
Sektörün haz�ran sonu �t�barıyla dönem net 
karı 33 m�lyar 797 m�lyon l�ra, sermaye 
yeterl�l�ğ� standart oranı yüzde 17,75 
sev�yes�nde gerçekleşt�.
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Su Ürünleri 
İhracatı 760 Milyon

Doları Aştı...
Türk�ye'n�n su ürünler� �hracatı, ocak-
temmuz dönem�nde geçen yılın aynı 
dönem�ne göre yaklaşık yüzde 40 artarak 
763 m�lyon 663 b�n dolara yükseld�. 3

ENFLASYON
RAKAMLARI 
AÇIKLANDI

Tüket �c �  F �ya t  Endeks � 
temmuzda aylık bazda yüzde 
1,8, Yurt İç� Üret�c� F�yat 

Endeks� yüzde 2,46 artış gösterd�. 
Yıllık enflasyon, tüket�c� fiyatlarında 
yüzde  18 ,95  yu r t  � ç �  ü r e t � c � 
fiyatlarında yüzde 44,92 oldu.

� Türk�ye İstat�st�k Kurumu 
ver�ler�ne göre, temmuz ayı �t�barıyla 
12  ay l ık  or ta lamalar  d �kkate 
alındığında, tüket�c� fiyatları yüzde 
15,15, yurt �ç� üret�c� fiyatları yüzde 
28,47 arttı.

� Aylık bazda TÜFE yüzde 
1,8,  Yİ-ÜFE yüzde 2,46 artış 
kaydett�.

� Tüket�c� F�yat Endeks� 
(TÜFE), temmuzda geçen yılın aralık 
ayına göre yüzde 10,41, geçen yılın 
aynı ayına göre yüzde 18,95 yükseld�.

� Yur t  İ ç �  Üre t � c �  F �ya t 
Endeks� (Yİ-ÜFE) �se Aralık 2020'ye 
göre yüzde 25,05, geçen yılın 
temmuz ayına göre yüzde 44,92 artış 
gösterd�.

� Yİ-ÜFE, temmuzda b�r 
öncek� aya göre yüzde 2,46, geçen 
yılın aynı ayına göre yüzde 44,92 ve 
on �k� aylık ortalamalara göre yüzde 
28,47 yükseld�.

� Sanay�n�n 4 sektörünün 
temmuzda yıllık bazda değ�ş�mler�, 
madenc�l�k ve taş ocakçılığında 
yüzde 34,35, �malatta yüzde 47,86, 
elektr�k, gaz üret�m� ve dağıtımında 
yüzde 15,1, su tem�n�nde yüzde 28,34 
artış olarak gerçekleşt�.

� B u  g r u p l a r ı n  a y l ı k 
değ�ş�mler�ne bakıldığında �se 
madenc�l�k ve taş ocakçılığında 
yüzde 3,35, �malatta yüzde 2,37, 
elektr�k, gaz üret�m� ve dağıtımında 
yüzde 3,03, su tem�n�nde yüzde 3,54 
artış görüldü. 

Geçen ay 1 m�lyar 995 m�lyon 584 b�n 
dolarlık �hracata �mza otomot�v 
sektörünü 1 m�lyar 918 m�lyon 975 b�n 
d o l a r l a  k � m y e v �  m a d d e l e r  v e 
mamuller�, 1 m�lyar 743 m�lyon 906 
b�n dolarla çel�k sektörü �zled�.

� Otomot�v endüstr�s�, geçen ay 
en fazla �hracat yapan sektör oldu.

� Türk�ye İhracatçılar Mecl�s� 
(TİM) ver�ler�ne göre, geçen ay 1 
m�lyar 995 m�lyon 584 b�n dolarlık 
�hracata �mza otomot�v sektörünü 1 
m�lyar 918 m�lyon 975 b�n dolarla 
k�myev� maddeler ve mamuller�, 1 
m�lyar 743 m�lyon 906 b�n dolarla 
çel�k sektörü �zled�.

� Temmuz ayında en fazla 
�hracat artışı yüzde 98,2 �le süs 
b�tk�ler� ve mamuller�nde gerçekleşt�.

� T ü r k � y e ' n � n  t o p l a m 
�hracatının geçen ay yüzde 77,2's�n� 
gerçekleşt�ren sanay� grubunda 
temmuz ay ında  2020 'n �n  aynı 
dönem�ne göre yüzde 10,6 artışla 12 
m�lyar 673 m�lyon 328 b�n dolarlık 
�hracat yapıldı.

� Söz konusu dönemde toplam 
�hracatın yüzde 12,4'ünü oluşturan 
t a r ım g rubunda  yüzde  4 ,1 ' l � k 
yüksel�şle 2 m�lyar 33 m�lyon 337 b�n 
dolarlık, toplam �hracattan yüzde 2,9 
pay ayan madenc�l�k grubunda da 
yüzde 28,3 artışla 477 m�lyon 787 b�n 
dolarlık �hracata �mza atıldı.

Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası 
Aylık F�yat Gel�şmeler� Raporu'na 
göre, temmuz ayında enflasyondak� 
yüksel�şte gıda ve enerj� fiyatları 
temel bel�rley�c�ler olurken, yıllık 
tüket�c� enflasyonuna katkı gıdada 
1,12 puan ve enerj�de 0,58 puan 
arttı.TÜİK temmuz ayında Tüket�c� 
F�yat Endeks�'n�n (TÜFE) yüzde 1,80 
arttığını ve yıllık enflasyonun yüzde 
18,95'e yükseld�ğ�n� açıklamasının 
ardından Türk�ye Cumhur�yet 

Merkez  Bankas ın ın  (TCMB) 
Temmuz Ayı F�yat Gel�şmeler� 
Raporu da yayımlandı. Rapora göre, 
temmuz ayında enflasyondak� 
yüksel�şte gıda ve enerj� fiyatları 
temel bel�rley�c�ler oldu. Gıda yıllık 
enflasyonu, fiyat artışlarının alt 
gruplar genel�ne yayılmasıyla kayda 
değer b�r oranda yükseld�. Üret�c� 
fiyatlarındak� gel�şmeler ve yaşanan 
kuraklık gıda enflasyon görünümünü 
etk�led�.

Bankacılık Sektörünün
Aktifleri Haziranda 6,7  
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Salgın Sürecinde Türkiye’nin

Maske Satışları 144 Kat
Arttı... 
Türk�ye'de geçen yıl yen� t�p koronav�rüs 
(Kov�d-19) salgınıyla mücadele kapsamında 
kullanılan maske, kolonya ve dezenfektan 
g�b� ürünler�n üret�mden satışında büyük 
artış oldu. 3

MERKEZ BANKASI TEMMUZ  
 Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu Açıklandı 

TÜRKİYE-AB KİK ÜYELERİNDEN

ORMAN YANGINLARINA

Temmuzda En Fazla
İhracat Otomotiv
Endüstrisi Sektöründe 
Gerçekleşti...

2

Trilyon Liraya Yükseldi
  

İLİŞKİN ORTAK AÇIKLAMA
Türk�ye-Avrupa B�rl�ğ� (AB) Karma İst�şare 

Kom�tes� (KİK) Türk�ye kanadını oluşturan; 
HAK-İŞ, MEMUR-SEN, TESK, TÜRK-İŞ, 

TİSK, Türk�ye KAMU-SEN, TOBB ve TZOB, orman 
yangınlarına �l�şk�n ortak b�r açıklama yaptı. 
� Ortak açıklama şöyle:
� “B�zler Türk�ye'n�n, �şç�, ç�ftç�, �şveren, memur, 
esnaf, tüccar, sanay�c� ve üret�c�ler�n� tems�l eden 
send�kalar ve meslek örgütler�y�z.
� Son b�r haftadır ülkem�z�n farklı yerler�nde 
orman yangınları yaşanmaktadır. Çok sayıda orman 
yangını kontrol altına alınmış olmakla b�rl�kte, farklı 
yerlerde orman yangınları halen devam etmekted�r. 
� Y a n g ı n l a r d a  h a y a t ı n ı  k a y b e d e n 
vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, mağdur olanlara 
geçm�ş olsun d�lekler�m�z� �let�yoruz. Yangınları 
söndürmek �ç�n gece gündüz canla başla mücadele eden 
tüm ek�plere ve vatandaşlarımıza m�nnetler�m�z� 
sunuyoruz. 
� Ülkem�z, her zaman olduğu g�b� devlet-m�llet el 
ele bu zorluğun da üstes�nden gelecek güç, kab�l�yet ve 

�mkânlara sah�pt�r. Ülkem�z�n bu yangın felaket�ne en 
yakın zamanda son vermey� başarıp, hızlı b�r restorasyon 
sürec�n� ortaya koyacağına ve devlet-m�llet dayanışması 
�le bütün yaraları saracağına �nanıyoruz.
� Bu zor günlerde, devlet�m�z�n mücadeles�ne 
gölge düşürecek hususlardan kaçınarak, mücadele 
gücünü artıran b�rl�k, beraberl�k ve dayanışmanın öne 
çıkarılması gereken b�r gündem� yaşıyoruz.
� B�zler, bu mücadelede �mkânlarımız ölçüsünde 
devlet�m�z�n ve m�llet�m�z�n yanındayız. 

Hak İşç� Send�kaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) 
Memur Send�kaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN)
Türk�ye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK)  
Türk�ye İşç� Send�kaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ)
Türk�ye İşveren Send�kaları Konfederasyonu (TİSK)
Türk�ye Kamu Çalışanları Send�kaları Konfederasyonu 
(Türk�ye KAMU-SEN)
Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB)
Türk�ye Z�raat Odaları B�rl�ğ� (TZOB)”
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Tüket�c� F�yat Endeks� temmuzda 
aylık bazda yüzde 1,8, Yurt İç� 
Üret�c� F�yat Endeks� yüzde 2,46 
artış gösterd�. Yıllık enflasyon, 
tüket�c� fiyatlarında yüzde 18,95 
yurt �ç� üret�c� fiyatlarında yüzde 
44,92 oldu.

� T ü r k � y e  İ s t a t � s t � k 
Kurumu ver�ler�ne göre, temmuz 
ayı �t�barıyla 12 aylık ortalamalar 
d�kkate alındığında, tüket�c� 
fiyatları yüzde 15,15, yurt �ç� 
üret�c� fiyatları yüzde 28,47 arttı.

� Aylık bazda TÜFE yüzde 
1,8, Yİ-ÜFE yüzde 2,46 artış 
kaydett�.

� Tüket�c� F�yat Endeks� 
(TÜFE), temmuzda geçen yılın 
aralık ayına göre yüzde 10,41, 
geçen yılın aynı ayına göre yüzde 
18,95 yükseld�.

� Yurt İç� Üret�c� F�yat 
Endeks� (Yİ-ÜFE) �se Aralık 
2020'ye göre yüzde 25,05, geçen 
yılın temmuz ayına göre yüzde 
44,92 artış gösterd�.

