
Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası (TCMB) 
Para Pol�t�kası Kurulu (PPK), pol�t�ka fa�z� olan 
b�r hafta vadel� repo �hale fa�z oranını yüzde 19 
düzey�nde sab�t tuttu. TCMB'den fa�z oranlarına 
�l�şk�n yapılan duyuruda, Merkez Bankası 
Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında 
toplanan Para Pol�t�kası Kurulu'nun, pol�t�ka 
fa�z�n� yüzde 19 düzey�nde sab�t tutmaya karar 
verd�ğ� b�ld�r�ld�.
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Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) Başkanı M. 
R�fat H�sarcıklıoğlu, Kocael� Sanay� Odası tarafından 
Kocael� Büyükşeh�r Beled�yes� Kültür Merkez�'nde 

düzenlenen 27. Şahabett�n B�lg�su Çevre Ödül Tören�'ne 
katıldı. 
� Törende konuşan TOBB Başkanı H�sarcıklıoğlu, çevre 
konusu henüz gündemde değ�lken, Kocael� Sanay� Odası'nın 
bu �şe sah�p çıkarak, çok doğru b�r v�zyon ortaya koyduğunu 
söyled�.
� Kocael� Sanay� Odası Yönet�m Kurulu Başkanı Ayhan 
Zeyt�noğlu �le TOBB Yönet�m Kurulu'nda ve İKV'de b�rl�kte 
çalıştıklarını �fade eden H�sarcıklıoğlu, “B�lg�s�nden ve 
tecrübes�nden �st�fade ed�yorum. İşte bu salgının dönem�nde 

�lk andan �t�baren b�rl�kte pek çok çalışma gerçekleşt�rd�k. 
Kocael� başta olmak üzere, tüm �llerden ve sektörlerden 
b�lg�ler� topladık. Kocael� SO Başkanımız Ayhan Zeyt�noğlu 
kardeş�m de, TOBB Yönet�m�nde mesa� arkadaşım olarak, 
dertler�n�ze tercüman oldu, s�zler�n talepler�n� get�rd�. B�rl�kte, 
Hükümet�m�ze, 100'den fazla öner� ve talep sunduk. Bunların 
b�r kısmı hayata geçt�, b�r kısmı geçmed�. Bundan sonrada, 
s�zler�n Odamıza �leteceğ�n�z her konuyu, gündem�m�ze 
alacağız. İlg�l� bakanlara b�zzat anlatıp, başkanlarımızla 
b�rl�kte tak�p etmeye devam edeceğ�z” ded�.
� Kov�d-19 salgınının herkese dünyayı ne kadar hoyrat 
ku l landığ ın ı  ve  problemler �n  ancak  e lb � r l �ğ �y le 
çözüleb�leceğ�n� gösterd�ğ�n� söyled�.

İşsizlik Rakamları

Açıklandı

Türk�ye'de �şs�zl�k oranı, haz�randa b�r 
öncek� aya göre 2,5 puanlık azalışla 
yüzde 10,6'ya ger�led�. Söz konusu 

dönemde �şs�z sayısı 3 m�lyon 399 b�n k�ş�ye 
düştü.Türk�ye İstat�st�k Kurumu (TÜİK), 
Haz�ran 2021 dönem�ne �l�şk�n �ş gücü 
�stat�st�kler�n� açıkladı.
� Buna göre, Türk�ye genel�nde 15 ve 
daha yukarı yaştak� k�ş�lerde �şs�z sayısı, 
haz�randa b�r öncek� aya göre 823 b�n k�ş� 
azalarak 3 m�lyon 399 b�n k�ş� oldu. İşs�zl�k 
oranı �se 2,5 puan azalışla yüzde 10,6 
sev�yes�nde gerçekleşt�. İşs�zl�k oranı geçen 
yılın aynı ayına göre �se 2,7 puan azaldı.

Hisarcıklıoğlu 
Orman Yangını 
Çıkan Bölgelerde 
İncelemelerde
Bulundu

Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) 
Başkanı M. R�fat H�sarcıklıoğlu, orman 
yangınlarının çıktığı Bodrum, M�las, 
Muğla, Marmar�s ve Manavgat'a g�derek 
�ncelemelerde bulundu.

ATM’den EFT İşlemlerinden
Alınabilecek Ücret Sınırı
Yükseltildi
ATM'den EFT �şlemler�nden alınab�lecek ücret 
sınırı, 1.000 TL ve altındak� �şlemler �ç�n 2 
l�radan 4 l�raya, 1.000 l�ra �le 50 b�n l�ra 
arasındak� �şlemler �ç�n 5 l�radan 8 l�raya 
ç ıkar ı ld ı .Türk�ye Cumhur�yet  Merkez 
Bankası'nın (TCMB),  bankalarca t�car� 
müşter�lerden alınab�lecek ücretlere �l�şk�n usul 
ve esasların bel�rlend�ğ� tebl�ğde yaptığı 
değ�ş�kl�kler, Resm� Gazete'n�n bugünkü 
sayısında yayımlanarak yürürlüğe g�rd�.

ÖDEMELER DENGESİ VERİLERİ AÇIKLANDI
Türk�ye'n�n car� �şlemler hesabı, haz�ran 
ayında 1 m�lyar 127 m�lyon dolar açık 
ver�rken, 12 aylık car� açık 29 m�lyar 679 
m�lyon dolar oldu.
� Türk�ye  Cumhur�yet  Merkez 
Bankası (TCMB) tarafından haz�ran 2021 
dönem�ne �l�şk�n ödemeler denges� ver�ler� 
açıklandı.
� Buna göre, car� �şlemler açığı, 
haz�randa geçen yılın aynı ayına kıyasla 1 
m�lyar 947 m�lyon dolar azalarak 1 m�lyar 
127 m�lyon dolar oldu. Bunun sonucunda 12 
aylık car� �şlemler açığı 29 m�lyar 679 m�lyon 

dolar sev�yes�nde gerçekleşt�.
� Bu gel�şmede, b�r öncek� yılın 
haz�ran ayında 346 m�lyon dolar açık veren 
h�zmetler denges� kalem�n�n bu yılın aynı 
ayında 1 m�lyar 511 m�lyon dolar net fazla 
vermes� ve ödemeler denges� tanımlı dış 
t�caret açığının 462 m�lyon dolar azalarak 1 
m � l y a r  5 9 9  m � l y o n  d o l a r  o l a r a k 
gerçekleşmes� etk�l� oldu.
� H�zmetler denges� altında seyahat 
kalem�nden kaynaklanan net gel�rler 1 m�lyar 
26 m�lyon dolar olarak gerçekleşt�.

Haziran’da 1036 Yatırım
Teşvik Belgesi Düzenlendi
Haz�ran ayında 1036 yatırım teşv�k belges� 
düzenlend�. Bu yatırımların gerçekleşmes�yle 22 
b�n 195 k�ş�n�n �st�hdam ed�lmes� planlanıyor.

Otomobillerde ÖTV Oranlarına
Esas Matrah Limitleri Değişti
Cumhurbaşkanı Kararı �le 1600 cm3 
s�l�nd�r hacm�ne kadar olan b�nek 
otomob�llerde yüzde 45 ÖTV oranına 
esas matrah l�m�t� 85 b�n l�radan 92 b�n 
l�raya yükselt�ld�. B�nek otomob�ller�n 
motor s�l�nd�r hacm� d�kkate alınarak 
Özel Tüket�m Verg�s� (ÖTV) oranlarına 
esas matrah eş�kler�nde değ�ş�kl�ğe 
g�d�ld�.

