

� SGK �le Z�raat Bankası, Halkbank ve 
Vakıfbank arasında, 7326 sayılı Yapılandırma 
Kanunu kapsamında, emekl� olab�lecek 

s�gortalılara yönel�k "kred� �ş b�rl�ğ� 
protokolü" �mzalandı.

SGK Başkanlığındak� �mza tören�ne, 
Başkanvek�l� İsma�l Yılmaz �le Z�raat 
Bankası Genel Müdür Yardımcısı Cüneyt 
Sağlık, Vakıfbank Bölge Müdürü N�yaz� 
Ender İmamoğlu ve Halk Bankası Da�re 
Başkanı F�l�z Avukat katıldı.
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TÜRKİYE’NİN İHRACATI HAZİRANDA %46,9 
ARTARAK 19 MİLYAR 775 MİLYON DOLAR OLDU

HİSARCIKLIOĞLU

MİNNİHANOV 

Türk Lirası Mevduatlara Stopaj Desteği 
İle Bazı Sektörlerde KDV İndiriminde Süre 
Eylül Sonuna Kadar Uzatıldı...

2

SGK ile 3 Banka Arasında, Emekli Olabilecek  
Sigortalılara Yönelik “Kredi iş Birliği” İş Birliği
Protokolü İmzalandı... 

Sektörel Güven Endeksi
Verileri Açıklandı...
TÜİK, temmuz ayı sektörel 
güven endeks� ver�ler�n� 
açıkladı. Güven endeks� 
h�zmet, perakende t�caret 
ve �nşaat sektörler�nde 
y ü k s e l d � .  M e v s � m 
etk�ler�nden arındırılmış 
güven endeks� Temmuz 
ayında Haz�ran ayına göre; 
h�zmet sektöründe %5,8, 
p e r a k e n d e  t � c a r e t 
sektöründe %3,7 ve �nşaat 
sektöründe %4,7 arttı.
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İle Görüştü  

Cumhurbaşkanı  

881 Milyar Lira Oldu
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Sosyal Güvenl�k Kurumu (SGK) Başkanvek�l� İsma�l Yılmaz, 
yapılandırılan borcunu ödemes� hal�nde aylık bağlanab�lecek 
s�gortalılara, ödeme güçlüğü çekmeden banka kred�s� �le 
emekl�l�k �mkanı sunulacağını b�ld�rd�.

� SGK �le Z�raat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank 
arasında, 7326 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında, emekl� 
olab�lecek s�gortalılara yönel�k "kred� �ş b�rl�ğ� protokolü" 
�mzalandı.

SGK Başkanlığındak� �mza tören�ne, Başkanvek�l� İsma�l 
Yılmaz �le Z�raat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Cüneyt 
Sağlık, Vakıfbank Bölge Müdürü N�yaz� Ender İmamoğlu ve 
Halk Bankası Da�re Başkanı F�l�z Avukat katıldı.

� SGK Başkanvek�l� Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, 
2006'da yapılan sosyal güvenl�k reformu �le sosyal güvenl�k 
alanında çok öneml� �lerlemeler sağlandığını, Genel Sağlık 
S�gortası S�stem� sayes�nde sağlık güvences�ndek� vatandaşların 
oranının yüzde 70'lerden yüzde 99,5'e çıkarıldığını anımsattı.

� Akt�f s�gortalı sayısının 14,1 m�lyondan yüzde 72'l�k 
artışla 24,3 m�lyona, emekl� sayısının yüzde 75 artarak 7,2 
m�lyon k�ş�den 12,6 m�lyon k�ş�ye ulaştığını, emekl�lere yapılan 
ödemeler�n gayr� safi yurt �ç� hasılaya oranının yüzde 5,6'dan 
yüzde 6,8'e yükseld�ğ�n� aktaran Yılmaz, k�ş� başına düşen yıllık 
hek�me müracaat sayısının da 3,1'den 10,3'e yükseld�ğ�n� 
kaydett�.

� Kurumun finansal yapısı güçlend�r�lerek, gel�rler�n 
g�derler� karşılama oranının yüzde 75'ten yüzde 88'e çıktığını, 
2006'da yaklaşık 1 m�lyon olan �ş yer� sayısının yüzde 96'lık 
artışla 2 m�lyonu aştığını, ortalama 120 güne varan aylık bağlama 
süres�n�n 13 güne düşürüldüğünü bel�rten Yılmaz, 2000'l� 
yıllarda 3 b�n 986 olan bedel� ödenen �laç sayısının bugün 
�t�barıyla 8 b�n 627'ye ulaştığını söyled�.

"2,2 m�lyon k�ş� yapılandırma �ç�n başvurdu, 101 m�lyar l�ra 
alacak yapılandırıldı"

� Yılmaz, �şverenlere asgar� ücret desteğ�ne 2021'de de 
devam ett�kler�ne �şaret ederek, e-Devlet üzer�nden sunulan 162 
uygulamayla vatandaşların h�zmetlere en kolay şek�lde 
er�şmeler�n� sağladıklarını anlattı.

� Analık hal�ndek� geç�c� �ş göremezl�k ödemeler� ve 
emz�rme ödenekler�ne �l�şk�n raporların da günlük olarak �şleme 
alındığını, ödenekler�n tek tıkla ödenmeye başlandığını bel�rten 
Yılmaz, SGK'n�n neredeyse tüm �şlemler�n�n d�j�tal ortama 
aktarıldığına d�kkat� çekt�.

� Yapılandırma düzenlemeler�n�n de başvurudan ödemeye 
kadar tüm süreçler�n�, e-Devlet, e-S�gorta g�b� d�j�tal kanallar 
üzer�nden yürüttükler�ne, d�leyenler�n fiz�k� olarak da 
başvurularını yapab�ld�ğ�ne �şaret eden Yılmaz, Kov�d-19 
salgınıyla mücadele sürec�nde başta sağlık yardımları olmak 
üzere vatandaşların tüm zorunlu h�zmetlerden kes�nt�s�z 
faydalanmasının sağlandığını vurguladı.

� Yılmaz, hayata geç�r�len yapılandırma düzenlemeler�n�n 
�şveren ve vatandaşları özell�kle salgın sürec�nde ekonom�k 
olarak rahatlatmak adına büyük önem taşıdığının altını ç�zerek, 
17 Kasım 2020'de yürürlüğe g�ren 7256 sayılı Kanun 
kapsamında 2,2 m�lyon k�ş�n�n yapılandırma �ç�n başvurduğunu, 
101 m�lyar l�ra alacağın yapılandırıldığını, bugün �t�barıyla 
yaklaşık 14,5 m�lyar l�ralık tahs�lat gerçekleşt�r�ld�ğ�n� b�ld�rd�.