� Yİ-ÜFE, temmuzda b�r 
öncek� aya göre yüzde 2,46, geçen 
yılın aynı ayına göre yüzde 44,92 
ve on �k� aylık ortalamalara göre 
yüzde 28,47 yükseld�.

� Sanay�n�n 4 sektörünün 
t e m m u z d a  y ı l l ı k  b a z d a 
değ�ş�mler�, madenc�l�k ve taş 
ocakçıl ığında yüzde 34,35, 
�malatta yüzde 47,86, elektr�k, gaz 
üret�m� ve dağıtımında yüzde 
15,1, su tem�n�nde yüzde 28,34 
artış olarak gerçekleşt�.

� B u  g r u p l a r ı n  a y l ı k 
değ�ş�mler�ne bakıldığında �se 
madenc�l�k ve taş ocakçılığında 
yüzde 3,35, �malatta yüzde 2,37, 
e l e k t r � k ,  g a z  ü r e t � m �  v e 
dağıtımında yüzde 3,03, su 
tem�n�nde yüzde 3,54 art ış 
görüldü.

� Ana sanay� gruplarının 
yıllık değ�ş�mler� �ncelend�ğ�nde, 
a r a  m a l ı n d a  y ü z d e  5 7 , 2 3 , 
dayanıklı tüket�m malında yüzde 
31 ,58 ,  dayan ıks ız  tüke t �m 
malında yüzde 31,44, enerj�de 
yüzde 42,42, sermaye malında 
yüzde 31,38 artış yaşandı.

� B u  g r u p l a r ı n  a y l ı k 
değ�ş�mler�ne bakıldığında �se ara 

malında yüzde 2,46, dayanıklı 
tüket�m malında yüzde 1,03, 
dayanıksız tüket�m malında yüzde 
2,27,  ener j �de  yüzde 4,12, 
sermaye malında yüzde 1,01 artış 
kayıtlara geçt�.

� Yıllık en düşük artış 
yüzde 11,51 �le g�y�m eşyası, 
yüzde 13,86 �le der� ve �lg�l� 
ürünler, yüzde 15,1 �le elektr�k, 
gaz, buhar ve �kl�mlend�rme 
üret �m� ve dağı t ımı  olarak 
gerçekleşt�. Buna karşılık ham 
petrol ve doğal gaz yüzde 120,24, 
kok ve rafine petrol ürünler� yüzde 
110,98, ana metaller yüzde 108,5 
�le endeksler�n en fazla arttığı alt 
sektörler oldu.

� Aylık azalış, yüzde 0,47 
�le metal cevherler�, yüzde 0,26 �le 
d � ğ e r  u l a ş ı m  a r a ç l a r ı  a l t 
sektörler�nde gerçekleşt�. Ham 
petrol ve doğal gaz yüzde 9,33, 
ağaç ve mantar ürünler� (mob�lya 
har�ç) yüzde 6,58, kok ve rafine 
petrol ürünler� yüzde 5,31 �le 
endeksler�n en fazla arttığı alt 
sektörler olarak kayda geçt�.

� TÜFE, temmuzda b�r 
öncek� aya göre yüzde 1,8, geçen 
yılın aralık ayına göre yüzde 
10,41, geçen yılın aynı ayına göre 
y ü z d e  1 8 , 9 5  v e  1 2  a y l ı k 
ortalamalara göre yüzde 15,15 
arttı.

� Ana harcama grupları 
�t�barıyla temmuzda, aylık bazda 
artışın yüksek olduğu gruplar 
sırasıyla yüzde 5,07 �le konut, 
yüzde 2,77 �le gıda ve alkolsüz 
�çecekler, yüzde 2,72 �le lokanta 
ve oteller oldu.

� Temmuzda aylık bazda 
düşüş gösteren gruplar �se yüzde 
2,13 �le g�y�m ve ayakkabı ve 
yüzde 0,06 �le ev eşyası olarak 
kayıtlara geçt�. En az artış 
gösteren ana gruplar yüzde 0,02 
alkollü �çecekler ve tütün ve 
yüzde 0,12 �le haberleşme olarak 
bel�rlend�.

Yıllık değ�ş�mler

� TÜFE'de ana harcama 
gruplarında temmuzda yıllık 
bazda en yüksek artış yüzde 24,92 
�le gıda ve alkolsüz �çeceklerde 
görüldü. Bunu yüzde 24,62 �le 
ulaştırma, yüzde 22,7 �le ev eşyası 
�zled�.

� Temmuzda 2020'ye göre 
artışın düşük olduğu ana gruplar 
sırasıyla yüzde 1,8 �le alkollü 
�çecekler ve tütün grubu, yüzde 
4,41 �le haberleşme, yüzde 8,54 
�le g�y�m ve ayakkabı olarak 
bel�rlend�.

� Temmuzda  endeks te 
kapsanan 415 maddeden, 81 
madden�n ortalama fiyatında 
d ü ş ü ş  g e r ç e k l e ş � r k e n ,  5 0 
madden�n ortalama fiyatında 
değ�ş�m olmadı. 284 madden�n 
ortalama fiyatında �se artış 
gerçekleşt�.

� Temmuz ayında İstat�st�k� 
Bölge B�r�m Sınıflaması (İBBS) 
2. düzeyde bulunan 26 bölge 
�ç�nde, aylık bazda en yüksek artış 
yüzde 2,48 � le "Gaz�antep, 
Adıyaman, K�l�s" bölges�nde 
oldu.

12 aylık ortalamalara göre en 
yüksek artış yüzde 16,8 �le 
" Ş a n l ı u r f a ,  D � y a r b a k ı r " 
bölges�nde gerçekleşt�.

