
TÜFE'de 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,12, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,25 artış
gerçekleşti. ÜFE ise bir önceki aya göre %2,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %45,52 artış gösterdi. İhracat
2021 yılı Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,2 artarak 16 milyar 415 milyon dolar, ithalat
%16,8 artarak 20 milyar 693 milyon dolar olarak gerçekleşti. Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2021 yılı ikinci
çeyreğinde%21,7 arttı. Türkiye genelinde işsizlik oranı %12,0 seviyesinde gerçekleşti.
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Yıllık Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, 2020

Yıllık verilere dayalı olarak hesaplanan bağımsız
yıllık gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH), zincirlenmiş
hacim endeksiyle 2020 yılında bir önceki yıla göre
%1,8 arttı.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2020
yılında bir önceki yıla göre %16,9 artarak 5 trilyon
46 milyar 883 milyon TL oldu. Gayrisafi yurt içi
hasılada en yüksek payı 2020 yılında %19,1 ile
imalat sanayi aldı. İmalatı, %12,4 ile toptan ve
perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve
motosikletlerin onarımı ve %7,9 ile ulaştırma ve
depolama sektörü izledi. Yıllık gayrisafi yurt içi
hasılada en düşük pay hanehalklarının işverenler
olarak faaliyetleri için gerçekleşti.

Kişi başına GSYH, 2020 yılında cari fiyatlarla 60 bin
525 TL, ABD doları cinsinden 8 bin 597 dolar oldu.

2.Eyl 15.Eyl Değişim 2.Eyl 15.Eyl Değişim

USD/TL 8,2730 8,4430 2,0% 2 Yıllık Gösterge Tahvil Faizi 17,63 17,11 -3,04%

EUR/TL 9,8250 9,9860 1,6% Türkiye 5 yıllık CDS Primi (baz puan) 370,52 376,21 5,69

GBP/TL 11,4330 11,7060 2,3% BIST 100 Endeksi 1480,5 1423 -4,04%

EUR/USD 1,1853 1,1817 -0,3% ABD 10 Yıllık Tahvil Faizi 1,2869 1,2938 0,53%

GBP/USD 1,3790 1,3847 0,4% Altın (USD/Ons) 1815,66 1797,6 -1,00%

EUR/GBP 0,8593 0,8533 -0,7% Petrol (USD/Varil) 68,88 74,14 7,09%
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Tüketici Fiyat Endeksi, Ağustos 2021

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Ağustos ayında bir
önceki aya göre %1,12, bir önceki yılın Aralık ayına
göre %11,65, bir önceki yılın aynı ayına göre
%19,25 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,78
artış gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2021

Yİ-ÜFE (2003=100) 2021 yılı Ağustos ayında bir
önceki aya göre %2,77, bir önceki yılın Aralık ayına
göre %28,51, bir önceki yılın aynı ayına göre
%45,52 ve on iki aylık ortalamalara göre %31,34
artış gösterdi.
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Dış Ticaret İstatistikleri, Temmuz 2021

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş
birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi
kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine
göre; ihracat 2021 yılı Temmuz ayında, bir önceki
yılın aynı ayına göre %10,2 artarak 16 milyar 415
milyon dolar, ithalat %16,8 artarak 20 milyar 693
milyon dolar olarak gerçekleşti.
Genel ticaret sistemine göre ihracat 2021 yılı
Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı
dönemine göre %34,9 artarak 121 milyar 325
milyon dolar, ithalat %25,8 artarak 146 milyar 802
milyon dolar olarak gerçekleşti.
Temmuz ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın
aynı ayına göre %51,3 artarak 2 milyar 827 milyon
dolardan, 4 milyar 278 milyon dolara yükseldi.
İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Temmuz
ayında %84,0 iken, 2021 Temmuz ayında %79,3'e
geriledi.

