
Dünya  Emtia Fiyatları (USD)/ Tarih
1.08.2019 1.08.2020 1.08.2021 4.09.2021 20.09.2021 15.10.2021

ABD Buğday Fiyatı (100 Bushel) = 2722 Kg 448,23 533,61 700,6 726,12 708,95 733,80

Londra Şeker Fiyatı (Ton) 338,42 355,71 451,4 488,91 512,91 520,00

Dünya Ortalama Borsa Bakır Fiyatı (Libre) 2,981 2,5241 4,4815 4,3368 4,2378 4,7200

Dünya Ortalama Demir Cevheri Fiyatı (Ton) 96,42 58,42 213,52 145,52 214,45 123,19

Dünya Nasdaq Borsa Tomruk Kereste (M
3
) 415,01 1050 550,15 534,22 593,95 757,8

Dünya Pamuk (Libre)
66,73 60,98 89,44 94,03 92,35 107,05

SON 12 AY 

TÜRKİYE İHRACATI

212,200 MİLYAR USD

EYLÜL 2021 AYI 

TÜRKİYE  İHRACATI

20,783 MİLYAR USD

SON 9 AY 

MOBİLYA AĞAÇ ORMAN İHRACATI

5 MİLYAR USD

EYLÜL 2021 AYI

MOBİLYA AĞAÇ ORMAN İHRACATI

657 MİLYON USD

EYLÜL 2021 AYI

MOBİLYA  İHRACATI

9401-9402-9403-9404-9405-9406

USD/TRY EURO/TRY

386  MİLYON USD              9,2159 10,6978

EYLÜL 2021 AYI

OFİS MOBİLYA  İHRACATI

40 MİLYON USD
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5 MİLYAR USD

EYLÜL 2021 AYI TÜFE

 AYLIK / YILLIK

EYLÜL 2021 AYI ÜFE

 AYLIK / YILLIK

YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERCAN ATA'NIN 

AVRUPA YEŞİL MUTABAKATI GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ

2023 TÜRKİYE İHRACAT 

HEDEFİ

2023 TÜRKİYE  MOBİLYA 

İHRACAT HEDEFİ

225 MİLYAR USD

İSO İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi geriledi. 

İstanbul Sanayi Odası ve IHS Markit ortaklığıyla 

imalat sektörünün ana ihraç pazarlarındaki faaliyet 

koşullarını ölçmek amacıyla oluşturulan Türkiye

İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi Eylül’de 54,7 

seviyesine geriledi. Son üç aylık dönemde gerileme 

kaydetmekle birlikte, endeksin eşik değer olan

50 seviyesinin üstündeki seyrini sürdürmesi, ihraç 

pazarlarında talep koşullarının görece olumlu 

görünümünü korumaya devam ettiğine işaret

etti. 

  

Aylık  %1,55

Yılık  %43,96

	Aylık  %1,25

Yılık 19.58

Türkiye, yeşil ekonomiye geçiş sürecine ilişkin politika ve 

tedbirlerini 5 Eylül 2021 tarihli Mükerrer Resmi Gazete’ de 

Cumhurbaşkanlığı Kararı olarak yayınlanan “Orta Vadeli 

Program (2022-2024)” ile belirledi.

Türkiye Mobilya Sektörünün ihracatının 3'te biri AB ülkelerine 

yapılmakta ve biz de sektör olarak Yeşil Mutabakat hedefleri 

kapsamında değerlendirilebilir fırsatları sektörümüz adına 

ihracatımızı artırmak için avantaja dönüştürebiliriz. Bunun için;

Yeni Orta Vadeli Program döneminde küresel iklim 

değişikliğinin olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla 

enerji ve üretim kaynaklarını verimli şekilde kullanan, çevre 

dostu üretime yönelik yatırımlar desteklenmelidir.