Merkez Bankası
Faizi Sabit Tuttu

HAMLE’DE DÖRDÜNCÜ
ÇAĞRI 
Türk�ye açısından stratej�k öneme sah�p 
ürünler �n  yer l �  ve  m�l l �  �mkanlar la 
üret�lmes�n� amaçlayan Teknoloj� Odaklı 
Sanay� Hamles� Programı kapsamında, 
"Sağlık ve K�mya Ürünler�" başlıklı 4'üncü 
çağrı başvuruya açıldı. Hemen her sektöre 
g � rd �  sağ layan  ve  ü lke  sanay�s �n �n 
gel�ş�m�nde kr�t�k öneme sah�p k�mya 
sektöründe dış t�caret açığının azaltılması 
amacıyla harekete geç�ld�.

Bankacılık 
Sektörünün
Mevduatı 
Arttı
Bankacılık sektörünün 
toplam mevduatı, 6 
Ağustos haftasında 2,4 
m�lyar l�ra artarak 4 
tr�lyon 43,7 m�lyar 
l�raya yükseld�.

TCMB Kore Merkez Bankası ile 
Swap Anlaşması İmzaladı

Türkiye’de 
Temmuzda
107 bin 785 
konut satıldı
Konut satışları 
temmuzda b�r öncek� 
aya göre yüzde 19,9, 
geçen yılın aynı 
ayına kıyasla yüzde 
53 azaldı.

Toplam Ciro Endeksi
Haziranda Arttı
Türk�ye İstat�st�k 
Kurumu, haz�ran 
ayına �l�şk�n c�ro 
endeksler�n� açıkladı.  
Buna göre, mevs�m 
ve takv�m etk�s�nden 
arındırılmış toplam 
c�ro endeks� 
haz�randa aylık bazda 
yüzde 9,5 arttı.

Türkiye Sanayi
Üretiminde Avrupa’yı
Geride Bıraktı

Avrupa İstat�st�k Ofis� 
(Eurostat) ve Türk�ye 
İstat�st�k Kurumu 
(TÜİK) ver�ler�nden 
derlenen b�lg�ye göre, 
geçen yıl Cov�d-19 
etk�s�yle ger�leyen sanay� 
üret�m�, salgının olumsuz 
etk�ler�n� üzer�nden 
atmaya devam ed�yor.
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Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) Başkanı M. R�fat 
H�sarcıklıoğlu, "Ormanların tahr�p olması �kl�mde değ�ş�kl�ğ� 
tet�klemekted�r. Bu nedenle doğamızı ve su kaynaklarımızı 
korumak en öneml� m�ll� meselem�z olmalıdır. Yaralar 
sarılacaktır. K�msen�n şüphes� olmasın. TOBB olarak yardım 
kampanyası başlattık. 1 günde 15 m�lyondan fazla yardım 
toplandı" ded�. 
� Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) Başkanı M. 
R�fat H�sarcıklıoğlu, orman yangınlarının çıktığı Bodrum, M�las, 
Muğla, Marmar�s ve Manavgat'a g�derek �ncelemelerde bulundu.
� H�sarcıklıoğlu, z�yaretlerde yaptığı açıklamada, "Yangın 
felaketler�n� yer�nde görmek üzere Bodrum, M�las ve Menteşe'ye 
geld�k. Buradan Marmar�s'e, oradan Manavgat'a g�deceğ�z. 46 
�l�m�zde 214 orman yangını çıktı. Tar�h�m�zde bu b�r �lk. 6 
�l�m�zde yangınlar devam ed�yor. Tüm ülkem�z� üzdü ve b�zler� 
der�nden etk�led�. Başta devlet�m�z olmak üzere yangın söndürme 
çalışmalarında mücadele eden herkese teşekkür ed�yorum" ded�.
-"Yaralar sarılacaktır, k�msen�n şüphes� olmasın"
� Yangın sürec�nde tüm Türk�ye'n�n tek yumruk olduğunu 
bel�rten H�sarcıklıoğlu, "Allah böyle günlerle b�z� sınamasın. 
Ama bu b�rl�ktel�k devam ets�n. Ormanların tahr�p olması �kl�mde 
değ�ş�kl�ğ� tet�klemekted�r. Bu nedenle doğamızı ve su 
kaynaklarımızı korumak en öneml� m�ll� meselem�z olmalıdır. 
Yaralar sarılacaktır. K�msen�n şüphes� olmasın" d�ye konuştu.
� 365 oda ve borsaya destek olmaları çağrısında bulunarak 
başlattıkları nakd� yardım kampanyasında b�r günde 15,5 m�lyon 
TL toplandığını �fade eden H�sarcıklıoğlu, şöyle devam ett�: "Ben 
cam�amla gurur duyuyorum. Hep�n�ze çok teşekkür ed�yorum. 
Allah b�r daha böyle sıkıntıları yaşatmasın. Bakanlıklardan 
gerekl� �z�nler� alarak resm� yardım kampanyası başlattık. 
Bakınız daha b�r gün oldu. Şu anda Türk�ye'dek� oda ve 
borsalarımızdan gelen nakd� yardım 15,5 m�lyon TL olmuş. 
İsteyen fidan d�kecek, �steyen nakd� bağışta bulunacak. İsteyen 
�ht�yaçlar neyse, �mkanlar neyse bunun karşılanması noktasında 
koca b�r l�stem var. Züccac�ye Mecl�s� yanan evler�n tüm tabak, 
çanak, bıçağını vermey� öner�yor. Mob�lya Sektörü Mecl�s�m�z 
'mob�lyalarını b�z verel�m' d�yor. Müth�ş b�r dayanışma. Allah bu 
zor günler göstermes�n. Böyle dayanışmaları depremde de 
görüyorduk. Müth�ş. Türk�ye'n�n 81 v�layet�nde bu dayanışma 
var. Heps�n�n de yüreğ� s�zlerle atıyor."
� H�sarcıklıoğlu, "Ben s�zler�n görüş ve öner�ler�n� almak 
üzere geld�m. S�zlerden alacağım görüş ve öner�ler� başta Sayın 

Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlara b�zzat �leteceğ�m. Bu 
ülke çapında kampanyaya katkı vermek �steyenler �lk günden 
�t�baren başladılar. B�r koord�nasyon merkez� altında şu anda 
k�m�n neye �ht�yacı varsa b�ze müracaat ed�yor, arkadaşlarımızı 
Türk�ye çapında yönlend�r�yoruz" ded�.
-"İş dünyası olarak her türlü katkıyı yapacağız"
� Herkes�n yardım yapmak �ç�n hazır bekled�ğ�n� kaydeden 
TOBB Başkanı R�fat H�sarcıklıoğlu, "Bu yangınlar b�tt�kten 
sonra �ş dünyası olarak her türlü katkıyı yapacağız. Devlet m�llet 
b�rl�ktel�ğ� �le heps�n�n üzer�nden gel�necek. Oda borsalarıma 
teşekkür ed�yorum. Ne �ht�yaç varsa b�ze anında �let�yorlar. B�z de 
koord�nasyon �çer�s�ndey�z. Kampanyada toplanacak kaynaklar 
en çok �ht�yaç duyulan alanlarda kullanılacak. Yangınlar sona 
erd�kten sonra hep b�rl�kte ağaçlandırma �ç�n çalışacağız. Allah 
m�llet�m�ze b�r daha böyle felaket yaşatmasın" �fadeler�n� 
kullandı. 
-H�sarcıklıoğlu, oda/borsa mecl�s üyeler�n� d�nled�
� H�sarcıklıoğlu �lk olarak g�tt�ğ� Bodrum'da Bodrum 
T�caret Odası Yönet�m Kurulu Başkanı Mahmut Serdar 
Kocadon'dan b�lg� aldı. H�sarcıklıoğlu, Bodrum TO mecl�s 
üyeler� �le de b�raraya geld�.
� Daha sonra M�las'a geçen H�sarcıklıoğlu, burada M�las 
T�caret ve Sanay� Odası'nı z�yaret ederek mecl�s üyeler�n�n 
sorunlarını d�nled�. Z�yarette M�las TSO Yönet�m Kurulu 
Başkanı Reş�t Özer, H�sarcıklıoğlu'na yangının etk�ler� hakkında 
b�lg�lend�rmelerde bulundu.
� Orman yangınından etk�lenen Yen�köy Term�k Santral�'n� 
de z�yaret eden H�sarcıklıoğlu, h�ssedarlardan N�hat Özdem�r ve 
�şç�ler adına Türk İş Başkanı Ergün Atalay'a geçm�ş olsun 
d�lekler�n� �lett�. 
� H�sarcıklıoğlu, Muğla T�caret ve Sanay� Odası'nda �se 
Muğla T�caret ve Sanay� Odası Yönet�m Kurulu Başkanı Mustafa 
Ercan, Muğla T�caret Borsası Yönet�m Kurulu Başkanı Hurş�t 
Öztürk ve oda/borsa mecl�s üyeler� �le görüştü.
� Marmar�s T�caret Odası'nı da z�yaret eden TOBB 
Başkanı H�sarcıklıoğlu, Marmar�s TO Yönet�m Kurulu Başkanı 
Mutlu Ayhan'dan yangınların son durumu hakkında b�lg� aldı ve 
mecl�s üyeler� �le sohbet ett�.
� İncelemeler�ne Antalya'da devam eden H�sarcıklıoğlu, 
Manavgat T�caret ve Sanay� Odası'nı z�yaret ederek, mecl�s 
üyeler�n� d�nled�. H�sarcıklıoğlu, Manavgat TSO Yönet�m Kurulu 
Başkanı Seyd� Tahs�n Güngör'den b�lg� aldı. 