� Yılmaz, "9 Haz�ran 2021'de yürürlüğe g�ren 7326 sayılı 
Kanun �le kurumumuz alacakları �ç�n yen� b�r yapılandırma 
�mkanı get�r�lm�şt�r. Yapılandırmanın kapsamı oldukça gen�ş 
tutularak 2021 N�san ayı ve önces�ne a�t kurumumuzun 
neredeyse tüm alacakları kapsama alınmıştır. Gerek taks�t 
süres�n�n uzunluğu ve toplamda 36 aya kadar ödeme süres�, peş�n 
ödeme avantajı, gerekse kred� kartıyla ödeme, elektron�k 
ortamda başvuru �mkanı g�b� yollarla �şverenler�m�ze ve 

s�gortalılarımıza gerekl� tüm kolaylıkları sunmuş bulunuyoruz." 
b�lg�s�n� paylaştı.

Protokol �le kred� kullanarak emekl� olab�lecek 32 b�n 
s�gortalı var

� İsma�l Yılmaz, kanun kapsamında, yapılandırdıkları 
pr�m borçlarını ya da �hya ed�lecek sürelere �l�şk�n borçlarını 
ödemeler� hal�nde emekl� olab�lecek durumda olan s�gortalılara 
b�r kolaylık daha sunmak �ç�n Z�raat, Halkbank ve Vakıfbank �le 
�ş b�rl�ğ� protokolünün �mzalandığını bel�rterek, sözler�n� şöyle 
sürdürdü:

� "Protokol �le yapılandırılan borcunu ödemes� hal�nde 
aylık bağlanab�lecek s�gortalılarımıza, herhang� b�r ödeme 
güçlüğü çekmeden banka kred�s� �le emekl�l�k �mkanı 
sunulacaktır.

� B�r öncek� yapılandırma düzenlemes� kapsamında 
�mzaladığımız protokol sayes�nde yaklaşık 16 b�n 500 
s�gortalımız kred� kullanarak emekl�l�k hakkına kavuşmuştur. 
Hal�hazırda 7326 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında olup, 
bugün �mzalanacak protokol �le kred� kullanarak emekl� 
olab�lecek durumda olan yaklaşık 32 b�n s�gortalımız 
bulunmaktadır."

Kred� taks�tler�, bağlanacak emekl� aylıklarından kes�lecek

� SGK Başkanvek�l�  Yılmaz, "S�gortalılarımız, 
yapılandırılan s�gorta pr�m borçlarının peş�n ödeme tar�h�n�n son 
gününe, yan� 1 Kasım'a kadar aylık 1,55 fa�z oranı ve 36 ay vade 
�le kred� kullanab�lecekler. Kred� taks�tler� �se bağlanacak emekl� 
aylıklarından kes�lerek ödenecekt�r." ded�.

� Yılmaz, kred� �ş b�rl�ğ� protokolünden k�mler�n 
yararlanab�leceğ�ne �l�şk�n olarak da şu b�lg�ler� paylaştı:

� "Kred� �ş b�rl�ğ� protokolü kapsamında; b�r�km�ş pr�m 
borcunu ödemes� durumunda 4/B'den yan� esk� Bağ-Kur 
kapsamında yaşlılık aylığı bağlanab�lecek s�gortalılar, Bağ-Kur 
pr�m borcu olup, ödemes� durumunda 4/A'dan yaşlılık aylığı 
bağlanab�lecek s�gortalılar, pr�m�n� kend� ödeyenler ded�ğ�m�z 
Ek-5 ve Ek-6 kapsamında çalışanlardan b�r�km�ş pr�m borcunu 
ödemes� durumunda yaşlılık aylığı bağlanab�lecek s�gortalılar, 
h�zmet borçlanması neden�yle yaşlılık aylığı bağlanab�lecek 
s�gortalılar �le geçm�ş dönemde durdurulan h�zmet süreler�n� 
�hya etmek �steyen s�gortalılarımız da bu kred� kapsamından 
faydalanab�lecekler."

� Z�raat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank yönet�c�ler�ne �ş 
b�rl�ğ�nden dolayı teşekkür eden �Yılmaz ,  sosya l  güvenl �k 
reformunun m�marı Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p Erdoğan'ın 
önderl�ğ�nde, Çalışma ve Sosyal Güvenl�k Bakanı Vedat 
B�lg�n'�n rehberl�ğ�nde SGK olarak vatandaşların yanında 
olmaya devam edecekler�n�n altını ç�zd�.

"Vatandaşlarımıza bu h�zmet� verecek olmaktan çok 
mutluyuz"

� Törende konuşan Z�raat Bankası Genel Müdür 
Yardımcısı Cüneyt Sağlık da bugüne kadar yaklaşık 150 b�n 
vatandaşın Bağ-Kur pr�m borcu yapılandırması kapsamında 
emekl�l�k hakkı kazanmasına aracılık ett�kler�n� d�le get�rd�.

� Sağlık, "Ülkem�zdek� emekl� maaş ödemeler�n�n 
yaklaşık yüzde 40'ını ödeyen Z�raat Bankası olarak yen� 
uygulama kapsamında da vatandaşlarımıza bu h�zmet� verecek 
olmaktan çok mutluyuz." değerlend�rmes�nde bulundu.

� Vakıfbank Bölge Müdürü N�yaz� Ender İmamoğlu ve 
Halk Bankası Da�re Başkanı F�l�z Avukat da protokolün hayırlı 
olması temenn�ler�n� �fade ett�.

� Konuşmaların ardından Yılmaz ve banka yönet�c�ler� �ş 
b�rl�ğ� protokolünü �mzaladı.

HİZMET ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ

HAZİRANDA ARTTI 
Türk�ye İstat�st�k Kurumu, haz�ran ayına �l�şk�n 
"H�zmet Üret�c� F�yat Endeks�" sonuçlarını 
açıkladı.H�zmet Üret�c� F�yat Endeks� (H-ÜFE), 
haz�randa aylık bazda yüzde 6,61, yıllık bazda 
yüzde 34,07 yükseld�.
� Türk�ye İstat�st�k Kurumu, haz�ran 
ayına �l�şk�n "H�zmet Üret�c� F�yat Endeks�" 
sonuçlarını açıkladı.
� Buna göre, H�zmet Üret�c� F�yat 
Endeks� (H-ÜFE) haz�randa b�r öncek� aya göre 
yüzde 6,61, b�r öncek� yılın aralık ayına göre 
yüzde 20,72, b�r öncek� yılın aynı ayına göre 
yüzde 34,07 ve on �k� aylık ortalamalara göre 
yüzde 22,40 artış gösterd�.
Ulaştırma ve depolama h�zmetler� yıllık yüzde 
37,79 arttı
� B�r öncek� yılın aynı ayına göre, 
ulaştırma ve depolama h�zmetler�nde yüzde 
37,79, konaklama ve y�yecek h�zmetler�nde 
yüzde 34,58, b�lg� ve �let�ş�m h�zmetler�nde 
yüzde 10,46, gayr�menkul h�zmetler�nde yüzde 
98,73, meslek�, b�l�msel ve tekn�k h�zmetlerde 
yüzde 20,60, �dar� ve destek h�zmetler�nde yüzde 
30,91 artış gerçekleşt�.
Ulaştırma ve depolama h�zmetler� aylık yüzde 
4,21 arttı
� B�r öncek� aya göre, ulaştırma ve 
depolama h�zmetler�nde yüzde 4,21, konaklama 
ve y�yecek h�zmetler�nde yüzde 8,00, b�lg� ve 
�let�ş�m h�zmetler�nde yüzde 0,60, gayr�menkul 
h�zmetler�nde yüzde 61,82, meslek�, b�l�msel ve 
tekn�k h�zmetlerde yüzde 0,06, �dar� ve destek 
h�zmetler�nde yüzde 4,51 artış gerçekleşt�.