Türkiye’nin ana ihracat pazarı AB olmak üzere ülkelerin 

uygulayacağı yeni politikalara göre sanayide ve ekonomi 

genelinde yeşil dönüşümün gerekliliğini beraberinde getirdiği 

vurgulanan OVP’ da, küresel değer zincirleriyle bütünleşme 

ve daha fazla uluslararası yatırım çekme sürecinin, bu yeni 

anlayış çerçevesinde Yeşil Mutabakat Eylem Planı’nda yer 

alan hedef ve eylemler de dikkate alınarak şekillenmelidir.

Buna göre, sanayi, ticaret, ulaştırma, çevre ve enerji 

alanlarında yeşil dönüşüm ve döngüsel ekonomiye geçişi 

destekleyici yeni yaklaşımlar, dış finansman imkânları da 

dikkate alınarak destek, kredi teşvik mekanizmaları 

çerçevesinde hayata geçirilmeli ve başta geri dönüşüm 

teknolojileri olmak üzere verimlilik artıran ve sera gazı emisyon 

artışını sınırlamayı hedefleyen yatırımlar desteklenmeli, 

uluslararası ticaret alanında iklim değişikliği politikalarıyla 

uyumlu ihracatın rekabet gücü artırılmalıdır.

Yeşil dönüşümü hızlandırmak amacıyla Ar-Ge çalışmaları 

desteklenmeli ve  yeşil üretim için gerekli teknolojiler 

geliştirilerek yaygınlaştırılmalıdır.

Yeşil OSB ile yeşil endüstri bölgesi sertifikasyon sistemi 

tamamlanmalı, çevreye duyarlı, sürdürülebilir sanayi ve 

döngüsel ekonomi alanları oluşturulmasına hız verilmelidir.

Finansal sektörün düzenleyici çerçevesi sanayinin yeşil 

dönüşümünü kolaylaştıracak şekilde geliştirilmelidir.

Çevreye duyarlı yatırımların finansmanı amacıyla uluslararası 

standartlarla uyumlu rehber hazırlanarak yeşil tahvil ve sukuk 

ihraçları teşvik edilmelidir.

Küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini en aza indirmek 

amacıyla enerji ve üretim kaynaklarını verimli şekilde 

kullanan, çevre dostu üretime yönelik yatırımlar 

desteklenmelidir.

Üretimin kritik alanlarındaki ihtiyacın dışında kalan atık 

ithalatının azaltılmasına yönelik tedbirler alınmalıdır. 

Sıfır atık uygulamaları hane halkını da kapsayacak şekilde 

yaygınlaştırılmalıdır.

11.608

ÇAPRAZ KUR



Konut Satış İstatistikleri, Eylül 2021

Türkiye genelinde Eylül ayında 147 bin 143 konut satıldı.

Türkiye genelinde konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %7,6 artarak 147 bin 143 oldu. Konut satışlarında 

İstanbul 28 bin 229 konut satışı ve %19,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u 14 bin 218 konut satışı ve 

%9,7 pay ile Ankara, 8 bin 806 konut satışı ve %6,0 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 14 konut ile 

Hakkari, 41 konut ile Ardahan ve 78 konut ile Şırnak oldu.

Konut satışı, Eylül 2021

Bankacılık  Sektörü -Krediler

YASAL UYARI: Okuduğunuz bu Bülten'deki  tüm bilgiler güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık kaynaklardan ve OMSİAD çalışmalarından elde edilmiş 

sadece bilgilendirme amaçlı verilerdir. 

OMSİAD, Bülten içinde yer alan bu bilgilerin doğrudan ve dolayı olarak kullanılması nedeni ile oluşabilecek zararlardan ötürü sorumluluk kabul 

etmemektedir. 

Küresel Piyasalardan Haberler…

Yurt içi piyaslarada, fiyatlamalar açısından kritik bir viraja daha giriliyor. Bu hafta gözler 21 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek Merkez Bankası PPK 

toplantısından çıkacak faiz kararında olacak. Haftanın ilk gününde Hazine ihaleleri takip edilirken, yurt dışında ise ABD sanayi üretimi verisi takip edilecek.