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 6 
Ağustos haftasında 2,4 m�lyar l�ra artarak 4 tr�lyon 
43,7 m�lyar l�raya yükseld�.
� Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası 
(TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka 
İstat�st�kler� yayımlandı.
� Buna göre, bankacılık sektöründek� 
toplam mevduat (bankalar arası dah�l) 6 Ağustos 
�le b�ten haftada 2 m�lyar 412 m�lyon 117 b�n l�ra 
artarak 4 tr�lyon 43 m�lyar 664 m�lyon 315 b�n 
l�raya çıktı.
� Bu dönemde bankalardak� TL c�ns� 
mevduat yüzde 0,88 azalışla 1 tr�lyon 746 m�lyar 
809 m�lyon 688 b�n l�raya, yabancı para (YP) 
c�ns�nden mevduat yüzde 0,49 yükselerek 2 
tr�lyon 149 m�lyar 530 m�lyon 971 b�n l�raya çıktı.
� Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, 
geçen hafta 260 m�lyar 522 m�lyon dolar 
düzey�nde gerçekleş�rken, bu tutarın 232 m�lyar 
234 m�lyon doları yurt �ç�nde yerleş�k k�ş�ler�n 
hesaplarında toplandı.
� Yurt  �ç �  yer leş �k ler �n  toplam YP 
mevduatındak� değ�ş�me bakıldığında, par�te 
etk�s�nden arındırılmış ver�lerle 6 Ağustos 
�t�barıyla 1 m�lyar 664 m�lyon dolarlık artış 
görüldü.
Taks�tl� t�car� kred� m�ktarı arttı
� B � r  h a f t a l ı k  d ö n e m d e  m e v d u a t 
bankalarındak� tüket�c� kred�ler� yüzde 0,25 
artarak 678 m�lyar 234 m�lyon 152 b�n l�ra oldu.
� Aynı dönemde, taks�tl� t�car� kred�ler 
yüzde 0,54 artışla 558 m�lyar 506 m�lyon 500 b�n 
l�raya, kred� kartları bak�yes� yüzde 0,06 
yüksel�şle 244 m�lyar 835 m�lyon 161 b�n l�raya 
çıktı.
� Mevduat  bankalar ındak�  tüket �c � 
kred�ler�n�n 254 m�lyar 273 m�lyon 304 b�n l�rası 
konut, 9 m�lyar 934 m�lyon 146 b�n l�rası taşıt ve 
414 m�lyar 26 m�lyon 702 b�n l�rası d�ğer 
kred�lerden oluştu.
� Bankacılık sektörünün TCMB dah�l 
toplam kred� hacm� de 6 Ağustos �le b�ten haftada 
17 m�lyar 363 m�lyon 357 b�n l�ra artarak 3 tr�lyon 
769 m�lyar 540 m�lyon 68 b�n l�raya yükseld�. 
Toplam kred� hacm�, geçen yılın aynı dönem�ne 
göre yüzde 13,60 artış gösterd�.

Türk�ye İstat�st�k Kurumu, haz�ran ayına �l�şk�n c�ro 
endeksler�n� açıkladı. Buna göre, mevs�m ve takv�m 
etk�s�nden arındırılmış toplam c�ro endeks� haz�randa aylık 
bazda yüzde 9,5 arttı.

� Takv�m etk�s�nden arındırılmış sanay�, �nşaat, 
t�caret ve h�zmet sektörler� toplamında c�ro endeks�, 
haz�randa geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 63,1 
yükseld�.
Sanay� ve �nşaat endeksler�
� Sanay�de takv�m etk�s�nden arındırılmış c�ro 
endeks�, haz�randa yıllık bazda yüzde 78,2 artış kaydett�. 
Mevs�m ve takv�m etk�s�nden arındırılmış sanay� c�ro 
endeks� de haz�randa b�r öncek� aya göre yüzde 6,2 yükseld�.
� İnşaat sektöründe takv�m etk�s�nden arındırılmış 
c�ro endeks�, haz�randa geçen yılın aynı ayına göre yüzde 
29,7 artış gösterd�. Mevs�m ve takv�m etk�ler�nden 
arındırılmış �nşaat c�ro endeks�nde b�r öncek� aya göre yüzde 
1,9 yüksel�ş gerçekleşt�.
T�caret ve h�zmet endeksler�
� Takv�m etk�s�nden arındırılmış t�caret c�ro 
endeks�, haz�randa geçen yılın aynı ayına göre yüzde 55,5 
yükseld�. Mevs�m ve takv�m etk�ler�nden arındırılmış t�caret 
c�ro endeks� �se b�r öncek� aya göre yüzde 12,2 arttı.
� H�zmet sektöründe takv�m etk�s�nden arındırılmış 
c�ro endeks�, haz�randa yıllık bazda yüzde 74,8 arttı. Mevs�m 
ve takv�m etk�ler�nden arındırılmış h�zmet c�ro endeks� b�r 
öncek� aya göre yüzde 11,9 yükseld�.

Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) Başkanı M. R�fat 
H�sarcıklıoğlu, Kocael� Sanay� Odası tarafından Kocael� 
Büyükşeh�r Beled�yes� Kültür Merkez�'nde düzenlenen 27. 