� Yıllık bazda en yüksek 
artış yüzde 22,34 �le "Malatya, 
E l a z ı ğ ,  B � n g ö l ,  Tu n c e l � " 
bölges�nde gözlen�rken, bu 
bölgey� yüzde 21,45 �le "Antalya, 
Isparta, Burdur" ve yüzde 20,81 
�le "Trabzon, Ordu, G�resun, R�ze, 
Artv�n, Gümüşhane" bölgeler� 
�zled�.

Geçen yılın temmuz ayına göre en 
düşük fiyat artışı �se yüzde 17,35 
�le "Van, Muş, B�tl�s, Hakkar�" 
bölges�nde hesaplandı.
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ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI
Tüket�c� F�yat Endeks� 
temmuzda aylık bazda 

yüzde 1,8, Yurt İç� 
Üret�c� F�yat Endeks� 

yüzde 2,46 artış 
gösterd�. Yıllık 

enflasyon, tüket�c� 
fiyatlarında yüzde 

18,95 yurt �ç� üret�c� 
fiyatlarında yüzde 

44,92 oldu.

Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) 
tarafından Temmuz 2021'de onaylanan 
kapas�te raporu sayısı Temmuz 2020'ye 

(4.028 adet) göre %16,3 (656 adet) azalarak 3.372 
adet oldu. 
2021'�n �lk 7 ayında (28.388 adet) onaylanan 
kapas�te raporu sayısı 2020'n�n �lk 7 ayına (24.244) 
göre %17,1 (4.144 adet) arttı.
� Temmuz ayında onaylanan 3.372 kapas�te 
raporunun; 923'ü İstanbul'da, 231'� Bursa'da, 214'ü 
İzm�r'de, 208'� Ankara'da, 147's� Konya'da, 138'� 
Kocael�'nde, 118'� Gaz�antep'te, 96'sı Tek�rdağ'da, 
73'ü Man�sa'da, 71'� Den�zl�'de düzenlend�.
� TOBB Sanay� Ver� Tabanındak� akt�f 
kapas�te raporlarının toplam sayısı Temmuz 2020'de 
75.215 �ken, Temmuz 2021'de %8,3 (6.234 adet) 

artışla 81.449 adede ulaştı.
� Akt�f Kapas�te Raporlarına göre toplam 
çalışan sayısı �se Temmuz 2020'de 3.178.161 �ken 
%6,9 (220.291 adet) artarak, Temmuz 2021'de 
3.398.452 olarak bel�rlend�.
� Kapas�te raporları; tezgâh, c�haz, mak�ne 
g�b� muharr�k kuvvet kullanarak hammadde, yarı ve 
tam mamuller�, özell�k, �çer�k, b�leş�m veya şekl�n� 
kısmen veya tamamen değ�şt�rmek amacıyla 
�şleyerek, ser� halde veya standart olarak yen� b�r 
ürün üreten �şyerler� �le yer altı kaynaklarının 
çıkarılıp �şlend�ğ� yerler� �şletenler ve b�l�ş�m 
teknoloj�s� �le yazılım üretenler �ç�n Odalar 
tarafından düzenlen�yor ve TOBB tarafından 
onaylanıyor.

Temmuzda En Fazla İhracat 

Otomotiv Endüstrisi

Geçen ay 1 m�lyar 995 m�lyon 584 
b �n  do la r l ık  �h raca ta  �mza 
otomot�v sektörünü 1 m�lyar 918 
m�lyon 975 b�n dolarla k�myev� 
maddeler ve mamuller�, 1 m�lyar 
743 m�lyon 906 b�n dolarla çel�k 
sektörü �zled�.

� Otomot�v endüstr�s�, 
geçen ay en fazla �hracat yapan 
sektör oldu.

� Türk�ye  İhraca tç ı la r 
Mecl�s� (TİM) ver�ler�ne göre, 
geçen ay 1 m�lyar 995 m�lyon 584 
b �n  do la r l ık  �h raca ta  �mza 
otomot�v sektörünü 1 m�lyar 918 
m�lyon 975 b�n dolarla k�myev� 
maddeler ve mamuller�, 1 m�lyar 
743 m�lyon 906 b�n dolarla çel�k 
sektörü �zled�.

� Temmuz ayında en fazla 
�hracat artışı yüzde 98,2 �le süs 
b � t k � l e r �  v e  m a m u l l e r � n d e 
gerçekleşt�.

� T ü r k � y e ' n � n  t o p l a m 
�hracat ının geçen ay yüzde 
77,2's�n� gerçekleşt�ren sanay� 
grubunda temmuz ayında 2020'n�n 
aynı dönem�ne göre yüzde 10,6 
artışla 12 m�lyar 673 m�lyon 328 
b�n dolarlık �hracat yapıldı.

� Söz konusu dönemde 
toplam �hracatın yüzde 12,4'ünü 
oluşturan tarım grubunda yüzde 
4,1'l�k yüksel�şle 2 m�lyar 33 
m�lyon 337 b�n dolarlık, toplam 
�hracattan yüzde 2,9 pay ayan 
madenc�l�k grubunda da yüzde 
28,3 artışla 477 m�lyon 787 b�n 
dolarlık �hracata �mza atıldı.