Tüket�c� güven endeks�, temmuz ayında b�r öncek� aya 
göre yüzde 2,7 oranında azalarak 79,5 oldu.

 Türk�ye İstat�st�k Kurumu (TÜİK), temmuz 
ayı tüket�c� güven endeks� ver�ler�n� açıkladı.

 TÜİK ve Türk�ye Cumhur�yet Merkez 
Bankası �şb�rl�ğ� �le yürütülen tüket�c� eğ�l�m anket� 
sonuçlarından hesaplanan mevs�m etk�ler�nden 
arındırılmış tüket�c� güven endeks�, temmuz ayında b�r 
öncek� aya göre yüzde 2,7 oranında azaldı. Haz�ran 
ayında 81,7 olan endeks, temmuz ayında 79,5 oldu.

Hanen�n madd� durumu endeks� 57,9 oldu
 Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde 
hanen�n madd� durumu endeks� Haz�ran ayında 61,0 
�ken, Temmuz ayında yüzde 5,1 oranında azalarak 57,9 
oldu.
 Gelecek 12 aylık döneme �l�şk�n hanen�n 
madd� durum beklent�s� endeks� Haz�ran ayında 82,9 
�ken, Temmuz ayında yüzde 3,8 oranında azalarak 79,8 
oldu.

Genel ekonom�k durum beklent�s� endeks� 83,2 
oldu
 Gelecek 12 aylık döneme �l�şk�n genel 
ekonom�k durum beklent�s� endeks� Haz�ran ayında 
86,0 �ken, Temmuz ayında yüzde 3,3 oranında azalarak 
83,2 oldu.
 Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık 
dönemde dayanıklı tüket�m mallarına harcama yapma 
düşünces� endeks� Haz�ran ayında 96,9 �ken, Temmuz 
ayında yüzde 0,1 oranında artarak 97,0 oldu.

Türk�ye'n�n �hracatı haz�randa geçen yılın aynı ayına göre yüzde 
46,9 artarak 19 m�lyar 775 m�lyon dolar, �thalatı yüzde 38,7 
yüksel�şle 22 m�lyar 628 m�lyon dolar olarak gerçekleşt�.

� Türk�ye İstat�st�k Kurumu (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, Genel T�caret S�stem� (GTS) kapsamında �hracat 
haz�randa geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 46,9 artarak 19 m�lyar 
775 m�lyon dolar, �thalat yüzde 38,7 artışla 22 m�lyar 628 m�lyon dolar 
oldu.
� Dış t�caret açığı haz�randa geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 
azalarak 2 m�lyar 853 m�lyon dolara ger�led�. İhracatın �thalatı 
karşılama oranı Haz�ran 2020'de yüzde 82,5 �ken, 2021 Haz�ran ayında 
yüzde 87,4'e yükseld�.
� İhracat ocak-haz�ran dönem�nde �se geçen yılın aynı dönem�ne 
göre yüzde 39,8 artarak 104 m�lyar 945 m�lyon dolar, �thalat yüzde 27,4 
yüksel�şle 126 m�lyar 111 m�lyon dolara ulaştı.
� Dış t�caret açığı ocak-haz�ran dönem�nde yüzde 11,4 azalarak 
21 m�lyar 166 m�lyon dolara ger�led�. İhracatın �thalatı karşılama oranı 
Ocak-Haz�ran 2020 dönem�nde yüzde 75,9 �ken bu yılın aynı 
dönem�nde yüzde 83,2'ye yükseld�.
Enerj� ve altın har�ç dış t�caret
� Haz�randa enerj� ürünler� ve altın har�ç �hracat yüzde 48, �thalat 
yüzde 48,9 arttı.
� Enerj� ürünler� ve parasal olmayan altın har�ç �hracat, haz�randa 
12 m�lyar 792 m�lyon dolardan, 18 m�lyar 932 m�lyon dolara yükseld�.
� Haz�randa enerj� ürünler� ve parasal olmayan altın har�ç �thalat 
12 m�lyar 536 m�lyon dolardan, 18 m�lyar 663 m�lyon dolara çıktı.
� Enerj� ürünler� ve parasal olmayan altın har�ç dış t�caret fazlası, 
geçen ay 270 m�lyon dolar olarak gerçekleşt�.
� Dış t�caret hacm� yüzde 48,4 artarak 37 m�lyar 595 m�lyon 
dolara yükseld�. Söz konusu ayda enerj� ve altın har�ç �hracatın �thalatı 
karşılama oranı yüzde 101,4 olarak kayıtlara geçt�. 
Sektörlere göre �hracat
� Buna göre, ekonom�k faal�yetler �ncelend�ğ�nde, �hracatta, 
haz�ran ayında �malat sanay�s�n�n payı yüzde 94,8, tarım, ormancılık ve 
balıkçılık sektörünün payı yüzde 3, madenc�l�k ve taş ocakçılığı 
sektörünün payı yüzde 1,6 oldu.
� Ocak-haz�ran dönem�nde ekonom�k faal�yetlere göre �hracatta 
�malat sanay�s�n�n payı yüzde 94,4, tarım, ormancılık ve balıkçılık 
sektörünün payı yüzde 3,2, madenc�l�k ve taş ocakçılığı sektörünün payı 
yüzde 1,9 olarak hesaplandı.
� Gen�ş ekonom�k gruplar sınıflamasına göre �thalatta, haz�randa 
ara mallarının payı yüzde 75,2, sermaye mallarının payı yüzde 15 ve 
tüket�m mallarının payı yüzde 9,8 olarak kayded�ld�.
� Ocak-haz�ran dönem�nde ara mallarının payı yüzde 75,6, 
sermaye mallarının payı yüzde 14,1 ve tüket�m mallarının payı yüzde 
10,1 oldu.
Almanya �hracatta, Ç�n �thalatta �lk sırada
� Haz�randa, �hracat yapılan ülkeler arasında �lk sırayı Almanya 
aldı. Bu ülkeye 1 m�lyar 705 m�lyon dolarlık �hracat gerçekleşt�r�ld�.
� Almanya'yı 1 m�lyar 348 m�lyon dolarla ABD, 1 m�lyar 271 