Şahabett�n B�lg�su Çevre Ödül Tören�'ne katıldı. 
� Törende konuşan TOBB Başkanı H�sarcıklıoğlu, çevre konusu 
henüz gündemde değ�lken, Kocael� Sanay� Odası'nın bu �şe sah�p 
çıkarak, çok doğru b�r v�zyon ortaya koyduğunu söyled�.
� Kocael� Sanay� Odası Yönet�m Kurulu Başkanı Ayhan 
Zeyt�noğlu �le TOBB Yönet�m Kurulu'nda ve İKV'de b�rl�kte 
çalıştıklarını �fade eden H�sarcıklıoğlu, “B�lg�s�nden ve tecrübes�nden 
�st�fade ed�yorum. İşte bu salgının dönem�nde �lk andan �t�baren b�rl�kte 
pek çok çalışma gerçekleşt�rd�k. Kocael� başta olmak üzere, tüm 
�llerden ve sektörlerden b�lg�ler� topladık. Kocael� SO Başkanımız 
Ayhan Zeyt�noğlu kardeş�m de, TOBB Yönet�m�nde mesa� arkadaşım 
olarak, dertler�n�ze tercüman oldu, s�zler�n talepler�n� get�rd�. B�rl�kte, 
Hükümet�m�ze, 100'den fazla öner� ve talep sunduk. Bunların b�r kısmı 
hayata geçt�, b�r kısmı geçmed�. Bundan sonrada, s�zler�n Odamıza 
�leteceğ�n�z her konuyu, gündem�m�ze alacağız. İlg�l� bakanlara b�zzat 
anlatıp, başkanlarımızla b�rl�kte tak�p etmeye devam edeceğ�z” ded�.
� Kov�d-19 salgınının herkese dünyayı ne kadar hoyrat 
kullandığını ve problemler�n ancak elb�rl�ğ�yle çözüleb�leceğ�n� 
gösterd�ğ�n� söyled�.
� “Hep b�rl�kte davranmazsak �kl�m değ�ş�kl�ğ� felaket�n� 
önleyemey�z. Pandem� �le mücadelede başarılı olamayız” d�yen 
H�sarcıklıoğlu şöyle devam ett�: “Avrupa B�rl�ğ� �kl�m değ�ş�kl�ğ� �ç�n 
somut b�r program başlattı. Hedef karbon em�syonunun 2030'da 
1990'dak� sev�yes�ne düşürmek. Yan� yüzde 55 altına �nd�rmek. Bu 
kapsamda AB �thal edeceğ� ürünler�n b�r kısmında karbon eş�tleme 
verg�s� get�r�yor. Yan� çevrey� k�rlet�yorsan, havayı k�rlet�yorsan karbon 
eş�tleme verg�s�. Kullandığın aydınlatmadak� enerj�ye kadar bakar hale 

gelecekler. Mesela 1 ton karbon em�syonu �ç�n 50 dolarlık verg� tutarı 
olsa sadece Türk�ye olarak AB'ye aktarmamız gereken verg� tutarı 
yaklaşık 2 m�lyar Avro c�varında oluyor. Yan� 2 m�lyar avro hep�m�z�n 
ceb�nden AB'ye finanse edeceğ�z. Terc�h b�z�m. 2 m�lyar avroyu 
dönüşüme m� aktaracağız yoksa Avrupa'ya mı vereceğ�z. Bu tutar 
zaman �ç�nde de yükselecek. Gerekl� önlemler� almaz �sek muhtemelen 
2023'ten �t�baren her yıl 2 m�lyar avroluk b�r tutarı doğrudan AB'ye 
aktarmaya başlayacağız”. 
� H�sarcıklıoğlu, önümüzdek� bu yen� dönemde, ülkes�nde 
teknoloj�k değ�ş�m� tet�klemeyen ülkeler�n, uluslararası rekabet gücü 
kaybına uğrayacağını bel�rterek, “Karbon em�syonlarını azaltmaya 
yönel�k tedb�r alanlar düşük r�ske ve düşük fa�z mal�yet�ne tab� olacak. 
O halde, Türk�ye'n�n mevcut teşv�k s�stem�n�, yeş�l dönüşüm eksen�nde 
hızla gözden geç�rmes� gerek” şekl�nde konuştu.
� H�sarcıklıoğlu, “İşte o yüzden, b�z�m de gündem�m�z; ad�l 
geç�ş, ad�l dönüşüm, ad�l rekabet olmalı. Bu kapsamda, b�r�nc�s�, Par�s 
İkl�m Anlaşması konusunda Mecl�s�m�z artık b�r karar almak 
zorundadır. İk�nc�s�, Türk�ye'n�n 2050 yılına uzanan c�dd� b�r karbon 
em�syonu n�yet belges� hazırlaması gerek�r. Bu da  2050 yılına uzanan 
b�r ekonom�k dönüşüm programı demekt�r. Üçüncüsü, Avrupa B�rl�ğ� 
�le Gümrük B�rl�ğ� Modern�zasyonu, Yeş�l mutabakatı kapsayacak 
şek�lde yapılmalıdır. Dördüncüsü, kamuda Yeş�l Mutabakat konusunda, 
özel sektörün de �ç�nde yer aldığı b�r stratej�k v�zyon ortaya konmalıdır. 
Beş�nc� olarak bu yatırımların finansmanını kolaylaştırmak �ç�n CDS 
pr�mler� de düşürülmel�d�r. Bunun �ç�nde b�r reform , b�r yol har�tası 
açıklanmalıdır. İnsanların dünyaya ve dünyadak� d�ğer canlılara verd�ğ� 
hasar çok büyük. Bu nedenle geç olmadan, daha büyümeden hasarı 
sınırlandırmak lazım. Reakt�f değ�l, proakt�f olma zamanı. Geç olmadan 
harekete geçel�m” ded�. .

Cumhurbaşkanı Kararı �le 1600 cm3 s�l�nd�r 
hacm�ne kadar olan b�nek otomob�llerde 
yüzde 45 ÖTV oranına esas matrah l�m�t� 85 
b�n l�radan 92 b�n l�raya yükselt�ld�.

� B�nek otomob�ller�n motor s�l�nd�r 
hacm� d�kkate alınarak Özel Tüket�m Verg�s� 
(ÖTV) oranlarına esas matrah eş�kler�nde 
değ�ş�kl�ğe g�d�ld�.

� Resm� Gazete 'de yayımlanan 
Cumhurbaşkanı Kararı �le 1600 cm3 s�l�nd�r 
hacm�ne kadar yüzde 45 ÖTV d�l�m�ndek� 
matrah l�m�t� 85 b�n l�radan 92 b�n l�raya 
yükselt�ld�.

� Ay n ı  s � l � n d � r  h a c m � n d e k � 
otomob�llerde matrah l�m�t� 85 b�n l�ra �le 
130 b�n l�ra arasında olan yüzde 50'l�k ÖTV 
l�m�t�nde yer alan motorlu araçların yen� 
matrah l�m�t� 92–150 b�n l�ra olarak 
bel�rlend�.

� Motor s�l�nd�r hacm� 1600-2000 
cm3 arasındak� b�nek otomob�llerde, elektr�k 
motoru da olanlardan elektr�k motor gücü 50 
k�lovatı geç�p motor s�l�nd�r hacm� 1800'ü 
geçmeyen otomob�llerde yüzde 45'l�k ÖTV 
oranına esas 85 b�n l�raya kadar olan matrah 
üst l�m�t� 114 b�n l�raya çıkarıldı.

� Aynı motor s�l�nd�r hacm�ndek� 
otomob�llerde yüzde 50 ÖTV oranına esas 
85 b�n �le 135 b�n l�ra aralığındak� matrah 
l�m�tler� de 114-170 b�n l�ra aralığına çek�ld�.