En fazla �hracat Almanya'ya 

gerçekleşt�

� Avrupa B�rl�ğ�'ne (AB-

27) �hracat yüzde 13 artışla 7 
m � l y a r  d o l a r l ı k  b � r  h a c m e 
çıkarken, AB har�c�ndek� d�ğer 
Avrupa ülkeler� de toplandığında 
Avrupa kıtasının temmuz ayı 
�hracatındak� payı, yüzde 57,1 
oldu. D�ğer ülke gruplarında, 
yakın ve Orta Doğu ülkeler�ne 2,6 
m�lyar dolar, Afr�ka kıtasının 
tamamına 1,4 m�lyar dolar, Uzak 
Doğu'ya 1,3 m�lyar dolar ve Kuzey 
Amer�ka'ya 1,2 m�lyar dolarlık 
�hracat gerçekleşt�r�ld�.

� Te m m u z d a  5 2  ş e h � r 
�hracatını artırdı. En çok �hracat 
gerçekleşt�ren �lk 3 �l sırasıyla, 6,8 
m�lyar dolarla İstanbul, 1,3 m�lyar 
dolarla Kocael� ve 940 m�lyon 
dolarla İzm�r oldu. En d�kkat� 
çek�c� artışlar 786 m�lyon dolarla 
İstanbul, 408 m�lyon dolarla 
Kocael�, 91 m�lyon dolarla Hatay, 
69 m�lyon dolarla İzm�r ve 62 
m�lyon dolarla Çorum'da yaşandı.

� Türk l�rası �le açılan 
beyannamelere göre, 173 ülkeye 
toplam 4,6 m�lyar TL tutarında 
�hracat gerçekleşt�r�ld�. 6 b�n 463 
firma, �hracat �şlemler�nde Türk 
l�rasını terc�h ett�.

� Y�ne temmuzda, m�ktar 
bazında �hracat geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 9,7 artarak, 14,2 
m�lyon ton şekl�nde gerçekleşt�.

� İlk 7 ayda �se, yüzde 17,4 
artışla 99 m�lyon tonu aşkın �hracat 
yapıldı. 2020 yılı �k�nc� yarısından 
bu yana artış eğ�l�m�nde olan 
avro/dolar par�tes�, �hracata bu ay 
da poz�t�f yansıdı. Temmuz ayında 
par�tedek� artışın poz�t�f etk�s�n�n 
208 m�lyon dolar, yılın �lk yed� 
ayında �se 3,9 m�lyar dolar olarak 
gerçekleşt�.

Türk�ye Cumhur�yet 
Merkez Bankası Aylık 

F�yat Gel�şmeler� 
Raporu'na göre, 
temmuz ayında 
enflasyondak� 

yüksel�şte gıda ve 
enerj� fiyatları temel 
bel�rley�c�ler olurken, 

yıllık tüket�c� 
enflasyonuna katkı 
gıdada 1,12 puan ve 
enerj�de 0,58 puan 

arttı.

Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası Aylık F�yat Gel�şmeler� 
Raporu'na göre, temmuz ayında enflasyondak� yüksel�şte gıda 
ve enerj� fiyatları temel bel�rley�c�ler olurken, yıllık tüket�c� 
enflasyonuna katkı gıdada 1,12 puan ve enerj�de 0,58 puan arttı.

� Türk�ye İstat�st�k Kurumu'nun (TÜİK) temmuz 
ayında Tüket�c� F�yat Endeks�'n�n (TÜFE) yüzde 1,80 arttığını 
ve yıllık enflasyonun yüzde 18,95'e yükseld�ğ�n� açıklamasının 
ardından Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankasının (TCMB) 
Temmuz Ayı F�yat Gel�şmeler� Raporu da yayımlandı.

� Rapora göre, temmuz ayında enflasyondak� 
yüksel�şte gıda ve enerj� fiyatları temel bel�rley�c�ler oldu. Gıda 
yıllık enflasyonu, fiyat artışlarının alt gruplar genel�ne 
yayılmasıyla kayda değer b�r oranda yükseld�. Üret�c� 
fiyatlarındak� gel�şmeler ve yaşanan kuraklık gıda enflasyon 
görünümünü etk�led�.

� Enerj� grubu enflasyonu elektr�k ve doğalgaz fiyatları 
öncülüğünde artarken, eşel mob�l s�stem� tüket�c� enflasyonunu 
sınırlamaya devam ett�. Yıllık enflasyon yakın dönemde Türk 
l�rasındak� seyr�n de etk�s�yle temel mallar grubunda 
ger�lerken, h�zmet sektöründe kademel� normalleşme sürec�n�n 
de yansımalarıyla lokanta-otel ve ulaştırma h�zmetler�ndek� 
fiyat gel�şmeler�ne bağlı olarak b�r m�ktar yükseld�.

� Temmuz ayında uluslararası enerj� fiyatları artarken, 
enerj� dışı emt�a fiyatları daha ılımlı b�r sey�r kaydett�. Bu 
görünüme karşın, gec�kmel� etk�lerle üret�c� enflasyonundak� 
yüksel�ş eğ�l�m� devam ett�.

� Bu dönemde, yıllık enflasyon çek�rdek enflasyon 
göstergeler�nden B'de yüksel�rken, C'de ger�led�. Öte yandan 
göstergeler�n yakın dönem eğ�l�mler�ndek� yüksek sev�yeler 
korundu.

Böylece temmuzda öncek� aya göre yıllık tüket�c� enflasyonuna 
katkı gıdada 1,12 puan, enerj�de 0,58 puan ve h�zmette 0,07 
puan arttı. Temel mal ve alkol-tütün-altın gruplarının 
enflasyona katkısı �se sırasıyla 0,19 ve 0,16 puan azaldı.

