
EKONOMİK FORUM8

GEÇTİĞİMİZ AY TÜRKİYE

T ürkiye İstatistik Kurumu’nun Temmuz ayına 
ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerine göre 

endeks Temmuz’da bir önceki aya göre yüzde 
0.95, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.17 yük-
seldi. Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 1.35, 
işçilik endeksi yüzde 0.12 arttı. Temmuz 2019'a 
göre ise malzeme endeksinde yüzde 6.66, işçilik 
endeksinde yüzde 14.67 artış gerçekleşti. Bina 
inşaatı maliyet endeksi, Temmuz’da bir önceki 
aya göre yüzde 0.75, geçen yılın aynı ayına göre 
de yüzde 9.59 artış gösterdi. Temmuz’da, Haziran 
ayına göre malzeme endeksinde yüzde 1.09 ve 
işçilik endeksinde yüzde 0.08 artış görüldü.

Yasal takip sayısı 
yüzde 58 azaldı

T ürkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi 
tarafından, Negatif Nitelikli Bireysel Kredi 

ve Kredi Kartı Temmuz 2020 Raporu yayım-
landı. Bireysel kredi veya bireysel kredi kartı 
borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş 
kişi sayısı yılın Ocak-Temmuz döneminde, 
2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 58 
gerileyerek 406 bin kişi oldu. Bu gelişmede, 
ekonomik aktiviteyi destekleyici kredi faali-
yetlerinin yanında takip sürelerinin 180 güne 
çıkarılmasının da etkili olduğu düşünülüyor. 
Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal ta-
kibe intikal etmiş kişi sayısı de aynı dönemde 
yüzde 55 azalarak 236 bin kişi oldu. 

T ürkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açık-
ladığı Temmuz ayına ait dış ticaret en-

dekslerine göre ihracat birim değer endeksi, 
Temmuz’da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 
1.6 azaldı. Endeks, bu dönemde gıda, içecek 
ve tütünde yüzde 1.1 ve ham maddelerde 
(yakıt hariç) yüzde 4.2 artarken, yakıtlarda 
yüzde 36.8 ve imalat sanayisinde (gıda, içe-
cek, tütün hariç) yüzde 0.8 düştü. İthalat bi-
rim değer endeksi ise Temmuz’da yıllık bazda 
yüzde 9.4 geriledi. 

Dış ticaret 
endeksleri 
geriledi

İnşaat 
maliyetleri 

arttı

Hijyen ürünlerinde 
ihracat rekoru

İ stanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 
İhracatçıları Birliği (İKMİB) verilerine göre 

bu yılın Ocak-Ağustos döneminde de-
zenfektan ihracatı yüzde 815.75, kolonya 
ihracatı yüzde 228.99, sabun ihracatı da 
yüzde 43.65 arttı. İKMİB Yönetim Kurulu 
Başkanı Adil Pelister, “Bu yıl Ağustos ayında 
dezenfektan ihracatı geçen yılın Ağustos 

ayına göre yüzde 365.78 artarak 3 milyon 
dolardan 14 milyon dolara ulaştı. Kolonya 
ihracatımız bu yılın Ağustos ayında yüzde 
298.73 artarak 1.93 milyon dolara ulaşır-
ken, ilk sekiz aylık dönemde yüzde 228.99 
artarak 17.7 milyon dolara yükseldi. En çok 
kolonyayı Almanya, Hollanda ve Suudi 
Arabistan'a ihraç ettik" dedi.



Şimdi tüzel kişi müşterilerimiz Ticari İnternet Şubesi’nin ya da İşCep Ticari’nin TekCep 
menüsünde yer alan TekPos özelliği ile farklı bankalardaki POS’larından geçen hareketleri,

işlem tutarını, hesaba geçecek tutarı tek bir ekrandan takip edebiliyor.

