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ABD Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan düşürdü. 

Trump, 1 Eylül’den itibaren 300 mr $ tutarındaki Çin ürünlerine ilave %10 gümrük vergisi 

uygulanacağını açıkladı. Daha sonra uygulamayı erteledi. İngiltere’nin AB’den çıkması konusunda 

belirsizlik ve İtalya’da siyasi istikrarsızlık devam ederken Almanya sanayi üretimi Haziran’da %5 azaldı.  

TC Merkez Bankası’nın 425 baz puan faiz indirimi sonrası kamu bankaları konut kredilerinde aylık faizi 

%1’in altına çekti. İlk haftada 34 bin kişinin 5,9 milyar TL’yi aşan konut kredisi talebi oldu. 

TC Merkez Bankası’nın zorunlu karşılık düzenlemesi TL için oynaklığa ve değer kaybına yol açtı. 

Temmuz’da ihracat 16, ithalat 19,3 mr $; yıllık bazda ihracat 180 ve ithalat 203 mr $ oldu. Haziran 

verilerine göre, yıllık 538 mn $ cari fazla elde edildi. İthalat ve büyümedeki zayıf seyrin artan turizm 

geliri ile birlikte cari fazla sağladığı görülmektedir. 

Bütçe, Merkez Bankası yedek akçesinin Hazine’ye aktarımının katkısıyla temmuz ayında 9,9 mr TL 

fazla verdi. 

TÜİK, Temmuzda TÜFE’nin aylık %1,3 ve yıllık %16,6 arttığını, Yİ-ÜFE’nin aylık %0,99 düşerken yıllık 

%21,6 arttığını açıkladı. 

Geçen yılın aynı döneminde %9,7 olan işsizlik oranı Mayıs verilerine göre %12,8 oldu.  

Sanayi üretimi, Haziran’da, uzun tatilin de etkisiyle aylık %3,7 ve yıllık %3,9 azaldı. 

Perakende satış hacmi, Haziran’da, sabit fiyatlarla, yıllık %1,2 azalırken bir önceki aya göre, %2,3 arttı.  

TÜİK verilerine göre Temmuz 2019 konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre %17,5 azaldı (102 

bin adet). İpotekli satışlar (13 bin) %57 azalırken yabancılara satışlar (4200) %47 arttı. Kamu 

bankalarının faiz indirimi Ağustos verilerini etkileyecektir. 

Daire ruhsat sayısı yılın ilk yarısında %66 azaldı. 

Temmuz’da yıllık bazda beyaz eşya üretimi %11 ve iç pazarı %29 azaldı. 

Otomobil ve hafif ticari araç satışları Temmuz’da %66 ve ilk 7 ayda %47 azaldı. 

Çaykur, çaya 2. defa %15 zam yaptı. Doğal gaza da, 1 Ağustos’tan itibaren %14-15 zam yapıldı. 

Memurlar için 5. Dönem toplu sözleşme görüşmeleri yapıldı; nihai karar hakem heyetine kaldı. 12 

milyon emekliye 11 milyar TL ikramiye ödendi. 

3 kamu bankasının İVME Finansman Paketi kapsamında 11500 firmaya sağladığı kaynak 1,7 mr TL 

düzeyine ulaştı.  

 

 

 

 