Türkiye Sanayi
Üretiminde Avrupayı
Geride Bıraktı

Avrupa İstat�st�k Ofis� (Eurostat) ve 
Türk�ye  İs ta t � s t �k  Kurumu 
(TÜİK) ver�ler�nden derlenen 

b�lg�ye göre, geçen yıl Cov�d-19 etk�s�yle 
ger�leyen sanay� üret�m�, salgının olumsuz 
etk�ler�n� üzer�nden atmaya devam ed�yor.
� Avrupa'da geçen yıl Cov�d-19 
etk�s�yle büyük ölçüde düşüş gösteren 
endeks, ekonom�ler�n yen�den açılması ve 
aşılamanın yaygınlaşmasıyla tekrar 
yüksel�şe geçt�. AB ve Euro Bölges�'nde 
sanay� üret�m� ocak-haz�ran dönem�nde 
yıllık bazda yalnızca şubatta ger�led�. 
Endeks, haz�randa 2020'n�n aynı ayına 
göre AB'de yüzde 10,5, Euro Bölges�'nde 
9,7 arttı.
Türk�ye salgına rağmen 2020'y� artışla 
kapattı
� Türk�ye'de de geçen yıl salgınla 
mart, n�san ve mayıs aylarında düşüş 
gösteren sanay� üret�m endeks�, haz�ran 
�t�barıyla tekrar yıllık bazda yüksel�ş 
trend�ne g�rm�ş ve 2020'y� salgına rağmen 
artışla kapatmıştı.
� Bu yıl da artış eğ�l�m�n� sürdüren 
endeks, ocak-mayıs dönem�nde sırasıyla 
yüzde 11,3, yüzde 9, yüzde 16,8, yüzde 
66,3 ve yüzde 40,9 yükseld�. Haz�randa 
yıllık bazda Avrupa ortalamasının 
üzer�nde performans gösteren Türk�ye'n�n 
sanay� üret�m�, geçen yılın aynı ayına göre 
yüzde 23,9 artış kaydett�. Böylece Türk�ye 
bu performansıyla ver�ler� açıklanan AB 
ülkeler�n�n tamamını geçt�.
AB'de sanay� üret�m�n� en çok Belç�ka 
artırdı
� AB ülkeler� arasında bu dönemde 
sanay� üret�m�nde en yüksek artışın 
görüldüğü ülke Belç�ka oldu. Endeks�n 
haz�randa yıllık bazda yüzde 23,2 artış 
gösterd�ğ� Belç�ka'yı, yüzde 20,1 �le 
L�tvanya, yüzde 18,9 �le Slovenya ve 
yüzde 18,6 �le Macar�stan �zled�.
� Endeks�n aynı ayda en az arttığı 
ülkeler �se yüzde 2,3 �le Dan�marka ve 
yüzde 4,2 �le F�nland�ya olarak kayda 
geçt�.
� Avrupa ekonom�s�n�n lokomot�fi 
olarak kabul ed�len Almanya'nın sanay� 
üret�m� haz�randa yıllık yüzde 6,5 artış 
gösterd�. Endeks Fransa'da yüzde 7,3, 
Hollanda'da yüzde 12,3 ve İtalya'da da 
yüzde 13,9 artış gösterd�.

MERKEZ BANKASI FAİZİ SABİT TUTTU

Toplam Ciro Endeksi 
Haziranda Arttı

Haz�ran ayında 1036 yatırım teşv�k belges� düzenlend�. 
Bu yatırımların gerçekleşmes�yle 22 b�n 195 k�ş�n�n 
�st�hdam ed�lmes� planlanıyor.

� Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı'nın, haz�ran ayına 
a�t yatırım teşv�k belges� l�stes� Resm� Gazete'de 
yayımlandı. Buna göre, haz�ran ayında 1036 yatırım 
teşv�k belges� ver�ld�.
22 b�n k�ş�n�n �st�hdam ed�lmes� planlanıyor
� Belge alan projeler�n yatırım tutarı 16 m�lyar 
899 m�lyon 999 b�n 755 l�ra olarak hesaplandı.
� Bu yatırımların gerçekleşt�r�lmes�yle elde 
ed�lecek �st�hdam sayısı yaklaşık 22 b�n k�ş� olarak 
açıklandı.

37 yatırım teşv�k belges� �ptal ed�ld�
� Bu arada sab�t yatırım tutarı 208 m�lyon 316 b�n 
914 l�ra olan ve 678 k�ş�n�n �st�hdam ed�lmes� öngörülen 
37 yatırım teşv�k belges� �ptal ed�ld�.
� Ayrıca bu dönemde 171 firma yatırım teşv�k 
belges� tamamlama v�zes� aldı. Bu firmalarda �st�hdam 
ed�len k�ş� sayısı �se 7 b�n 109 oldu. 

27. Şehabettin Bilgisu Çevre Ödülleri 
Sahiplerini Buldu 

Haziranda 1036 Yatırım Teşvik 
Belgesi Düzenlendi

HİSARCIKLIOĞLU ORMAN YANGINI ÇIKAN 
BÖLGELERDE İNCELEMELERDE BULUNDU

ATM’den EFT İşlemlerinden Alınabilecek Ücret Sınırı Yükseltildi
ATM'den EFT �şlemler�nden alınab�lecek ücret sınırı, 1.000 TL ve 
altındak� �şlemler �ç�n 2 l�radan 4 l�raya, 1.000 l�ra �le 50 b�n l�ra 
arasındak� �şlemler �ç�n 5 l�radan 8 l�raya çıkarıldı.

� Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası'nın (TCMB), 
bankalarca t�car� müşter�lerden alınab�lecek ücretlere �l�şk�n usul 
ve esasların bel�rlend�ğ� tebl�ğde yaptığı değ�ş�kl�kler, Resm� 
Gazete'n�n bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe g�rd�.

� Değ�ş�kl�kler kapsamında tebl�ğ�n t�car� kred�lere �l�şk�n 
ücretler�n bel�rlend�ğ� bölüme yen� b�r madde eklend�.

� Eklenen madde �le proje finansmanı, satın alım ve b�rleşme 
finansmanı, özelleşt�rme finansmanı ve yapılandırılmış finansman 
�le bunların refinansmanı �ç�n özel kred� sözleşmeler� veya genel 
kred� sözleşmes�ne ek sözleşme ve protokoller kapsamında 
kullandırılan kred�ler karşılığında alınan ücretler t�car� kred�ler 
kategor�s� kapsamında değerlend�r�lemeyecek.

� Tebl�ğ�n tem�natlandırmaya �l�şk�n maddes�nde yapılan 
değ�ş�kl�k �le kred�n�n tahs�s�nden kapatılmasına kadar geçen süre 
�ç�nde yapılacak taşınır ve taşınmazlara �l�şk�n reh�n ve �potek 
tes�sler� �le ekspert�z �şlemler�nden alınab�lecek ücret, üçüncü 
k�ş�lere ödenen tutarın yüzde 15 fazlasını geçemeyecek.

� Bu madde daha önce, söz konusu ücret�n bankalar 
tarafından üçüncü k�ş�lere ödenen tutarı geçemeyeceğ� 
yönündeyd�.

� T�car� müşter�ler�n para ve kıymetl� maden transferler� 
kapsamında EFT �şlemler�nden alınab�lecek ücretler de yen�den 
bel�rlend�.

� Bu kapsamda EFT �şlemler�nden alınab�lecek ücret sınırı, 
�şlem tutarının 1.000 TL ve altında olması hal�nde ATM'den yapılan 
�şlemler �ç�n 2 l�radan 4 l�raya yükselt�ld�. İşlem tutarının 1.000 l�ra 
�le 50 b�n l�ra arasında olması hal�nde ATM �şlemler� �ç�n daha önce 
5 l�ra olarak bel�rlenen ücret sınırı �se 8 l�raya çıkarıldı.

� Öte yandan yurt dışında �hraç ed�lm�ş kartların kullanıldığı 
�şlemlerde, �şlem tutarının üye �ş yer�n�n serbest kullanımına ertes� 
gün aktarılması hal�nde uygulanacak azam� üye �ş yer� ücret� de 
yüzde 1,60'tan 1,90'a yükselt�ld�.

� Bu arada EFT �şlemler�nden alınacak �şlemler �ç�n ücret 
sınırı güncellemeler�n� �çeren değ�ş�kl�kler, finansal tüket�c�lerden 
alınacak ücretlere �l�şk�n usul ve esaslar tebl�ğ�nde de düzenlenerek 
yürürlüğe g�rd�.