m�lyon dolarla B�rleş�k Krallık, 1 m�lyar 82 m�lyon dolarla İtalya, 913 
m�lyon dolarla Irak tak�p ett�. İlk 5 ülkeye yapılan �hracat, toplam 
�hracatın yüzde 31,9'unu oluşturdu.
� Ocak-haz�ran dönem�ndek� �hracatta da �lk sırayı Almanya aldı. 
Bu dönemde Almanya'ya yapılan �hracat 9 m�lyar 386 m�lyon dolar 
olurken söz konusu ülkey� 6 m�lyar 773 m�lyon dolarla � A B D ,  6 
m�lyar 245 m�lyon dolarla B�rleş�k Krallık, 5 m�lyar 475 m�lyon dolarla 
İtalya ve 4 m�lyar 892 m�lyon dolarla Irak �zled�. 6 ayda �lk 5 ülkeye 
yapılan �hracat, toplam �hracatın yüzde 31,2's�ne karşılık geld�.
� İthalatta �se �lk sırayı Ç�n aldı. Haz�randa Ç�n'den yapılan �thalat 
2 m�lyar 858 m�lyon dolar olurken bu ülkey� 2 m�lyar 321 m�lyon dolarla 
Rusya, 1 m�lyar 918 m�lyon dolarla Almanya, 1 m�lyar 248 m�lyon 
dolarla ABD, 1 m�lyar 10 m�lyon dolarla İtalya �zled�. İlk 5 ülkeden 
yapılan �thalat, toplam �thalatın yüzde 41,3'ünü oluşturdu.
� Ocak-haz�ran dönem�nde de �thalatta �lk sırayı Ç�n aldı. Ç�n'den 
yapılan �thalat 15 m�lyar 144 m�lyon dolar olurken bu ülkey� 12 m�lyar 
631 m�lyon dolarla Rusya, 11 m�lyar 272 m�lyon dolarla Almanya, 5 
m�lyar 948 m�lyon dolarla ABD, 5 m�lyar 585 m�lyon dolarla İtalya 
�zled�. İlk 5 ülkeden yapılan �thalat, toplam �thalatın yüzde 40,1'�ne 
tekabül ett�.
� Mevs�m ve takv�m etk�ler�nden arındırılmış ser�ye göre, 
haz�randa b�r öncek� aya göre �hracat yüzde 1,6, �thalat yüzde 0,1 arttı. 
Takv�m etk�ler�nden arındırılmış ser�ye göre �se haz�randa geçen yılın 
aynı ayına göre �hracat yüzde 48, �thalat yüzde 39,2 yükseld�.
� Öte yandan, yüksek teknoloj� ürünler�n�n �malat sanay� ürünler� 
�hracatı �ç�ndek� payı haz�randa yüzde 2,8 ve ocak-haz�ran dönem�nde 
yüzde 3 olarak kayıtlara geçt�.
� Haz�ran ayında �malat sanay� ürünler�n�n toplam �hracattak� 
payı yüzde 94,8, ocak-haz�ran dönem�nde yüzde 94,4 oldu.
� İmalat sanay� ürünler�n�n toplam �thalattak� payı haz�randa 
yüzde 78,7 olarak kayıtlara geçerken yüksek teknoloj� ürünler�n�n 
�malat sanay� ürünler� �thalatı �ç�ndek� payı yüzde 12,9 olarak 
hesaplandı.
� İmalat sanay� ürünler�n�n toplam �thalattak� payı ocak-haz�ran 
dönem�nde yüzde 78,8 olurken bu dönemde yüksek teknoloj� 
ürünler�n�n �malat sanay� ürünler� �thalatı �ç�ndek� payı yüzde 12,7 
olarak kayded�ld�.
Özel T�caret S�stem� ver�ler�
� Özel T�caret S�stem�'ne (ÖTS) göre �hracat, haz�randa geçen 
yılın aynı ayına göre yüzde 47,6 artarak 18 m�lyar 807 m�lyon dolara, 
�thalat yüzde 38,1 yükselerek 21 m�lyar 880 m�lyon dolara ulaştı.
� Haz�ran ayında dış t�caret açığı yüzde 1 azalışla 3 m�lyar 103 
m�lyon dolardan 3 m�lyar 73 m�lyon dolara ger�led�. İhracatın �thalatı 
karşılama oranı Haz�ran 2020'de yüzde 80,4 �ken geçen ay yüzde 86'ya 
yükseld�.
� ÖTS'ye göre �hracat, ocak-haz�ran dönem�nde, geçen yılın aynı 
dönem�ne göre yüzde 40,3 artarak 99 m�lyar 583 m�lyon doları, �thalat 
yüzde 28,2 artışla 121 m�lyar 242 m�lyon doları buldu.
Ocak-haz�ran dönem�nde dış t�caret açığı yüzde 8,3 azalarak 23 m�lyar 
658 m�lyon dolardan, 21 m�lyar 704 m�lyon dolara ger�led�. İhracatın 
�thalatı karşılama oranı Ocak-Haz�ran 2020 dönem�nde yüzde 75 �ken 
bu yılın aynı dönem�nde yüzde 82,1'e yükseld�.

Kurban Bayramı tat�l�n�n başladığı 17 Temmuz'un b�r gün 
önces�nde 104 m�lyon l�trey� aşan akaryakıt satışıyla günlük 
bazda rekor kırıldı.
� Kurban Bayramı tat�l� akaryakıt satışlarında rekor 
get�rd�.
� Türk�ye'de günlük ortalama benz�n satışı 8-10 m�lyon 
l�tre, motor�n satışı �se 55-60 m�lyon l�tre sev�yes�nde 
bulunuyor. Seyahatler�n yoğunlaştığı bayram dönemler�nde �se 
benz�n ve motor�n satışları artıyor.
� Enerj� P�yasası Düzenleme Kurumu ver�ler�nden 
derlenen b�lg�lere göre, 9 günlük Kurban Bayramı tat�l� 
önces�nde 16 Temmuz'da yaklaşık 86 m�lyon l�tres� motor�n, 18 
m�lyon l�tres� benz�n olmak üzere 104 m�lyon l�trey� aşkın 
akaryakıt satışıyla günlük bazda rekor kırıldı.
� Tat�l�n �lk gününde 80 m�lyon l�tre motor�n satışı 

yapılırken, benz�n satışları 19,1 m�lyon l�treye ulaştı ve toplam 
akaryakıt satışı 99,1 m�lyon l�tre oldu.
� Ar�fe günü olan 19 Temmuz'da �se yaklaşık 64,6 m�lyon 
l�tres� motor�n, 18,1 m�lyon l�tres� benz�n olmak üzere toplam 
82,6 m�lyon l�tre akaryakıt satışı yapıldı.
� Bayram süres�nce günlük 56-73 m�lyon l�tre 
sev�yes�nde gerçekleşen akaryakıt satışları tat�lden dönüşler�n 
başlamasıyla yen�den arttı ve 24 Temmuz'da 81,7 m�lyon l�treye 
ulaştı. Bunun 65,4 m�lyon l�tres�n� motor�n, 16,3 m�lyon 
l�tres�n� �se benz�n satışları oluşturdu.
� Böylece Kurban Bayramı'nı da kapsayan 16-25 
Temmuz dönem�nde 626,1 m�lyon l�tre motor�n, 163,4 m�lyon 
l�tre benz�n olmak üzere toplam 789,5 m�lyon l�tre akaryakıt 
satışı yapıldı.

