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GEÇTİĞİMİZ AY TÜRKİYE

O tomotiv Distribütörleri Derneği’nden yapılan açık-
lamaya göre Temmuz ayında otomobil satışları bir 

önceki yılın aynı ayına göre yüzde 350.9 artarak 69 bin 427 
adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 610.7 artarak 
17 bin 974 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 
10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 42.5, 
otomobil pazarı yüzde 50.5 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 
18.1 arttı. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 
2020 yılı Temmuz sonunda bir önceki yılın aynı dönemine 
göre yüzde 60.3 artarak 341 bin 469 adet olarak gerçekleşti. 
Otomobil satışları, 2020 yılı yedi aylık dönemde geçen yıla 
göre yüzde 58.9 artarak 273 bin adet olurken, hafif ticari araç 
pazarı yüzde 65.8 artarak 68 bin 447 adede ulaştı.

Kredili konut satışında 
yüzde 1000 artış oldu

K redi kampanyasının etkileri, Temmuz 
verilerine daha net yansıdı. Temmuz 

ayında konut satışları geçen yılın aynı dö-
nemine göre yüzde 1000 artış gösterdi. 
Geçen yıl Temmuz’da 14 bin 348 kredili 
konut satışı yapılırken, bu yılın aynı döne-
minde 141 bin 434 satış işlemi gerçekleşti. 
Kredi faizlerinin düştüğü 1 Haziran'dan 
itibaren gerçekleşen kredili konut satışı ise 
250 bin 792'ye ulaştı. Kredili konut satışla-
rından ayrıca hazineye 1 milyar 428 milyon 
968 bin lira kazanç sağlandı.

T ürkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Mer-
kez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat 

Çelik, son yıllarda küçükbaş hayvancılığa verilen 
desteklerin olumlu sonuçlarının alındığını belirte-
rek, "Küçükbaş hayvan sayısı 55 milyonu aştı. Nüfus 
başına bir küçükbaş hayvan sayısı hedefine adım 
adım yaklaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Haziran sonu 
itibarıyla büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayılarını 
aktaran Çelik, 2009-2020 döneminde koyun sayısı-
nın 21.7 milyondan 42.7 milyona, keçi sayısının 5.1 
milyondan 12.35 milyona ulaştığını açıkladı.

Küçükbaş 
hayvan 
sayısı 55 
milyonu aştı

Otomotivde 
Temmuz 

rekoru

Kayseri TO eski Başkanı 
Asaf Mehmetbeyoğlu’nu kaybettik

TOBB Hesapları İnceleme Komisyonu Baş-
kan Yardımcılığı, TOBB ETÜ Sağlık Hizmet-

leri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, TOBB ETÜ Has-
tanesi Sağlık Danışma Kurulu Üyeliği ve Kayseri 
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan 
Asaf Mehmetbeyoğlu, hayatını kaybetti. 

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede 
vefat eden Asaf Mehmetbeyoğlu için bir 
mesaj yayımlayan TOBB Başkanı M. Rifat Hi-
sarcıklıoğlu, Kayseri ekonomisi ve iş dünyası 
adına önemli çalışmalar yapan Mehmet-

beyoğlu’nun ölümünden duyduğu derin 
üzüntüyü dile getirdi. 

“Çocukluk arkadaşım, dostum, kapı 
komşum Kayseri Ticaret Odası eski Başkan-
larımızdan Mehmet Asaf Mehmetbeyoğlu 
vefat etti. Çok üzgünüm” diyen Hisarcıklıoğ-
lu, Asaf Mehmetbeyoğlu’na Allah’tan rah-
met ailesine, yakınlarına ve TOBB camiasına 
başsağlığı diledi. Asaf Mehmetbeyoğlu’nun 
cenazesi, Hulusi Akar Camii’nde kılınan ce-
naze namazının ardından toprağa verildi.