Bankacılık Sektörünün 
Mevduatı Arttı

Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası (TCMB) Para Pol�t�kası 
Kurulu (PPK), pol�t�ka fa�z� olan b�r hafta vadel� repo �hale fa�z 
oranını yüzde 19 düzey�nde sab�t tuttu.

� TCMB'den fa�z oranlarına �l�şk�n yapılan duyuruda, 
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında 
toplanan Para Pol�t�kası Kurulu'nun, pol�t�ka fa�z�n� yüzde 19 
düzey�nde sab�t tutmaya karar verd�ğ� b�ld�r�ld�.

� Duyuruda, gel�şm�ş ülkeler başta olmak üzere dünya 
genel�nde aşılamanın hızlanmasının küresel ekonom�de 
toparlanma sürec�n� destekled�ğ� bel�rt�ld�. Bununla b�rl�kte, 
aşılama programlarında �lerleme kaydeden ekonom�ler�n 
kısıtlamaları hafifleterek �kt�sad� faal�yette daha güçlü b�r 
performans serg�led�ğ� �fade ed�len duyuruda, şunlar kayded�ld�:

� "Küresel taleptek� hızlı toparlanma, emt�a fiyatlarındak� 
yüksek sey�r, bazı sektörlerdek� arz kısıtları ve taşımacılık 
mal�yetler�ndek� artış uluslararası ölçekte üret�c� ve tüket�c� 
fiyatlarının yükselmes�ne yol açmaktadır. Başlıca tarımsal emt�a 
�hracatçısı ülkelerde yaşanan �kl�m koşullarının küresel gıda 
fiyatları üzer�ne olumsuz yansımaları görülmekted�r. Yükselen 
küresel enflasyon ve enflasyon beklent�ler�n�n uluslararası finansal 
p�yasalar üzer�ndek� etk�ler� önem�n� korumaktadır.

� Öncü göstergeler yurt �ç�nde �kt�sad� faal�yet�n üçüncü 
çeyrekte dış taleb�n de etk�s�yle güçlü seyrett�ğ�ne �şaret 
etmekted�r. Aşılamanın toplumun genel�ne yayılarak hızlanması 
salgından olumsuz etk�lenen h�zmetler ve tur�zm sektörler�n�n 
canlanmasına ve �kt�sad� faal�yet�n daha dengel� b�r b�leş�mle 
sürdürülmes�ne olanak tanımaktadır. T�car� kred�ler ılımlı b�r sey�r 
�zlemekted�r. Son dönemde açılma ve ertelenm�ş talebe bağlı 
olarak artış gösteren b�reysel kred�ler�n ılımlı seyre dönmes� �ç�n 
alınan makro�ht�yat� tedb�rler�n yeterl�l�ğ� �zlenmekted�r. Olumlu 
dış talep koşulları ve uygulanmakta olan sıkı para pol�t�kası car� 
�şlemler denges�n� poz�t�f etk�lemekted�r. İhracattak� güçlü artış 
eğ�l�m� ve aşılamadak� kuvvetl� �vmen�n tur�zm faal�yetler�n� 
canlandırmasıyla yılın ger� kalanında car� �şlemler hesabının fazla 
vermes� beklenmekted�r. Car� �şlemler denges�nde görülen 
�y�leşme eğ�l�m� fiyat �st�krarı hedefi �ç�n önem arz etmekted�r."

"Para pol�t�kasındak� mevcut sıkı duruş kararlılıkla 
sürdürülecek"

� Duyuruda ,  son  dönemde  � t ha l a t  fiya t l a r ı  ve 
yönet�len/yönlend�r�len fiyatlardak� artışların yanı sıra, talep 
koşullarının, bazı sektörlerdek� arz kısıtlarının, açılmanın etk�s�yle 
yaz aylarında enflasyonda görüleb�lecek oynaklıkların ve 
enflasyon beklent�ler�ndek� yüksek sev�yeler�n, fiyatlama 
davranışları ve enflasyon görünümü üzer�nde r�sk oluşturmaya 
devam ett�ğ� bel�rt�ld�.

� Uluslararası tarımsal emt�a ve gıda fiyatlarındak� yüksek 
sev�yelere �lave olarak, bazı ürünlerde �kl�m koşulları kaynaklı arz 
yönlü etk�ler�n açılma etk�ler�yle b�rleşmes�yle temmuz ayında 
gıda fiyatlarında gözlenen artışın, enflasyondak� yüksel�şte 
bel�rley�c� olduğu vurgulanan duyuruda, "D�ğer taraftan, parasal 
sıkılaştırmanın kred�ler ve �ç talep üzer�ndek� yavaşlatıcı etk�ler� 
gözlenmekted�r. Enflasyon ve enflasyon beklent�ler�ndek� yüksek 
sev�yeler d�kkate alınarak, Enflasyon Raporu tahm�n 
pat�kasındak� bel�rg�n düşüş sağlanana kadar para pol�t�kasındak� 
mevcut sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecekt�r. Bu doğrultuda 
Kurul, pol�t�ka fa�z�n�n sab�t tutulmasına karar verm�şt�r." 
�fadeler�ne yer ver�ld�. Duyuruda, TCMB'n�n, fiyat �st�krarı temel 
amacı doğrultusunda el�ndek� tüm araçları kararlılıkla kullanmaya 
devam edeceğ� b�ld�r�ld�.

� Enflasyonda kalıcı düşüşe �şaret eden güçlü göstergeler 
oluşana ve orta vadel� yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar pol�t�ka 
fa�z�n�n, güçlü dezenflasyon�st etk�y� muhafaza edecek şek�lde, 
enflasyonun üzer�nde b�r düzeyde oluşturulmaya devam ed�leceğ� 
vurgulanan duyuruda, "F�yatlar genel düzey�nde sağlanacak 
�st�krar, ülke r�sk pr�mler�ndek� düşüş, ters para �kames�n�n 
başlaması, döv�z rezervler�n�n artış eğ�l�m�ne g�rmes� ve 
finansman mal�yetler�n�n kalıcı olarak ger�lemes� yoluyla 
makroekonom�k �st�krarı ve finansal �st�krarı olumlu 
etk�leyecekt�r. Böylel�kle, yatırım, üret�m ve �st�hdam artışının 
sağlıklı ve sürdürüleb�l�r b�r şek�lde devamı �ç�n uygun zem�n 
oluşacaktır. Kurul, kararlarını şeffaf, öngörüleb�l�r ve ver� odaklı 
b�r çerçevede almaya devam edecekt�r." değerlend�rmes� yapıldı.

� Duyuruda, Para Pol�t�kası Kurulu Toplantı Özet�'n�n beş �ş 
günü �ç�nde yayımlanacağı b�lg�s�ne yer ver�ld�.

Otomobillerde ÖTV 
Oranlarına Esas 
Matrah Limitleri 
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Konut satışları temmuzda b�r öncek� aya göre yüzde 19,9, geçen yılın aynı 
ayına kıyasla yüzde 53 azaldı.
� Türk�ye genel�nde temmuzda 107 b�n 785 konut satışı 
gerçekleşt�r�ld�. Temmuzda satılan konut sayısı haz�rana göre yüzde 19,9, 
geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 53 azalış gösterd�.
� Türk�ye İstat�st�k Kurumu, temmuz ayına �l�şk�n konut satış 
�stat�st�kler�n� açıkladı.
Konut satışları temmuzda b�r öncek� aya göre yüzde 19,9, geçen yılın 
aynı ayına kıyasla yüzde 53 azaldı.

Türk�ye İstat�st�k Kurumu, temmuz ayına �l�şk�n konut satış �stat�st�kler�n� 
açıkladı.