"Gıda enflasyonundak� yüksek sev�yeler yemek 

h�zmetler�n� olumsuz etk�led�"

� H�zmet fiyatları temmuzda yüzde 1,32 yüksel�rken, 
grup yıllık enflasyonu 0,29 puan artarak yüzde 13,75 oldu. 
Yıllık enflasyon lokanta-otel ve ulaştırma h�zmetler�nde 
yükseld�, haberleşme ve d�ğer h�zmetlerde ger�led�, k�ra 
kalem�nde �se yatay seyrett�.

� Lokanta-otel grubunda, hem yemek (yüzde 2,59) 
hem de konaklama h�zmetler�nde (yüzde 4,51) açılmanın 
etk�ler�yle �zlenen yüksek fiyat artışları bu dönemde de devam 
ett�. Gıda enflasyonunda gel�nen yüksek sev�yeler yemek 
h�zmetler�ndek� olumsuz görünümde etk�l� oldu.

� Ulaştırma h�zmetler�nde fiyatlar temmuzda ılımlı 
seyrederken, grup yıllık enflasyonu baz etk�s� sebeb�yle 
yükseld�. D�ğer h�zmetler grubundak� aylık fiyat artışında 
bakım ve onarım h�zmetler�n�n yanı sıra eğ�t�m �le eğlence ve 
kültür h�zmetler� öne çıktı. Paket tur kalem�nde aylık fiyat 
artışının tar�hsel ortalamalarına kıyasla sınırlı kalmasına bağlı 
olarak grup yıllık enflasyonu düşük seyr�n� korudu.

� Temel mal yıllık enflasyonu temmuzda 0,70 puan 
ger�leyerek yüzde 21,22'e �nd�. Bu dönemde yıllık enflasyon 
dayanıklı mal grubunda ger�lerken, d�ğer alt gruplarda arttı. 
Dayanıklı mal fiyatları temmuzda yüzde 0,11 ger�led�, mob�lya 
fiyatlarında yüzde 4,34 �le bel�rg�n düşüş gözlend�. Beyaz 
eşyada �se aylık artışlar yüzde 2,53 �le devam ett�. Böylece grup 
yıllık enflasyonu 3,68 puan ger�leyerek 27,18'e düştü. Bu 
ger�lemeye tüm alt gruplar katkıda bulundu. Salgın kaynaklı 
kısıtlamalara bağlı olarak ılımlı b�r sey�r �zleyen g�y�m ve 
ayakkabı grubu enflasyonu, normalleşme sonrasındak� 
yüksel�ş�n� bu dönemde de sürdürürken, grup yıllık enflasyonu 
1,51 puan artarak 8,37 sev�yes�ne ulaştı. D�ğer temel mallar 
grubunda kur ve emt�a fiyat gel�şmeler�n�n gec�kmel� etk�ler� 
devam ett� ve bu grupta yıllık enflasyon 1,08 puan artarak 21,69 
oldu. Sonuç olarak bazı gruplarda b�r�k�ml� mal�yet baskıları ve 
normalleşme adımlarının yukarı yönlü etk�ler� görülmeye 

devam etse de, temel mal grubunda yılık enflasyon dayanıklı 
tüket�m malları kaynaklı olarak ger�led�.

"Enerj� fiyatlarını, elektr�k ve doğalgaz fiyatlarındak� 
artışlar sürükled�"

� Enerj� fiyatları temmuzda yüzde 6,19 arttı. Elektr�k 
ve doğalgaz fiyatları sırasıyla yüzde 15,01 ve yüzde 9,84 
yükselerek bu gel�şmey� sürükleyen temel kalemler oldu.

� Bu dönemde LPG'de fiyat artışı �ht�yacı oluşurken, 
artışın b�r kısmı eşel mob�l s�stem�yle ÖTV'den karşılandı, b�r 
kısmı �se fiyatlara yansıtıldı. LPG fiyatlarındak� bu yüksel�şe 
�st�naden akaryakıt fiyatları yüzde 2,64 ve tüp gaz fiyatları 
yüzde 12 arttı. Bu gel�şmelerle, enerj� grubu yıllık enflasyonu 
4,23 puan artışla yüzde 21,51'e çıktı. Gıda ve alkolsüz �çecek 
fiyatları temmuzda yüzde 2,77 artarken, grup yıllık enflasyonu 
hem �şlenmem�ş hem de �şlenm�ş gıda gruplarının etk�s�yle 
4,93 puan artarak yüzde 24,92 oldu. Bu dönemde yıllık 
enflasyon �şlenmem�ş gıda grubunda 7,03 puan artarak yüzde 
25,73'e, �şlenm�ş gıda grubunda 2,93 puan yükselerek yüzde 
24,13'e çıktı. İşlenmem�ş gıda grubunda mevs�msell�kten 
arındırılmış ver�ler, meyve fiyatlarında çok daha bel�rg�n olmak 
üzere, taze meyve ve sebze fiyatlarında aylık bazda öneml� b�r 
artışa �şaret ett�. Bu dönemde, d�ğer �şlenmem�ş gıda 
grubundak� artışta ç�ğ süt referans fiyatındak� ayarlamaya 
�st�naden süt fiyatları, beyaz ve kırmızı et �le merc�mek ve 
nohut g�b� bakl�yat fiyatları d�kkat� çekt�.