TÜİK, temmuz ayı sektörel güven endeks� 
ver�ler�n� açıkladı. Güven endeks� h�zmet, 
perakende t�caret ve �nşaat sektörler�nde 
yükseld�.
� Mevs�m etk�ler�nden arındırılmış güven 
endeks� Temmuz ayında Haz�ran ayına göre; 
h�zmet sektöründe %5,8, perakende t�caret 
sektöründe %3,7 ve �nşaat sektöründe %4,7 arttı.
H�zmet sektörü güven endeks� 114,8 oldu
� Mevs�m etk�ler�nden arındırılmış 
h�zmet sektörü güven endeks� Haz�ran ayında 
108,5 �ken, Temmuz ayında %5,8 oranında 
artarak 114,8 değer�n� aldı. H�zmet sektöründe 
b�r öncek� aya göre, son üç aylık dönemde �ş 
durumu alt endeks� %9,6 artarak 112,0 oldu. Son 
üç aylık dönemde h�zmetlere olan talep alt 
endeks� %6,5 artarak 110,5 değer�n� aldı. Gelecek 
üç aylık dönemde h�zmetlere olan talep beklent�s� 
alt endeks� �se %1,8 artarak 121,8 oldu.
Perakende t�caret sektörü güven endeks� 109,6 
oldu
 � Mevs�m etk�ler�nden arındırılmış 
perakende t�caret sektörü güven endeks� Temmuz 
ayında %3,7 oranında artarak 109,6 değer�n� aldı. 
Perakende t�caret sektöründe b�r öncek� aya göre, 
son üç aylık dönemde �ş hacm� satışlar alt endeks� 
%6,0 artarak 112,4 oldu. Mevcut mal stok 
sev�yes� alt endeks� %2,8 azalarak 86,9 değer�n� 
aldı. Gelecek üç aylık dönemde �ş hacm�-satışlar 
beklent�s� alt endeks� �se %6,6 artarak 129,6 oldu.
İnşaat sektörü güven endeks� 86,3 oldu
� Mevs�m etk�ler�nden arındırılmış �nşaat 
sektörü güven endeks� b�r öncek� ayda 82,4 �ken, 
Temmuz ayında %4,7 oranında artarak 86,3 
değer�n� aldı. İnşaat sektöründe b�r öncek� aya 
göre, alınan kayıtlı s�par�şler�n mevcut düzey� alt 
endeks� %3,3 artarak 78,8 oldu. Gelecek üç aylık 
dönemde toplam çalışan sayısı beklent�s� alt 
endeks� �se %5,9 artarak 93,9 değer�n� aldı.
İnşaat sektöründe Temmuz ayında g�r�ş�mler�n 
%53,9'u faal�yetler� kısıtlayan herhang� b�r 
faktörün olmadığını, %46,1'� �se faal�yetler�n� 
kısıtlayan en az b�r temel faktör bulunduğunu 
bel�rtt�. İnşaat sektöründe faal�yetler� kısıtlayan 
temel faktörlerden; "finansman sorunları" 
Haz�ran ayında  %26,7 �ken Temmuz ayında aynı 
oranda kaldı, "talep yeters�zl�ğ�" Haz�ran ayında 
%19,1 �ken Temmuz ayında %19,2 ve "d�ğer 
faktörler" Haz�ran ayında %25,8 �ken Temmuz 
ayında %22,8 oldu.

Bankacılık Sektörü
Kredi Hacmi 3 Trilyon
881 Milyar Lira Oldu

Bankacılık sektörünün kred� hacm�, 19 Temmuz 
�t�barıyla b�r öncek� haftaya kıyasla 4 m�lyar 
764 m�lyon l�ra azalarak 3 tr�lyon 881 m�lyar 
22 m�lyon l�raya ger�led�.
� B a n k a c ı l ı k  D ü z e n l e m e  v e 
Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 
yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün 
kred� hacm� 19 Temmuz haftası �t�barıyla 4 
m�lyar 764 m�lyon l�ra azaldı.
� Söz konusu dönemde toplam kred� 
hacm� 3 tr�lyon 885 m�lyar 786 m�lyon l�radan 
3 tr�lyon 881 m�lyar 22 m�lyon l�raya �nd�.
� Bankacılık sektöründek� toplam 
mevduat (bankalararası dah�l), 19 Temmuz 
haftası �t�barıyla 2 m�lyar 960 m�lyon l�ra 
düştü. Söz konusu haftada yüzde 0,1 
ger�leyen bankacılık sektörü toplam 
mevduatı, 3 tr�lyon 920 m�lyar 301 m�lyon 
l�ra oldu.
Taks�tl� t�car� kred�ler azaldı
� Ver�lere göre, tüket�c� kred�ler� tutarı, 
aynı dönemde 1 m�lyar 546 m�lyon l�ra 
artarak 708 m�lyar 903 m�lyon l�raya 
yükseld�. Söz konusu kred�ler�n 277 m�lyar 
870 m�lyon l�rası konut, 14 m�lyar 829 m�lyon 
l�rası taşıt ve 416 m�lyar 205 m�lyon l�rası 
�ht�yaç kred�ler�nden oluştu.
� Söz konusu dönemde taks�tl� t�car� 
kred�ler�n tutarı 1 m�lyar 235 m�lyon l�ra 
azalarak 601 m�lyar 43 m�lyon l�raya �nd�. 
Bankaların b�reysel kred� kartı alacakları da 
yüzde 1,6 artarak 171 m�lyar 398 m�lyon 
l�raya çıktı. B�reysel kred� kartı alacaklarının 
69 m�lyar 530 m�lyon l�rası taks�tl�, 101 
m�lyar 867 m�lyon l�rası taks�ts�z oldu.
Yasal öz kaynaklar arttı
� BDDK haftalık ver�ler�ne göre, 
bankacılık sektöründe tak�ptek� alacaklar, 19 
Temmuz haftası �t�barıyla 92 m�lyon l�ra 
artarak 149 m�lyar 337 m�lyon l�raya 
yükseld�. Söz konusu tak�ptek� alacakların 
114 m�lyar 642 m�lyon l�rasına özel karşılık 
ayrıldı.
� Aynı dönemde bankacılık s�stem�n�n 
yasal öz kaynakları 598 m�lyon l�ra artarak 
799 m�lyar 617 m�lyon l�ra oldu.

SEKTÖREL GÜVEN
ENDEKSİ VERİLERİ 
AÇIKLANDI...

Tüketici Güven Endeksi 
Verileri Açıklandı...

Stopaj ve KDV İndirimi 
Süresi Uzatıldı...
Türk l�rası (TL) mevduatlara stopaj desteğ� 
uygulaması �le yen� t�p koronav�rüs (Kov�d-
19) salgınından olumsuz etk�lenen bazı 
sektörlerde uygulanan KDV �nd�r�m� 
süreler�n�n 30 Eylül'e kadar uzatılmasını 
�çeren Cumhurbaşkanı kararları, Resm� 
Gazete'de yayımlandı.
� Buna göre, TL mevduatların caz�bes�n� 
artırmaya ve ters dolar�zasyonu desteklemek 
amacıyla ver�len stopaj desteğ� 30 Eylül 
2021'e uzatıldı.
� S a l g ı n d a n  o l u m s u z  e t k � l e n e n 
konaklama, yeme-�çme, ulaşım, �ş yer� 
k�ralama ve d�ğer h�zmetlerde uygulanan 
KDV �nd�r�mler�n�n süres� de eylül sonuna 
kadar uzatıldı.