TekCep, TekEkstre ve TekPOS, Softtech A.Ş.’nin ürünü olup İşCep Ticari ve Ticari İnternet Şubesi üzerinden sunulmaktadır. Diğer bankalardaki
veriler ilgili bankanın sunduğu servisin kapsamı ile sınırlı olarak gösterilmektedir. Ayrıntılı bilgi: isbank.com.tr | tekcep.com.tr | Şubelerimiz

2020
yıl sonuna 

kadar
ücretsiz

İş Bankası’ndan bir yenilik daha:
TekPOS’la farklı bankaların 

POS’ları tek ekranda!
Bankacılıkta bir ilk!
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T ürkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK), tarafından açıklanan 
sanayi üretim endeksi, Temmuz ayında 119.3 puana yük-

seldi. Endekste aylık bazda artış yüzde 8.4 olurken yıllık bazda 
yükseliş ise yüzde 4.4 oldu.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Temmuz 
ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 4.9 azalırken, imalat sanayi sektörü 
endeksi yüzde 5.1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi 
ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1.4 arttı.

Elektrik tüketiminde
tarihi rekor kırıldı

E nerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih 
Dönmez, günlük elektrik üretimi ve sa-

atlik elektrik tüketiminde tüm zamanların 
en yüksek değerlerine 3 Eylül'de ulaşıldığını 
bildirdi. Tüm zamanların günlük elektik üre-
tim rekorunun 1 milyar kilovatsaat aşılarak 
kırıldığını belirten Dönmez, "Üreten Türki-
ye'nin enerjisi rekorlar kırarak yükselmeye 
devam ediyor. Salgına rağmen günlük/saatlik 
elektrik üretiminde yeni rekorlarla Türkiye’nin 
enerjisine enerji kattık" ifadelerini kullandı. 
Saatlik elektrik tüketiminde de 49 milyon 556 
bin kilovatsaat ile yine 3 Eylül'de saat 14:00'te 
tüm zamanların en yüksek değeri kaydedildi.

T ürkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği’nin (GAZBİR) raporunda 
yer alan verilere göre Türkiye'nin Ocak-Haziran dönemin-

deki doğal gaz ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 
3 düşüşle 22.5 milyar metreküp oldu. İthalatın 12.2 milyar 
metreküpü boru hatlarıyla, kalan kısmı ise sıvılaştırılmış doğal 
gaz (LNG) olarak gerçekleştirildi. Boru hatlarıyla en fazla doğal 
gaz ithalatı Azerbaycan'dan yapılırken, bu ülkeyi Rusya ve İran 
takip etti. Türkiye'nin toplam 10.3 milyar metreküplük LNG itha-
latında ise Katar ve Cezayir ilk sırada yer aldı. Türkiye'nin bu yılın 
ilk yarısındaki doğal gaz tüketimi ise geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 4 azalışla 24,3 milyar metreküp oldu.

Doğal gaz ithalatı
yüzde 3 düştü

Sanayi üretimi Temmuz Sanayi üretimi Temmuz 
ayında yüzde 4.4 arttıayında yüzde 4.4 arttı

B ankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) 
Ağustos ayına ilişkin kartlı ödeme 

verilerine göre Ağustos ayı sonunda 
Türkiye'de 72.6 milyon adet kredi kartı ve 
176 milyon adet banka kartı kullanılıyor. 
2019 yılının Ağustos ayı ile kıyaslandı-
ğında kredi kartı sayısında yüzde 6'lık, 
banka kartı sayısında ise yüzde 11'lik 
artış görüldü. Toplam kart sayısı da 248.6 

milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 9 arttı. BKM verile-
rine göre banka kartları ve kredi kartları 
ile Ağustos ayında toplam 101.6 milyar 
liralık ödeme yapıldı. Bu tutarın 83.8 mil-
yar lirası kredi kartlarıyla ödenirken, 17.8 
milyar lirasında banka kartları kullanıldı. 
Toplam kartlı ödemeler büyümesi ise 
yüzde 22 oldu.