Buna göre, Türk�ye genel�nde konut satış sayısı temmuzda geçen yılın aynı 
ayına kıyasla yüzde 53 azalarak 107 b�n 785 oldu.

Temmuzda satılan konut sayısı haz�rana göre de yüzde 19,9 azaldı. Haz�randa 
134 b�n 731 konut satılmıştı.
Konut satışlarında �lk sıra değ�şmed�
� Konut satışlarında İstanbul 18 b�n 884 konut satışı ve yüzde 17,5 �le 
en yüksek paya sah�p oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 10 b�n 605 konut 
satışı ve yüzde 9,8 pay �le Ankara, 5 b�n 782 konut satışı ve yüzde 5,4 pay �le 
İzm�e �zled�. Konut satış sayısının en az olduğu �ller sırasıyla 20 konut �le 
Ardahan, 28 konut �le Hakkar� ve 66 konut �le Bayburt oldu.
İpotekl� satışlar azaldı
� İpotekl� konut satışları b�r öncek� yılın aynı ayına göre yüzde 84,3 
azalış göstererek 20 b�n 553 oldu. Toplam konut satışları �ç�nde �potekl� 
satışların payı yüzde 19,1 olarak gerçekleşt�. İpotekl� satışlarda İstanbul 4 b�n 
365 konut satışı ve yüzde 21,2 pay �le �lk sırada yer aldı. İpotekl� konut 
satışının en az olduğu �l 1 konut �le Hakkar� oldu.
İlk defa satılan ve �k�nc� el konut satışları azaldı
� İlk defa satılan konut sayısı Temmuz ayında b�r öncek� yılın aynı 
ayına göre yüzde 51,9 azalarak 32 b�n 672 oldu. Toplam konut satışları �ç�nde 
�lk satışın payı yüzde 30,3 oldu. İlk satışlarda İstanbul 4 b�n 854 konut satışı 
ve yüzde 14,9 �le en yüksek paya sah�p olurken, İstanbul'u 2 b�n 230 konut 
satışı �le Ankara ve b�n 517 konut satışı �le İzm�r �zled�.
� İk�nc� el konut satışları Temmuz ayında b�r öncek� yılın aynı ayına 
göre yüzde 53,5 azalış göstererek 75 b�n 113 oldu. İk�nc� el konut satışlarında 
İstanbul 14 b�n 30 konut satışı ve yüzde 18,7 pay �le �lk sırada yer aldı. 
İstanbul'dak� toplam konut satışları �ç�nde �k�nc� el satışların payı yüzde 74,3 
oldu. İk�nc� el konut satışlarında Ankara 8 b�n 375 konut satışı �le �k�nc� sırada 
yer alırken, Ankara'yı 4 b�n 265 konut satışı �le İzm�r �zled�.

Ocak-Temmuz dönem�nde satışlar yüzde 22,7 azaldı

Ocak-Temmuz dönem�nde konut satışları b�r öncek� yılın aynı dönem�ne 
göre yüzde 22,7 azalışla 660 b�n 595 olarak gerçekleş�rken �potekl� konut 
satışı yüzde 68,6 azalışla 124 b�n 721, d�ğer satış türler� �se yüzde 17,3 artışla 
535 b�n 874 oldu. Bu dönemde �lk defa satılan konutlar yüzde 24,5 azalışla 
200 b�n 550, �k�nc� el konut satışları yüzde 21,8 azalışla 460 b�n 45 olarak 
gerçekleşt�.

Yabancılara konut satışı arttı

� Yabancılara yapılan konut satışları b�r öncek� yılın aynı ayına göre 
yüzde 64,0 artarak 4 b�n 495 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, 
Temmuz ayında �lk sırayı b�n 951 konut satışı �le İstanbul aldı. İstanbul'u 
sırasıyla 931 konut satışı �le Antalya, 312 konut satışı �le Ankara, 217 konut 
satışı �le Mers�n ve 158 konut satışı �le Bursa �zled�.

� Temmuz ayında Irak vatandaşları Türk�ye'den 712 konut satın aldı. 
Irak vatandaşlarını sırasıyla, 619 konut �le İran, 365 konut �le Rusya 
Federasyonu, 229 konut �le Afgan�stan ve 198 konut �le Almanya 
vatandaşları �zled�.

Türk�ye'de �şs�zl�k oranı, haz�randa b�r öncek� aya 
göre 2,5 puanlık azalışla yüzde 10,6'ya ger�led�. 
Söz konusu dönemde �şs�z sayısı 3 m�lyon 399 

b�n k�ş�ye düştü.
� Türk�ye İstat�st�k Kurumu (TÜİK), Haz�ran 
2021 dönem�ne �l�şk�n �ş gücü �stat�st�kler�n� açıkladı.
� Buna göre, Türk�ye genel�nde 15 ve daha yukarı 
yaştak� k�ş�lerde �şs�z sayısı, haz�randa b�r öncek� aya 
göre 823 b�n k�ş� azalarak 3 m�lyon 399 b�n k�ş� oldu. 
İşs�zl�k oranı �se 2,5 puan azalışla yüzde 10,6 
sev�yes�nde gerçekleşt�. İşs�zl�k oranı geçen yılın aynı 
ayına göre �se 2,7 puan azaldı.
� Tarım dışı �şs�zl�k oranı haz�randa b�r öncek� 
aya göre 2,7 puan azalarak yüzde 12,3 olarak 
hesaplandı.
� Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan 
genç nüfusta �şs�zl�k oranı b�r öncek� aya göre 0,2 
puanlık azalışla yüzde 22,7, �st�hdam oranı 0,4 puanlık 
artışla yüzde 32,6 oldu. Bu yaş grubunda �ş gücüne 
katılma oranı �se b�r öncek� aya göre 0,6 puan artarak 
yüzde 42,3 sev�yes�nde gerçekleşt�.

Mevs�m etk�s�nden arındırılmış �st�hdam ed�lenler�n 

sayısı 28 m�lyon 586 b�n k�ş�ye ulaştı

� Buna göre, mevs�m etk�s�nden arındırılmış 
�st�hdam ed�lenler�n sayısı, haz�randa b�r öncek� aya 
göre 602 b�n k�ş� artarak 28 m�lyon 586 b�n k�ş�ye ulaştı. 
İst�hdam oranı da 0,9 puan artışla yüzde 44,9 olarak 
gerçekleşt�.

� İş gücüne katılma oranı �se aylık bazda 0,5 puan 
azalışla yüzde 50,2 oldu. İş gücü haz�randa 222 b�n k�ş� 
azalarak ve 31 m�lyon 984 b�n k�ş� olarak kayıtlara geçt�.

� Bu dönemde �st�hdam ed�lenler�n sayısı tarım 
sektöründe 163 b�n k�ş�, sanay� sektöründe 296 b�n k�ş�, 
�nşaat sektöründe 8 b�n k�ş�, h�zmet sektöründe 136 b�n 

k�ş� arttı. İst�hdam ed�lenler�n yüzde 17,2's� tarım, yüzde 
21,8'� sanay�, yüzde 6,4'ü �nşaat, yüzde 54,5'� h�zmet 
sektöründe yer aldı.

Mevs�m etk�s�nden arındırılmış atıl �ş gücü oranı 
yüzde 22,4 oldu

Zamana bağlı eks�k �st�hdam, potans�yel �ş gücü ve 
�şs�zlerden oluşan atıl �ş gücü oranı haz�randa b�r öncek� 
aya göre 4,7 puan azalarak yüzde 22,4 oldu. Zamana 
bağlı eks�k �st�hdam ve �şs�zler�n bütünleş�k oranı yüzde 
14,6 �ken potans�yel �ş gücü ve �şs�zler�n bütünleş�k 
oranı yüzde 18,8 olarak gerçekleşt�.