SGK ile 3 Banka Arasında, Emekli Olabilecek  
Sigortalılara Yönelik “Kredi iş Birliği” İş Birliği
Protokolü İmzalandı... 

TÜRKİYE’NİN İHRACATI HAZİRANDA %46,9 
ARTARAK 19 MİLYAR 775 MİLYON DOLAR OLDU

AKARYAKIT SATIŞINDA BAYRAM REKORU
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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� (RKGE) 
açıklandı.
 Buna göre, RKGE temmuzda b�r öncek� aya 
kıyasla 1,8 puan artarak 114,8 sev�yes�nde gerçekleşt�. 
Aynı dönemde mevs�msell�kten arındırılmış reel kes�m 
güven endeks� (RKGE-MA) �se 2,3 puan yüksel�şle 
112,1'e çıktı. Böylece RKGE, N�san 2012'den ber� 
gördüğü en yüksek sev�yeye ulaştı.
 Endeks� oluşturan anket sorularına a�t yayılma 
endeksler� �ncelend�ğ�nde, genel g�d�şat, gelecek üç 
aydak� �hracat s�par�ş m�ktarı, son üç aydak� toplam 
s�par�ş m�ktarı, gelecek üç aydak� toplam �st�hdam, sab�t 
sermaye yatırım harcaması ve mevcut toplam s�par�ş 
m�ktarına �l�şk�n değerlend�rmeler endeks� artış 
yönünde, gelecek üç aydak� üret�m hacm� ve mevcut 
mamul mal stokuna �l�şk�n değerlend�rmeler endeks� 
azalış yönünde etk�led�.
 Son üç aya yönel�k değerlend�rmelerde, üret�m 
hacm�, �ç p�yasa s�par�ş m�ktarı ve �hracat s�par�ş 
m�ktarında artış bekleyenler leh�ne olan seyr�n b�r 
öncek� aya göre güçlend�.
Mevcut toplam s�par�şler�n mevs�m normaller�n�n 
a l t ında olduğu yönündek�  değer lend�rmeler 
zayıflayarak devam ederken, mevcut mamul mal 
stokları sev�yes�n�n mevs�m normaller�n�n üstünde 
olduğu yönündek� değerlend�rmeler �se b�r öncek� aya 
göre güçlend�.
ÜFE beklent�s� yüzde 23,2'ye yükseld�
 Gelecek üç aya yönel�k değerlend�rmelerde, 
üret�m hacm� ve �ç p�yasa s�par�ş m�ktarında b�r öncek� 
ayda artış bekleyenler leh�ne olan sey�r zayıflarken, 
�hracat s�par�ş m�ktarında �se b�r öncek� ayda artış 

bekleyenler leh�ne olan sey�r güçlend�.
 Gelecek üç aydak� �st�hdama ve gelecek on �k� 
aydak� sab�t sermaye yatırım harcamasına �l�şk�n artış 
yönlü beklent�ler�n de güçlend�ğ� gözlend�.
 Ortalama b�r�m mal�yetlerde, son üç ayda artış 
olduğunu b�ld�renler leh�ne olan sey�r güçlen�rken, 
gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler leh�ne olan 
sey�r �se zayıfladı.
 Gelecek üç aydak� satış fiyatına �l�şk�n artış 
yönlü beklent�ler�n �se güçlen�rken, gelecek on �k� aylık 
dönem sonu �t�barıyla yıllık ÜFE beklent�s� b�r öncek� 
aya göre 1,4 puan artarak yüzde 23,2 sev�yes�ne çıktı.
 Söz konusu anket dönem�nde, ankete katılan 
�şyerler�n�n yüzde 52,3'ü üret�mler�n� kısıtlayan faktör 
bulunmadığını bel�rt�rken, yüzde 14,2's� talep 
yeters�zl�ğ�n�n üret�mler�n� kısıtlayan en öneml� faktör 
olduğunu, onu sırasıyla hammadde-ek�pman 
yeters�zl�ğ�, mal� �mkansızlıklar, �şgücü yeters�zl�ğ� ve 
d�ğer faktörler�n �zled�ğ�n� bel�rtt�.
 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 artış 
b�ld�renler leh�ne olan sey�r aynı sev�yede devam ett�. 
Avrupa B�rl�ğ� �ç�ndek� yurt dışı p�yasalardak� rekabet 
gücüne �l�şk�n artış yönlü değerlend�rmeler zayıflarken, 
Avrupa B�rl�ğ� dışındak� yurt dışı p�yasalardak� rekabet 
gücüne �l�şk�n artış yönlü beklent�ler �se 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 15,3'e, daha 
kötümser olduğunu bel�rtenler�n oranı �se yüzde 8,3'e 
ger�lerken, aynı kaldığını bel�rtenler�n oranı yüzde 
76,4'e yükseld�.

Reel Kes�m Güven Endeks�, temmuzda 114,8 �le N�san 2012'den bu yana en yüksek 
sev�yeye ulaştı.

Odamız �le KTO Karatay Ün�vers�tes� arasında Eğ�t�m İş 
B�rl�ğ� Protokolü �mzalandı.

� İmzalanan Protokol �le KTO Karatay Ün�vers�tes� L�sans veya 
Ön L�sans programlarına kayıt yaptırma hakkı elde eden odamız 
üyeler�, b�r�nc� derece yakınlarının ve eşler�n�n KTO Karatay 
Ün�vers�tes� L�sans veya Önl�sans programlarına kayıt yaptırmaları 
hal�nde öğren�m ücret�nden %15 oranında ah�l�k bursu ve 10 eş�t 
taks�tte ödeme �mkânı sağlanacak.
� Protokol kapsamında l�sans ve ön l�sans programlarına kayıt 
hakkı elde eden üyeler�m�z �le b�r�nc� derece yakınlarına ve eşler�ne 
ah�l�k bursu, üyeler�m�z�n Odamızdan alacakları güncel tar�hl� yetk� 
belges� aslı �le bu yetk� belges�n� her akadem�k yılbaşında yen�lemes� 
ve b�r�nc� derece yakınlarının �lg�l� Nüfus Müdürlüğünden alacakları 
vukuatlı nüfus kaydı belges�n�n aslını �braz etmeler� şartı �le 
sağlanacak.
� Odamız �le KTO Karatay Ün�vers�tes� arasında �mzalanan 
Eğ�t�m İş B�rl�ğ� Protokolü 2021-2022 akadem�k yılında Ün�vers�teye 
kayıt yaptıran öğrenc�ler �ç�n geçerl� olacak.

Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası (TCMB) Başkan 
Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyonun 2021 yılı sonunda yüzde 
14,1 olarak gerçekleşeceğ�n� tahm�n ed�yoruz" ded�.

 Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası (TCMB) 
Başkan Şahap Kavcıoğlu, yılın üçüncü enflasyon 
raporunun tanıtımı dolayısıyla düzenlenen b�lg�lend�rme 
toplantısında konuştu.

Enflasyon tahm�n� yukarı yönlü rev�ze ed�ld�

 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yıl 
sonu enflasyon tahm�n�n�n 1,9 puan yukarı yönlü rev�ze 
ed�ld�ğ�n� bel�rterek şunları söyled�:

 "Enflasyonun 2021 yıl sonunda yüzde 14,1 olarak 
gerçekleşeceğ�n�, 2022 yıl sonunda yüzde 7,8'e ve 2023 
sonunda orta vadel� hedef olan yüzde 5'e ger�leyerek 
�st�krar kazanacağını tahm�n ed�yoruz."

"Pol�t�ka duruşu enflasyon üzer�nde bel�rlenmeye devam 
ed�lecek"

 "F�yat �st�krarı temel hedefim�z doğrultusunda 
el�m�zdek� tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam 

edeceğ�z" d�yen Kavcıoğlu, pol�t�ka duruşunun enflasyon 
üzer�nde bel�rlenmeye devam ed�leceğ�n� söyled�.

 İk�nc� çeyrekte büyümen�n baz etk�s�yle yüksek 
oranda gerçekleşmes�n�n öngörüldüğünü bel�rten 
Kavcıoğlu, "Yılın ger� kalanında car� fazla beklen�yor. 
Öngörüler�m�z enflasyonda kısa vadede gözlenecek 
hareket�n geç�c� olacağını enflasyonun yılın son çeyreğ�nde 
bel�rg�n düşeceğ�n� göster�yor" ded�.

D�j�tal para çalışmaları: Eylül g�b� p�lot uygulamaya 
başlayacağız

 D�j�tal paralarla �lg�l� çalışmaların devam ett�ğ�n� 
söyleyen Kavcıoğlu, "Eylül ayı g�b� p�lot uygulamaya 
başlayacağız" ded�.

 Türk l�rası mevduatına stopaj �nd�r�m�n�n 
uzatılmasının öneml� fayda sağlayacağını bel�rten 
Kavcıoğlu, kısa vadel� dış borç �stat�st�kler�nde rev�zyon 
yapılacağını da bel�rtt�.

 Sonuçlar 19 Ağustos'ta kısa vadel� dış borç 
�stat�st�kler�yle b�rl�kte paylaşılacak.

İnt�bak planı redded�len 21 tasarruf finansman 
ş�rket�n�n tasfiye sürec�n� Tasarruf Mevduatı 
S�gorta Fonu yürütecek.
 Bazı  Kanun ve  Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r 
Kanun, Resm� Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 
g�rd�.
 Bu  kapsamda  F �nansa l  K� ra lama , 
Faktor�ng, F�nansman ve Tasarruf F�nansman 
Ş�rketler� Kanununun 50/A maddes�nde yapılan 
değ�ş�kl�kle, tasfiye kom�syonunun TMSF 
tarafından atanacağı ve tasfiye �şlemler�n�n bu 
kom�syon tarafından yürütüleceğ� hüküm altına 
alındı.
 Konuya � l �şk�n BDDK'dan yapılan 
açıklamaya göre, F�nansal K�ralama, Faktor�ng, 
F�nansman ve Tasarruf F�nansman Ş�rketler� 
Kanunu �le yasal çerçeve kazanan tasarruf 
finansman ş�rketler� �ç�n BDDK �nt�bak sürec� 
devam ed�yor.
Ş�rketler�n yönet�mler� ayrıntılı �ncelemeye tab� 
tutulacak
 BDDK'ya sunulan �nt �bak planları 

redded�len toplam 21 tasarruf finansman ş�rket�n�n 
tasfiye süreçler�n� TMSF yürütecek. Bu doğrultuda 
BDDK'nın tasfiye kararı aldığı ş�rketler�n 
çözümlemes�n� TMSF sağlayacak. BDDK da 
�nt�bak sürec� devam eden ş�rketler�n mal� 
bünyeler�n� ve kurumsal yönet�mler�n� ayrıntılı b�r 
�ncelemeye tab� tutacak.
 TMSF tarafından yer�ne get�r�lecek tasfiye 
�şlemler�, mevduat s�gortası dah�l herhang� b�r 
devlet garant�s� anlamına gelmese de tasarruf 
sah�pler�n�n haklarının korunması �ç�n tüm 
önlemler alınacak.
 Ş�rketler�n tasfiyes�ne karar verme yetk�s� 
�le tasfiye sürec�n� yürütme yetk�s�n�n aynı kurum 
bünyes�nde toplanmamasının, tasfiye süreçler�n�n 
ver�ml�l�ğ�ne katkı sağlaması beklen�yor.
 Öte yandan bankalar dah�l muhtel�f 
ş�rketler�n çözümleme, tasfiye ve yönet�m� 
k o n u s u n d a  � h t � s a s  k u r u m u  o l a n  T M S F 
kontrolündek� tasfiye kom�syonları �le tasfiye 
sürec�n�n daha hızlı ve etk�n b�r şek�lde 
n�hayetlend�r�lmes� amaçlanıyor.

Sanay�, �nşaat ve t�caret-h�zmet sektörler� toplamında ücretl� çalışan 
sayısı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,2 artış gösterd�.

� Türk�ye İstat�st�k Kurumu (TÜİK), mayıs ayına �l�şk�n ücretl� 
çalışan �stat�st�kler�n� yayımladı.

� Buna göre, sanay�, �nşaat ve t�caret-h�zmet sektörler� 
toplamında ücretl� çalışan sayısı Mayıs 2020'de 11 m�lyon 534 b�n 193 
k�ş� �ken bu yılın mayıs ayında yüzde 17,2 artışla 13 m�lyon 515 b�n 264 
k�ş�ye yükseld�.

� Söz konusu ayda ücretl� çalışan sayısı sanay� sektöründe yıllık 
bazda yüzde 16,1, �nşaat sektöründe yüzde 43,6 ve t�caret-h�zmet 
sektöründe yüzde 13,4 arttı.

Aylık değ�ş�m

Sanay�, �nşaat ve t�caret-h�zmet sektörler� toplamında ücretl� çalışan 
sayısı mayısta, b�r öncek� aya göre yüzde 0,7 artış kaydett�. Bu dönemde 
ücretl� çalışan sayısı sanay� sektöründe yüzde 0,8, �nşaat sektöründe 
yüzde 0,5 ve t�caret-h�zmet sektöründe yüzde 0,6 yükseld�.