Dönemsel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, II. Çeyrek:
Nisan - Haziran, 2021

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2021 yılı ikinci
çeyreğinde %21,7 arttı. GSYH'yi oluşturan
faaliyetler incelendiğinde; 2021 yılı ikinci
çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim
endeksi olarak; hizmetler %45,8, sanayi %40,5,
mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %32,4,
diğer hizmet faaliyetleri %32,3, bilgi ve iletişim
faaliyetleri %25,3, kamu yönetimi, eğitim, insan
sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %8,5,
gayrimenkul faaliyetleri %3,7, inşaat %3,1 ve
tarım, ormancılık ve balıkçılık %2,3 arttı. Finans ve
sigorta faaliyetleri ise %22,7 azaldı.
Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla
tahmini, 2021 yılının ikinci çeyreğinde cari
fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %52,4
artarak 1 trilyon 581 milyar 120 milyon TL oldu.
GSYH'nin ikinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD
doları bazında 188 milyar 566 milyon olarak
gerçekleşti.
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KKTC Tüketici Fiyat Endeksi, Ağustos 2021

KKTC İstatistik Kurumu’nun, tüketici fiyatlarındaki
gelişmeleri izlemek amacıyla, önceden seçilmiş
perakende satış yerlerinden derlediği perakende
fiyatlara göre her ay yayınladığı 2015=100 Temel
Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’nde, bir önceki
aya göre %2.54, bir önceki yılın Aralık ayına göre
%14.09 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %20.54
değişim gerçekleşmiştir.
Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre
en yüksek artış %12.10 Lokanta ve Oteller ana
grubunda gerçekleşmiştir. Bir önceki aya göre,
endekste kapsanan 363 maddenin ortalama
fiyatlarında artış, 104 maddenin ortalama
fiyatlarında ise düşüş gerçekleşmiştir.

KKTC Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, 2020

Bir yıl içinde üretilen mal ve hizmetlerin parasal
ifadesi” olarak tanımlanan Gayri Safi Yurtiçi
Hasıla’da 16.2% reel küçülme kaydedildi.
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, cari fiyatlarla
21,407,483,071.9 TL olarak gerçekleşti.
Kişi başına Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH), 2020
yılında ABD doları cinsinden 10 bin 055 Dolar
olarak gerçekleşti.
2020 yılında sektörel bazda sabit fiyatlarla en
yüksek büyüme hızı, 3.6% ile “Konut Sahipliği”
sektöründe kaydedilirken, bu sektörü 1.8%
büyüme ile “Tarım” sektörü ve 0.5% ile Mali
Müesseseler sektörü takip etti. Geriye kalan tüm
sektörlerde reel küçülme gerçekleşti.
Ticaret-Turizm %12.8 (Toptan-Perakende Ticaret
10.3%, Otelcilik-lokantacılık 2.5%), Serbest Meslek
ve Hizmetler 12.9% (Yükseköğrenim 6.8%, Serbest
meslek ve Hizmetler diğer 6.1%), Kamu Hizmetleri
19.4%, İthalat Vergileri 9.1%, Sanayi 9.6%,
Ulaştırma-Haberleşme 6.4% (Ulaştırma 5.0%,
Haberleşme 1.4%), Mali Müesseseler 7.9%, İnşaat
9.6%, Tarım 6.0% ve Konut Sahipliği 6.3% olarak
gerçekleşmiştir.
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İşgücü İstatistikleri, Temmuz 2021

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki
kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Temmuz ayında bir
önceki aya göre 506 bin kişi artarak 3 milyon 902
bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1,4 puanlık artış ile
%12,0 seviyesinde gerçekleşti.
İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Temmuz
ayında bir önceki aya göre 125 bin kişi artarak 28
milyon 730 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puanlık
artış ile %45,1 oldu.
İşgücü 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya
göre 631 bin kişi artarak 32 milyon 632 bin kişi,
işgücüne katılma oranı ise 0,9 puanlık artış ile
%51,2 olarak gerçekleşti.