GEÇTİĞİMİZ AY TÜRKİYE

Kartlı ödemelerde Kartlı ödemelerde 
yüzde 22 büyümeyüzde 22 büyüme
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J aponya Çevre Bakanlığı’nın ev 
sahipliğinde internet ortamında 

"Covid-19’dan Dirençli ve Sürdürüle-
bilir Kurtulmak için Online Platform" 
başlıklı konferans düzenlendi. Kon-
feransta konuşan Birleşmiş Milletler 
(BM) Genel Sekreteri Antonio Gu-
terres, başta Japonya olmak üzere 
kalkınmış ülkelerin koronavirüsten 
kurtulurken, fosil yakıtlara bağımlı-

lıklarını azaltmalarını ve yenilenebilir 
enerjiye yatırım yapmalarını istedi. 
"Covid-19 ve iklim değişikliği olmak 
üzere iki kritik krizle yüz yüzeyiz" 
ifadesini kullanan Guterres, ileri 
teknolojisiyle Japonya’nın, kömür 
santrallerinin inşası finansmanından 
vazgeçme ve yenilenebilir enerjiye 
geçiş konularında liderlik yapması 
gerektiğini dile getirdi.

Yeşil enerjiye 
yatırım çağrısı

Almanya'da perakende 
satışlar beklentilerin 
üzerinde arttı

A lmanya Ulusal İstatistik Ofisi’nin (Destatis) 
verilerine göre Almanya'da perakende satışlar 

Temmuz ayında yüzde 3 artış beklentisinin üzerinde 
yüzde 4.2 arttı. Perakende satışlar Haziran’da yüzde 
6.7 artmıştı. Perakende satışlarda görülen artışı des-
tekleyen alt endeksler yüzde 4.2 artışla gıda, içecek 
ve tütün ürünleri, yüzde 4.4 ile gıda dışı ürünler 
ve yüzde 15.6 ile internet ve posta yoluyla yapılan 
alışverişler oldu. Diğer yandan aylık bazda incelendi-
ğinde perakende satışlar aynı ayda, Haziran ayındaki 
yüzde 1.9 düşüşün ardından yüzde 0.9 geriledi. 

İngiltere'de karantina tedbirleri kapsamında çalışamayacak du-
rumda olanlar için yapılan maaşların yüzde 80'inin ödenmesinde 

devletin desteği yüzde 70'e düşürülürken, maaşın yüzde 10'luk 
kısmı işveren tarafından karşılanacak. Söz konusu değişiklik ile 
Eylül ayındaki maaş ödemelerinin üst limiti de 2 bin 500 sterlin-
den 2 bin 187 sterline indirilmiş oldu. İngiliz hükümetinin ücretli 
izin programı, Ekim sonu itibarıyla bitecek. Halihazırda ücretli izin 
programından 9.4 milyon kişi yararlanıyor.

İngiltere, çalışamayanlar 
için maaş desteğini azalttı

Yunanistan İstatistik Kurumu’nun (ELSTAT), öncü ve-
rilerine göre ülkede mevsim ve takvim etkilerinden 

arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), bu yılın ikinci 
çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 14 küçüldü.  
Ülke ekonomisindeki daralma geçen yılın son çeyreğinde 
yüzde 0.9 ve bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0.7 küçülmeden 
sonra geldi. Böylece Yunanistan ekonomisi 3 çeyrek üst 
üste daralmasını devam ettirdi. GSYH, geçen yılın ikinci 
çeyreğine göre ise yüzde 15.2 daraldı. Çeyreklik bazda ele 
alındığında, büyümeye en büyük olumsuz katkı dış ticaret-
ten geldi. İkinci çeyrekte mal ve hizmet ihracatı yüzde 31.2 
ve ithalat 16.7 düştü. Söz konusu küçülme, son 25 yılın en 
yüksek çeyreklik küçülmesini olarak kayıtlara geçti. 

Yunanistan Yunanistan 
ekonomisi ekonomisi 
yüzde 14 yüzde 14 
daraldıdaraldı



Kuzey Ren-Vestfalya’da Yeni Yatırım Fırsatları
Avrupa’daki Ticaret ve Yatırım Merkeziniz
  Bir bölgeyi güçlü bir ticaret ve yatırım merkezi yapan en önemli şey; ekonomik güç, altyapı ve kültürel 
yaşam gibi faktörlerin mükemmel etkileşimidir. Bu bakımdan Kuzey Ren-Vestfalya birçok açıdan 
eşsizdir. Almanya’nın bu en kalabalık nüfusa sahip olan eyaletinin size sunduğu sayısız imkân ve 
koşullardan faydalanın. Hangi sektör veya proje için olursa olsun, yeni fırsatlar için ideal yatırım ortamını 
burada bulacaksınız. Yaklaşık 20.000 yabancı şirket tercihini metropol bölge Kuzey Ren-Vestfalya lehine 
kullandı. Bizimle iletişime geçin ve sizi de memnuniyetle bilgilendirelim. Bir One-Stop-Acentesi olarak 
yatırım projelerinizde size destek veriyoruz: www.nrwinvest.com
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ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan 
yapılan açıklamaya göre ABD, 

Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) 6 
Temmuz 2021 tarihinde ayrılacak. 
Açıklamada ABD'nin DSÖ'nün yü-
rüttüğü faaliyetlerde daha "güvenilir 
ve şeffaf" ortaklar aradığı belirtilirken, 
DSÖ'nün Çin Komünist Partisi'nden 

bağımsız olduğunu göstermek 
başta olmak üzere, gerekli reform-
ları yapmakta isteksiz olduğu ifade 
edildi. ABD Başkanı Donald Trump, 
Demokrat Parti ve DSÖ tarafından 
eleştirilmesi üzerine Mayıs ayında 
ülkesinin DSÖ ile bağlarını koparmak 
istediğini açıklamıştı.

Euro Bölgesi üretici 
fiyatları azaldı

B irleşik Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) açık-
ladığı verilere göre Euro Bölgesi üretici fiyatları 

Temmuz ayında yıllık bazda yüzde 3.3 azalırken, 
görülen düşüş yüzde 3.4'lük düşüş beklentisinin 
altında kaldı. Euro Bölgesi üretici fiyatları Haziran 
ayında yıllık yüzde 3.7 azalmıştı. Üretici fiyatlarındaki 
aylık değişim ise yüzde 0.5'lik artış beklentisinin 
hafif üstünde yüzde 0.6 oldu. Üretici fiyatları Ha-
ziran’da yüzde 0.7 artmıştı. Diğer yandan Avrupa 
Birliği'nin üretici fiyatları aynı ayda aylık yüzde 0.4 
artarken yıllık yüzde 3 azaldı.

B irleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nden (FAO) yapılan 
açıklamaya göre küresel gıda fiyatları güçlü talep ve zayıf 

ABD Doları’nın etkisiyle Ağustos ayında da yükseldi. Tahıl fiyat 
endeksi Ağustos’ta bir önceki aya göre yüzde 1.9 yükseldi. Ulus-
lararası pirinç fiyatları da mevsimsel olarak kısıtlı erişilebilirlik ve 
Afrika'nın artan talebinin etkisiyle arttı. Şeker fiyat endeksi, Avrupa 
Birliği ve dünyanın en büyük ikinci şeker ihracatçısı Tayland'daki 
olumsuz hava koşulları nedeniyle azalan üretim beklentilerini ve 
Çin'in güçlü ithalat talebini yansıtarak yüzde 6.7 yükseldi. Bitkisel 
yağ fiyat endeksi, başta palm yağı olmak üzere, soya, ayçiçek ve 
kolza yağlarındaki fiyat artışları nedeniyle yüzde 5.9 arttı.

Küresel gıda fiyatları arttı

ABD ABD 
6 Temmuz 6 Temmuz 
2021’de2021’de
DSÖ'den DSÖ'den 
ayrılacakayrılacak

D eutsche Bank CEO'su Christian Sewing Co-
vid-19 krizinden toparlanmanın beklenen-

den uzun süreceğini ve ekonominin salgın öncesi 
döneme 2020 ve 2021 yıllarında dönemeyebilece-
ğini söyledi. Sewing, krizin ciddi sonuçlarıyla karşı 
karşıya kalan ve en kötü etkilenen sektörlerin bir 
süre daha yüzde 70 veya yüzde 90 kapasite ile 
çalışmaya devam edeceğini düşündüğünü belirtti. 
Frankfurt'ta düzenlenen Handelsblatt Bankacılık 
Zirvesi'nde konuşan Sewing, "Pek çok firma bu 
duruma ayak uydurarak uzun vadede düşük gelir 
elde etmek zorunda kalacak" dedi.

“Toparlanma “Toparlanma 
beklenenden beklenenden 
yavaş olacak”yavaş olacak”