Reel Kesim Güven Endeksi  
114,8 İle 9 Yılın Zirvesinde

TÜRKİYE’NİN OTOMOBİL İHRACATI YILIN İLK 
YARISINDA 5 MİLYAR DOLARA DAYANDI
Türk�ye, yılın �lk yarısında 4 m�lyar 923 m�lyon 650 
b�n dolarlık b�nek otomob�l �hraç ett�.Ocak-Haz�ran 
dönem�nde 100'e yakın ülke, özerk bölge ve serbest 
bölgeye b�nek otomob�l satıldı.
 B�nek otomob�l �hracatı, bu dönemde 14 
m�lyar 382 m�lyon 693 b�n dolarlık dış satıma �mza 
atan otomot�v endüstr�s�n�n dış satımından yüzde 
34,23 pay aldı.
 Geçen yıl ocak-haz�ran dönem�nde 4 m�lyar 
295 m�lyon 729 b�n dolar olan b�nek otomob�l �hracatı 
tutarı, bu yılın aynı dönem�nde yüzde 14,6'lık artışla 4 
m�lyar 923 m�lyon 650 b�n dolara yükseld�.
İlk sıradak� Fransa'ya �hracat yaklaşık yüzde 40 arttı
 B�nek otomob�l �hracatı yapılan ülkelere 
bakıldığında, �lk sırada Türk�ye'n�n otomot�v 
sektöründe �k�nc� ana pazarı olan Fransa'nın yer aldığı 
görüldü. Bu ülkeye dış satım yılın �lk yarısında geçen 
yılın aynı dönem�ne kıyasla yüzde 39,4 artarak 677 
m�lyon 137 b�n dolardan 943 m�lyon 968 b�n dolara 
çıktı.
 En fazla b�nek otomob�l �hracatı yapılan �k�nc� 
ülke �se İtalya oldu. Geçen yılın ocak-haz�ran 
dönem�nde 367 m�lyon 279 b�n dolarlık b�nek 
otomob�l satılan İtalya'ya �hracat yüzde 37,3 yüksel�şle 
504 m�lyon 281 b�n dolara çıktı.
 Üçüncü sıradak� Almanya'ya b�nek otomob�l 
�hracatı da yüzde 9,5 artarak 422 m�lyon 151 b�n 

dolardan 462 m�lyon 449 b�n dolara ulaştı.
 İhracatta, İspanya 405 m�lyon 862 b�n dolarla 
dördüncü, B�rleş�k Krallık 395 m�lyon 105 b�n dolarla 
beş�nc�, Polonya 239 m�lyon 115 b�n dolarla altıncı, 
Mısır 198 m�lyon 682 b�n dolarla yed�nc�,  Belç�ka 161 
m�lyon 934 b�n dolarla sek�z�nc�, Slovenya 159 m�lyon 
604 b�n dolarla dokuzuncu ve Amer�ka B�rleş�k 
Devletler� 157 m�lyon 661 b�n dolarla onuncu sırada 
yer aldı.
 B�nek otomob�l dış satımında �lk 10 ülkeden 
7's�n� Avrupa B�rl�ğ� ülkeler� oluşturdu.
Japonya'ya 8 m�lyon dolarlık b�nek otomob�l satıldı
 B�nek otomob�l üret�c�ler�n�n bazı ülkelere dış 
satımındak� artışlar d�kkat� çekt�.
 Geçen yılın �lk yarısında sadece 38 b�n 
dolarlık b�nek otomob�l �hracatının yapıldığı 
Japonya'ya bu yılın aynı dönem�nde 8 m�lyon 270 b�n 
dolarlık araç satıldı.
 Tunus'a �hracatını yüzde 220 artıran sektör 
tems�lc�ler�, bu ülkeye yılın �lk yarısında 26 m�lyon 
510 b�n dolarlık otomob�l gönderd�.
 Sektörün �hracatını en fazla artırdığı 
ülkelerden b�r� de Irak oldu. Geçen yılın ocak-haz�ran 
dönem�nde 10 m�lyon 651 b�n dolarlık b�nek otomob�l 
satılan Irak'a bu yılın aynı dönem�nde yüzde 120 artışla 
23 m�lyon 438 b�n dolarlık �hracat yapıldı.

Tasarruf Finansman Şirketlerinin

Tasfiyesini TMSF Yönetecek

Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) Başkanı M. R�fat 
H�sarcıklıoğlu, Kazan Z�rves� 2021 kapsamında Tatar�stan 
Cumhurbaşkanı Rüstem M�nn�hanov �le b�r araya geld�. 
 H�sarcıklıoğlu, görüşmede yaptığı konuşmada, yen� t�p 
koronav�rüs (Kov�d-19) salgınına rağmen z�rveye �lg�n�n "muhteşem" 
olduğunu söyled�.
 Tatar�stan'ın geld�ğ� noktayla gurur duyduklarını bel�rten 
H�sarcıklıoğlu, Türk�ye'n�n Rusya �ç�nde en çok yatırım yaptığı yer�n 
Tatar�stan olduğuna d�kkat� çekt�.
 H�sarcıklıoğlu, Tatar�stan yönet�m�n�n özel sektör dostu olduğunu 
vurgulayarak TOGG olarak Türk�ye'n�n Otomob�l� Projes�'nde de 
Tatar�stan'dak� firmalar �le �ş b�rl�ğ�ne açık olduklarını �fade ett�.
 Türk�ye'n�n Rusya'dak� yatırımlarının yüzde 30'unun 
Tatar�stan'da bulunduğuna �şaret eden H�sarcıklıoğlu, "Türk�ye ve 
Tatar�stan'ın, dolayısıyla Rusya'nın ekonom�k �l�şk�ler�n�n gel�şmes�n� 
�st�yoruz. Burada da köprü olacak tek yer Tatar�stan" d�ye konuştu.
 H�sarcıklıoğlu, Rusya Federasyonu'nun petrol üret�c�ler�nden 
TATNEFT'� Türk�ye'de görmek �sted�kler�n� bel�rterek "B�z kamyon ve 
otobüste Avrupa l�der�y�z, TATNEFT'�n gelmes� onların avantajına 
olacaktır" �fades�n� kullandı.
 Cumhurbaşkanı M�nn�hanov da Türk ve Tatar�stan halklarının 
güçlü tar�hsel bağlarına �şaret ederek bunun yatırımlara ve ekonom�k 
�l�şk�lere de yansıdığını söyled�.
 Türk �ş �nsanlarının ülkedek� yatırımlarının başarılarına �şaret 
eden M�nn�hanov, Tatar�stan'ın dış t�carette gel�şmes�ne c�dd� katkıda 
bulunduklarını anlattı.
 

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI 

MAYISTA  
TCMB Başkanı Kavcıoğlu;
Enflasyonun Yıl Sonunda Yüzde 14,1
Olacağını Tahmin Ediyoruz

Tataristan   
HİSARCIKLIOĞLU

MİNNİHANOV 
İle Görüştü  

Cumhurbaşkanı  

Odamız ile KTO Karatay Üniversitesi
 Arasında “Eğitim İş Birliği”Protokolü 
İmzalandı 

YILLIK BAZDA YÜZDE 17,2 
ARTARAK 1,35 MİLYONU GEÇTİ
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COVID 19
RİSK DEVAM EDİYOR!

Kendinizin ve Sevdiklerinizin sağlığı için 

KURALLARA UYUN!
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