Üst üste 7 işlem gününde rekor kırmaya devam eden dolar/TL, haftanın ilk gününde de rekor serisine devam ediyor. Bu sabah saatlerinede dolar/TL için 

tarihi seviyeler 9,27'ye taşınırken Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine devam etme olasılığı baskı unsuru olmaya devam ediyor. Euro/TL'de  gece yarısı 

10,79'u aşarak rekor tazledikten sonra bu sabah saatlerinde 10,74 civarında işlem görüyor. (Saat 08:15 itibariyle)

Çin ve Hong Kong hisse senedi piyasaları, Çin ekonomisinin üçüncü çeyrekte beklenenden daha yavaş büyüdüğünü gösteren verinin ardından gerilerken 

bölgesel hisse senedi piyasaları üzerinde de baskı oluştu. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi en son yüzde 0,2 geriledi. 

Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,3 geriledi. ABD S&P 500 endeks vadeli işlemleri yatay seyretti.

COVID-19 salgınının etkilerinden toparlanma ile birlikte talebin yükselmele devam etmesi uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarını son yılların en yüksek 

seviyelerine taşımaya devam ediyor. ABD ham petrolünün varil fiyatı bu sabah 83,73 dolara kadar yükseldi ve 7 yılın zirvesine çıktı. Brent petrol de 4 yılın 

zirvesi olan 86 doların üzerini test etti.  

Spot altının ons fiyatı 1.768 dolar düzeyinde yatay seyrediyor. 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında bugün Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı gerçekleştirilecek. Resmi Gazete'de 30 

Haziran'da yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan EKK'nin yapacağı toplantıda, başta 2022 yılı bütçesi olmak üzere son ekonomik 

gelişmeler değerlendirilecek.

Çin ekonomisinde büyüme 2021 yılının üçüncü çeyreğinde keskin şekilde yavaşladı. 5,2 büyümesi beklenen Çin ekonomisi yüzde 4,9'lük büyüme kaydetti. 

Enerji sıkıntısı,tedrik zinciri problemleri ve Pekin yönetiminin gayrimenkul ile teknoloji sektörlerine yönelik uyguladığı tedbirler büyümeyi yavaşlattı. Çin'in 

sanayi üretiminde artış, Eylül ayında ekonomistlerin beklentilerinin altında kaldı. Perakende satışlar ise Ağustos ayına göre toparlandı.

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi ve Hollanda Merkez Bankası Başkanı Klass Knot, merkez bankaları en önemli teşvik programlarını gelecek 

yılın ilk yarısında sona erdirmeye, kapatmaya başladıklarında faizlerin yükselmeye başlayacağını söyledi.

Financial Times'ın haberine göre Avrupa Merkez Bankası, Avrupa Birliği'nin ihrac ettiği tahvillerden yapabileceği satın alma miktarını artırmanın yollarını 

araştırıyor.

ABD Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg, tedarik zincirlerinin karşı karşıya oldukları bir çok zorluğun gelecek yıla da taşınacağını söyledi.
Günün Ajandası

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından uluslararası yatırım pozisyonu verileri açıklanacak (10.00).

TCMB öğleden sonra ise Ağustos ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi verilerini duyuracak (14.30). Konut fiyatları Temmuz'da aylık yüzde 2,8, yıllık yüzde 31,0 artış 

göstermişti.

Hazine, iki ihale birden düzenleyecek. 2 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil yeniden piyasaya sunulurken, 5 yıl vadeli TLREF'e endeksli tahvil ilk kez satışa 

çıkarılacak. Bir önceki 2 yıllık tahvilde faiz ortalama yüzde 18,09 olmuştu.

ABD'de Eylül ayı sanayi üretimi verisi beklenecek. Sanayi üretimi bir önceki ay sanayi üretiminde aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 5,9 artış yaşanmıştı. Piyasalarda 

beklenti sanayi üretiminde yüzde 0,2 artış olacağı yönünde oluştu.

ABD'nin diğer verisi ise NAHB Konut Piyasası Endeksi (17.00) ve sermaye hareketleri (23.00) olacak. NAHB Konut Piyasası Endeksi için piyasa beklentisi 76 

seviyesinde kalacağı yönünde.
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