� Aylık fiyat artışı yüzde 2,58 �le hızlanan �şlenm�ş gıda 
grubunda ç�ğ süt fiyat ayarlamasının dolaylı etk�ler� peyn�r ve 
d�ğer süt ürünler�ne yansırken, ekmek-tahıllar, �şlenm�ş et 
ürünler� ve katı-sıvı yağ grupları başta olmak üzere genele 
yayılan fiyat artışları gözlend�. Bu gel�şmelerle taze meyve-
sebze dışı gıda grubunda yıllık enflasyon yüzde 24,63'e 
yükseld�. Özetle, uluslararası tarımsal emt�a ve gıda 
fiyatlarındak� mevcut yüksek sev�yeler, b�r�k�ml� kur etk�ler� ve 
kuraklığa bağlı etk�lerle bel�rl� ürünlerdek� arz sıkıntıları gıda 
üret�c� enflasyonunu olumsuz yönde etk�lerken, söz konusu 
artışların açılmayla b�rl�kte tüket�c� fiyatlarına yansıdığı 
�zlend�.

� Temmuz ayında alkollü �çecek ve tütün grubu yıllık 
enflasyonu, geçm�ş altı aylık ÜFE artışının maktu ve asgar� 
maktu verg�lere yansıtılmamasının etk�s�yle sınırlı b�r ger�leme 
kaydett�.

"Tüket�c� fiyatları üzer�ndek� üret�c� fiyatları kaynaklı 

baskılar güçlenerek devam ett�"

� Yurt �ç� üret�c� fiyatları (Yİ-ÜFE) temmuz ayında 
yüzde 2,46 yüksel�rken, yıllık enflasyon 2,03 puan artarak 
yüzde 44,92'ye ulaştı.

� Üret�c� fiyatlarındak� bu yüksel�şte, b�r�k�ml� dış fiyat 
baskıları, enerj� fiyat gel�şmeler� ve süregelen arz kısıtları 
bel�rley�c� olmaya devam ett�. Öte yandan �malat fiyatlarındak� 
artışın b�r m�ktar hız kesmes�yle b�rl�kte, petrol ve ana metal 
har�ç �malat sanay� fiyatlarının eğ�l�m� bu dönemde ger�led�.

� Ana sanay� gruplarına göre �ncelend�ğ�nde, 
dayanıks ız  tüket �m mal lar ı  ve  ara  mal lar ı  y ı l l ık 
enflasyonlarındak� artış ön plana çıktı. Temmuz ayında enerj� 
grubu fiyatlarındak� artışta yüzde 4,12 �le rafine ed�lm�ş petrol 
ürünler�, elektr�k ve gaz �malatı �le dağıtımı bel�rley�c� oldu. 
Ara malları fiyatlarındak� yüzde 2,46'lık artışta dem�r-çel�k ve 
ferro alaşımlar, ahşap ve mantar ürünler ve betondan, 
ç�mentodan ve alçıdan eşyaların etk�s� h�ssed�ld�.

� Sermaye malı grubunda mak�neler ve motorlu kara 
taşıtları �le bunların parça ve aksesuarları, metal yapı 
ürünler�ndek� yüksel�şler d�kkat� çekt�. Dayanıklı tüket�m 
malları fiyatlarındak� artışta �se mob�lya, ev aletler� ve tüket�c� 
elektron�ğ� ürünler� bel�rley�c� oldu. Dayanıksız tüket�m 
malları fiyatlarındak� yüksel�şte et ve süt ürünler� g�b� gıda 
kalemler� �le d�ğer tekst�l ürünler� öne çıktı.

Bu gel�şmelerle, tüket�c� fiyatları üzer�ndek� üret�c� fiyatları 
kaynaklı baskılar güçlenerek devam ett�.

Bankacılık Sektörünün Aktifleri Haziranda
6,7 Trilyon Liraya Yükseldi...

Türkiye’nin Su Ürünleri
İhracatı 760 Milyon $ Aştı

Türk�ye'n�n su ürünler� �hracatı, 
ocak-temmuz dönem�nde geçen yılın 
aynı dönem�ne göre yaklaşık yüzde 
40 artarak 763 m�lyon 663 b�n dolara 
yükseld�.
� Ege İhracatçı B�rl�kler� 
ver�ler�nden derlenen b�lg�ye göre, 
Türk�ye'n�n su ürünler� ve hayvansal 
mamuller� �hracatı 2020'n�n ocak-
temmuz dönem�nde 1 m�lyar 345 
m�lyon dolar olarak kayıtlara geçt�.
7 aylık dönemde rekor kırıldı
Salgın neden�yle talep artışı yaşanan 
sektörde �hracat, bu yılın aynı 
dönem�nde de yüzde 33,5 artışla 1 
m�lyar 796 m�lyon dolara çıktı. Söz 
konusu  dönemde  su  ü rün le r � 

�hracatında da 7 aylık dönemde rekor 
kırıldı.
Geçen yılın ocak-temmuz dönem�nde 
547 m�lyon 383 b�n dolar olan su 
ürünler� �hracatı, yaklaşık yüzde 40 
artarak 763 m�lyon 663 b�n dolara 
yükseld�.
Su ürünler� �hracatında �lk sırada 256 
m�lyon dolarla levrek yer aldı. Bu 
dönemde 212 m�lyon dolarlık ç�pura 
ve 91 m�lyon dolarlık alabalık �hraç 
ed�ld�.
Türk�ye'n�n su ürünler�nde parlayan 
yıldızı Türk somonunda �se 15 
m�lyon 288 b�n dolar olan �hracat, 88 
m�lyon 470 b�n dolara çıktı.