Hazine Nakit Dengesi Ağustos Verileri

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre nakit
denge Ağustos ayında 64,3 milyar TL fazla verdi.
Böylelikle Ağustos ayında rekor fazla kaydedildi.
Ekonomistlerin değerlendirmesine göre nakit
denge rakamlarında 27 milyar TL düzeyindeki vergi
tahsilatının Ağustos ayına kayması da etkili oldu.
Nakit denge Ocak-Ağustos döneminde 42,1 milyar
TL açık verdi. Geçen ayın aynı döneminde nakit
dengesi 110 milyar TL açık vermişti.
Ağustos ayında faiz dışı nakit denge 76,8 milyar TL
fazla verdi. Ocak-Ağustos döneminde bu rakam
66,6 milyar TL oldu.

Reel Efektif Döviz Kuru Ağustos Verileri

Temmuz ayında 61,23 seviyesinde açıklanan TÜFE
bazlı reel efektif döviz kuru endeksi ağustos ayında
62,89’a yükseldi.



YASAL UYARI: Burada yer alan bilgiler, Bankamız uzmanları tarafından güvenilir olduğuna inanılan kamuya
açık kaynaklar kullanılarak, bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Paylaşılan veri, finansal bilgi, görüş ve
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uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti
edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya
çıkabilecek hatalardan ya da zararlardan Near East Bank Ltd. sorumlu değildir.

Kaynaklar: TÜİK, Bloomberg, TCMB, İSO, T.C. Ticaret Bakanlığı,
KKTC DPÖ.

Bitcoin’i Kanuni Para Olarak Kabul Eden İlk Ülke
El Salvador Oldu.

El Salvador Başkanı Nayib Bukele, kripto paraları
kanuni para olarak kabul ettiğini açıkladı. Ülkede
yaşayanlar kimlik numaralarıyla hükümetin
sağladığı Bitcoin cüzdanı Chivo’ya erişebilecek ve
cüzdanın içerisinde önceden yatırılmış 30 dolar
değerinde Bitcoin olacak. İşletmeler kripto
paraları kabul etmek zorunda olacak ve hükümet
vergi ödemelerini dahi kripto para ile kabul
edebilecek.Başkan Bukele, bu uygulamayla
beraber daha çok insanı finansal
sistemin içerisine çekmek ve para transferini
daha ucuz hale
getirmek istiyor. Ülkenin toplam Bitcoin varlığı
550 adet ve ülkenin Bitcoin alımının maliyeti 27
milyon dolar civarında bulunuyor.

Yeni OVP Tahminleri

Orta Vadeli Program’da 2021 yıl sonu enflasyonu
tahmini, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın
temmuz sonunda açıkladığı Enflasyon Raporu
tahmininden yüksek açıklandı. Pazar günü Resmi
Gazete mükerrer sayısında açıklanan ve 2022-2024
dönemini kapsayan OVP’de 2021 yıl sonu
enflasyonu %16,2 olarak tahmin edildi. TCMB’nin
son Enflasyon Raporu’nda yıl sonu TÜFE tahmini
%14,1 olarak duyurulmuştu. Programda 2022 yıl
sonu tüketici enflasyonu %9,8 tahmin edilirken
TÜFE’nin 2023’te %8’e, 2024’te ise %7,6
gerilemesi öngörülüyor. OVP’de orta vadeli
büyüme öngörüleri de yer aldı. Program 2021
yılının %9 büyüme ile kapanmasını tahmin ediyor.
Büyüme tahmini 2022 için %5, 2023 ve 2024 için
ise %5,5 olarak açıklandı. Diğer açıklamalar ise şu
şekilde oldu:
-İşsizlik 2021 için %12,6, 2022 %12, 2023 %11,4,
2024 %10,9,
-Cari denge GSYH tahminleri 2021 için -%2,6, 2022
-%2,2,2023 -%1,5, 2024 -%1
-Merkezi yönetim bütçe açığının GSYH’ye oranının
2021 ve 2022’de %3,5, program dönemi sonunda
ise %2,9 olarak gerçekleşeceği öngörüldü.