Mevs�m etk�ler�nden arındırılmamış �şs�zl�k ve 

�st�hdam ver�ler�

� Mevs�m etk�s�nden arındırılmamış �şs�zl�k 
oranı, haz�randa geçen yılın aynı ayına göre 2,6 puan 
azalarak yüzde 10,4'e ger�led�. İşs�z sayısı geçen yılın 
aynı ayına kıyasla 648 b�n k�ş� azalarak 3 m�lyon 380 b�n 
k�ş� olarak gerçekleşt�.

� Mevs�m etk�ler�nden arındırılmamış �st�hdam, 
haz�randa geçen yılın aynı ayına göre 2 m�lyon 358 b�n 
k�ş� artarak 29 m�lyon 227 b�n k�ş�ye yüksel�rken, 
�st�hdam oranı 2,9 puan arttı ve yüzde 45,9 olarak 
kayıtlara geçt�.

� İş gücüne katılma oranı geçen yılın aynı ayına 
göre 1,8 puan artarak yüzde 51,2 oldu. İş gücüne katılan 
sayısı 1 m�lyon 711 b�n k�ş�l�k yüksel�şle 32 m�lyon 607 
b�n k�ş� olarak gerçekleşt�.

� Haz�randa sosyal güvenl�k kuruluşuna bağlı 
olmadan çalışanların toplam çalışanlar �ç�ndek� payını 
gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, geçen yılın aynı 
ayına göre 2,2 puan azalarak yüzde 29,5'e düştü. Tarım 
dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı geçen yılın 
aynı ayına kıyasla 2,1 puan azalarak yüzde 17,3 oldu.� 

İşs�zl�k oranı haz�randa b�r öncek� aya göre 2,5 puan azaldı

İşsizlik Rakamları Açıklandı

HAMLEDE DÖRDÜNCÜ ÇAĞRI
ürk�ye açısından stratej�k öneme sah�p Türünler �n  yer l �  ve  m� l l �  �mkanlar la 
üret�lmes�n� amaçlayan Teknoloj� Odaklı 

Sanay� Hamles� Programı kapsamında, "Sağlık ve 
K�mya Ürünler�" başlıklı 4'üncü çağrı başvuruya 
açıldı. Hemen her sektöre g�rd� sağlayan ve ülke 
sanay�s�n�n gel�ş�m�nde kr�t�k öneme sah�p k�mya 
sektöründe dış t�caret açığının azaltılması amacıyla 
harekete geç�ld�.

� Teknoloj� Odaklı Sanay� Hamles� Programı 
kapsamında, "Sağlık ve K�mya Ürünler�" başlıklı 
4'üncü çağrıyla yerl� ve m�ll� sanay�n�n gel�şmes�nde 
yüksek potans�yele sah�p k�mya sektörü ürünler�n�n 
gel�şt�r�lmes�ne destek sağlanacak.

� Ayrıca, çağrı çerçeves�nde �laç ve tıbb� c�haz 
sektörler�nden seç�l� ürünler de desteklenecek. 
Öneml� m�ktar ve çeş�tl�l�kte üret�mle �hracat �mkanı 
bulunan ve katma değer� yüksek �laç sektöründe yerl� 
üret�me destek ver�lecek.

PROJE TUTARI EN AZ 10 MİLYON LİRA 
OLACAK

� Bugünden �t�baren başvuruların alınmaya 
başlandığı Sağlık ve K�mya Ürünler� Çağrısı �le orta-
yüksek ve yüksek teknoloj�l� sektörlerde bulunan 421 
ürün ve 80 yen�l�kç� teknoloj� alanındak� yatırımlar 
desteklenecek.

� Bu doğrultuda, "Petrok�mya Ara Mamuller� 

ve Katkı Maddeler�", "Radar Soğurucu Yüzeyler", 
"Kan ve Kan Ürünler�", "Kanser ve Oto�mmün 
Hasta l ık lar  İç �n  İ laç  Taşıyıc ı  S�s temler" , 
"B�yoteknoloj�k İlaçların Gel�şt�r�lmes� ve Üret�m�", 
"D�ğer İlaç Teknoloj�ler�", "K�ş�selleşt�r�lm�ş Tıp 
(Tanı, Teşh�s ve İzleme) Teknoloj�ler�", "Aşı ve 
İmmünoloj�k Ürünler, Rejenerat�f Tıp ve Yapay 
Doku/Organ Teknoloj�ler�", "BİT Tabanlı Yen�l�kç� 
Tıbb� C�hazlar", "Yen�l�kç� Tıbb� Görüntüleme 
S�stemler�", "Yen� Nes�l Protez ve Ortez", "Yen�l�kç� 
Tıbb� Sarf Malzemeler�", "Yen�l�kç� İmplantlar, Tanı 
K�tler�" ve "Robot�k Cerrah� Teknoloj�ler�" altında 
gruplandırılan b�rçok alanda, Türk�ye'de yerleş�k 
sermaye ş�rketler�n�n Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı 
�le bağlı veya �lg�l� kuruluşları tarafından sağlanan 
destek ve teşv�klere tek pencereden er�ş�m� mümkün 
olacak.� "M�ll� Teknoloj� Hamles�" çalışmalarının da 
öneml� b�r ayağını oluşturacak çağrı kapsamında 
başvuru yapacak yatırım projeler�n�n büyüklüğünün 
10 m�lyon l�radan yüksek olması gerekecek.

SON BAŞVURU 13 EYLÜL'E KADAR

� Sağlık ve K�mya Ürünler� Çağrısı'na 13 
Eylül'e kadar başvurulab�lecek.  

� Tamamen elektron�k ortamda yürütülecek 
başvurular, Türk�ye'de yerleş�k sermaye ş�rketler� 
t a r a f ı n d a n   a d r e s � n d e n h a m l e . g o v . t r
gerçekleşt�r�leb�lecek.

Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankasınca (TCMB), Kore Merkez 
Bankası �le yapılan 17,5 m�lyar l�ralık �k�l� para takası (swap) 
anlaşmasının, �k� ülke arasındak� t�caret� ve mal� �ş b�rl�ğ�n� teşv�k etme 
amacı taşıdığı b�ld�r�ld�.

� TCMB'den yapılan açıklamada, Kore Merkez Bankası �le Türk 
l�rası-Kore wonu swap anlaşmasına �mza atıldığı, anlaşmanın bugün 
yürürlüğe g�rd�ğ� anımsatıldı.

� Anlaşmanın TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu �le Kore Merkez 
Bankası Başkanı Juyeol Lee, tarafından �mzalandığı aktarılan 
açıklamada, swap anlaşmasının �k� merkez bankası arasında azam� 
17,5 m�lyar Türk l�rası veya 2,3 tr�lyon Kore wonu değer�nde yerel 
para b�r�m� takasına �mkan sağlayacağı bel�rt�ld�.

� Açıklamada, anlaşma geçerl�l�k süres�n�n bugünden �t�baren 3 
yıl olduğu, tarafların karşılıklı uzlaşısı üzer�ne uzatılab�leceğ� 
vurgulanarak, "Anlaşma, para takası finansmanlı t�caret mutabakatı 
yoluyla �k�l� t�caret� ve her �k� ülken�n ekonom�k kalkınmasına yönel�k 
olarak mal� �ş b�rl�ğ�n� teşv�k etme amacını taşımaktadır. Taraflar, swap 
anlaşması �le �k� kurum arasındak� �ş b�rl�ğ�n�n daha da güçleneceğ�n� 
öngörmekted�r." �fadeler�ne yer ver�ld�. 

TCMB Kore Merkez Bankası ile 
Swap Anlaşması İmzaladı

Türkiye’de Temmuzda
107 bin 785 konut satıldı
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