Türk�ye 'de  geçen y ı l  yen�  t �p 
koronav�rüs (Kov�d-19) salgınıyla 
mücadele kapsamında kullanılan 
maske, kolonya ve dezenfektan g�b� 
ürünler�n üret�mden satışında büyük 
artış oldu.
� Türk�ye İstat�st�k Kurumunun 
2020 Yıllık Sanay� Ürün İstat�st�kler�, 
sanay� ürünler�n�n detaylı üret�m ve 
satış düzeyler�n� ortaya koydu.
� Özell�kle salgınla mücadele 
kapsamında taleb�n yoğunlaştığı 
maske, kolonya, sabun, ıslak mend�l, 
dokusuz kumaş g�b�  ürünler �n 
üret�mden satışında d�kkat� çeken 
artışlar kayded�ld�.
� Daha önce sağlık çalışanları 
g �b �  be l l �  kes �mle rce  ve  öze l 
durumlarda kullanılan N95 maske ve 
d�ğer koruyucu maske, salgının 
başlamasıyla günlük hayatın b�r 
parçası hal�ne geld�. 2019 yılında 56 
m�lyon 50 b�n 527 olan maske satışı, 
salgının yayılmasını önlemek �ç�n 
k u l l a n ı m ı n ı n  z o r u n l u  h a l e 
get�r�lmes�yle geçen yıl 8 m�lyar 144 

m�lyon 867 b�n 472'ye çıktı. Salgınla 
maske satışı yaklaşık 144 kat arttı.
� Kolonya satışı 36 m�lyon 883 
b�n 490 l�treden 103 m�lyon 905 b�n 
993 l�treye çıktı. Kolonya satışında 
yaklaşık 2 kat artış oldu.
� Sabun ve ıslak mend�l g�b� 
tem�zl�k malzemeler�n�n satışı 302 
m�lyon 349 b�n 725 k�logramdan 445 
m�lyon 818 b�n 747 k�lograma çıktı.
� Dezenfektan �ç�n 31 m�lyon 
891 b�n 880 k�logram madde satılırken 
2020'de bu m�ktar 119 m�lyon 157 b�n 
200 k�lograma ulaştı. Söz konusu 
maddeler�n satışında yaklaşık 3 kat 
artış oldu.
� Dokusuz kumaş satışı da 500 
m�lyon 917 b�n 437 k�logramdan 783 
m�lyon 153 b�n 965 k�lograma 
yükseld�.
� Öte yandan 2019 yılında 4 
m�lyar 339 m�lyon l�ralık tıbb� �laç 
üret�m� gerçekleşt�r�l�rken geçen yıl 
bu rakam 4 m�lyar 644 m�lyon l�raya 
çıktı.

2020'nin ilk 7 Ayında Onaylanan Sanayi Kapasite Raporu
 Geçen Yılın Aynı Dönemine %17,1 Arttı

Pul Biber İhracatından Elde Edilen Gelir
% 46 Arttı...

Sektöründe Gerçekleşti

Sektörün haz�ran sonu �t�barıyla 
dönem net karı 33 m�lyar 797 
m�lyon l�ra, sermaye yeterl�l�ğ� 

s t a n d a r t  o r a n ı  y ü z d e  1 7 , 7 5 
sev�yes�nde gerçekleşt�.

� Bankacılık Düzenleme ve 
D e n e t l e m e  K u r u m u  ( B D D K ) 
ver�ler�ne göre, Türk bankacılık 
sektörünün toplam akt�f büyüklüğü 
haz�ran �t�barıyla 2020 sonuna 
kıyasla yüzde 10,2 artarak 6 tr�lyon 
730,3 m�lyar l�raya yükseld�.

� BDDK, haz�ran ayına �l�şk�n 
T ü r k  b a n k a c ı l ı k  s e k t ö r ü n ü n 
konsol�de olmayan ana göstergeler�n� 
yayımladı.

� B u n a  g ö r e ,  h a z � r a n d a 
b a n k a c ı l ı k  s e k t ö r ü n ü n  a k t � f 
büyüklüğü 6 tr�lyon 730 m�lyar 311 
m�lyon l�ra düzey�nde gerçekleşt�. 
Sektörün akt�f toplamı 2020 sonuna 
göre 623 m�lyar 869 m�lyon l�ra artış 
kaydett�. Bu dönemde sektörün en 
büyük akt�f kalem� olan kred�ler 3 
tr�lyon 917 m�lyar 58 m�lyon l�ra, 
menkul değerler 1 tr�lyon 138 m�lyar 

327 m�lyon l�ra oldu.

� Geçen yılın sonuna göre 
sektörün toplam akt�fi yüzde 10,2, 
kred�ler toplamı yüzde 9,5 ve menkul 
değerler toplamı �se yüzde 11,3 
yükseld�.

Haz�randa kred�ler�n tak�be dönüşüm 
oranı da yüzde 3,66 olarak kayıtlara 
geçt�.

Sektörün net karı 33 m�lyar 792 

m�lyon l�ra oldu

� Banka la r ın  kaynak la r ı 
�ç�nde, en büyük fon kaynağı 
durumunda olan mevduat, haz�randa 
2020 sonuna göre yüzde 12 artarak 3 
tr�lyon 869 m�lyar 977 m�lyon l�raya 
yükseld�.

� Aynı dönemde öz kaynak 
toplamı yüzde 5,3 artışla 631 m�lyar 
365 m�lyon l�raya çıktı. Sektörün 
haz�ran sonu �t�barıyla dönem net karı 
33 m�lyar 792 m�lyon l�ra, sermaye 
yeterl�l�ğ� standart oranı yüzde 17,75 
sev�yes�nde gerçekleşt�.

MERKEZ BANKASI TEMMUZ  
 Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu Açıklandı 

Salgın Sürecinde Türkiye’nin Maske
Satışları 144 Kat Arttı... 
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