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 Çelik Üreticileri Derneği’nin (TÇÜD) verilerine göre ham çelik 
üretimi Haziran’da 2019'un aynı ayına kıyasla yüzde 3.8 artışla 2.8 mil-

yona ulaşırken, Ocak-Haziran döneminde ise geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 4.1 azalarak 16.3 milyon ton oldu. Nihai mamul çelik tüketimi 
ise Haziran’da yıllık bazda yüzde 7 arttı ve 2.4 milyon tona yükseldi. Tüketim, 
yılın altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8.7 artarak 13.4 milyon 
olarak hesaplandı. Dış ticaret açısından değerlendirildiğinde, Türkiye'nin çelik 
ürünleri ihracatı Haziran’da miktar bazında yüzde 40.3 artarak 2 milyon tona, 
değer bazında da yüzde 24.3 artışla 1.3 milyar dolara yükseldi.

İşsizlik ödeneğine 
13.8 milyon 
başvuru yapıldı

İ ŞKUR tarafından yayınlanan İşsizlik Sigortası 
Fonu Bülteni'nde Temmuz ayında önceki 

dönemden ödemesi devam edenlerle birlikte 
401 bin 645 kişi için işsizlik sigortası ödeme 
miktarının 494.6 milyon lira olduğu belirtildi 
ve şu açıklama yapıldı: "Mart 2002 tarihinden 
31.07.2020 tarihine kadar işsizlik ödeneğine 13 
milyon 848 bin 709 kişi başvurmuş, 8 milyon 
71 bin 437 kişi ödenek almaya hak kazanmıştır. 
Bu kapsamda hak eden kişilere toplam 35 
milyar 831 bin 328 lira ödeme yapıldı. 2020 
Temmuz ayında, önceki dönemden ödemesi 
devam edenlerle birlikte 401.645 kişi için öde-
me miktarı 494 milyon 637 bin 242 lira oldu."

Ç evresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlü-
ğü verilerine göre, Bakanlık merkez teşkilatı ile Çevre ve Şehir-

cilik İl Müdürlükleri tarafından sene başından bu yana 17 bin 746 
çevre denetimi yapıldı. Bu denetimler sonucunda Çevre Kanunu'na 
aykırı faaliyette bulunan 2 bin 798 tesise toplam 129 milyon 401 bin 
768 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca çevre kirliliği oluşturan 
156 işletmenin faaliyeti durduruldu. En fazla denetim 1406 çevre 
denetimiyle Ankara'da yapıldı. Ocak-Temmuz döneminde en çok 
ceza kesilen il İstanbul oldu. Bakanlıkça yapılan çevre denetimleri 
sonucunda Çevre Kanunu'na aykırı faaliyette bulunan İstanbul'daki 
tesislere 37 milyon 91 bin 477 lira ceza uygulandı.

129 milyon lira 
çevre cezası 
kesildi

Ham çelik üretimi Ham çelik üretimi 
2.8 milyon tona yükseldi2.8 milyon tona yükseldi

O rman Genel Müdürlüğü’nün, "Or-
man Köylülerinin Kalkındırılmala-

rının Desteklenmesi Faaliyetlerine İliş-
kin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması 
Hakkında Yönetmeliği" Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsam-
da ferdi, kooperatif ve kooperatif üst ku-
ruluşları kredilerinden faiz alınmayacak. 
Buna göre, yönetmelikte belirtilen her 

türlü kredi başvurusu dilekçe, e-Devlet 
veya kurumun resmi elektronik ortamı 
üzerinden yapılabilecek. Söz konusu 
krediler verilirken, konuyla ilgili eğitim 
görmüş veya o konuda çalışanlar tercih 
edilecek. Ayrıca şehidin dul ve yetim-
leri ile anne, baba, kardeşleri ve gaziler 
öncelikli olarak kuraya tabi tutulmadan 
kredilerden yararlandırılacak.

GEÇTİĞİMİZ AY TÜRKİYE

Orman Orman 
köylülerine köylülerine 
faizsizfaizsiz
kredikredi





EKONOMİK FORUM12

GEÇTİĞİMİZ AY DÜNYA

İ spanya ekonomisi bu yılın ikinci 
çeyreğinde bir önceki çeyreğe 

kıyasla yüzde 18.5 küçülerek, tarihi 
bir daralma kaydetti. İspanya eko-
nomisi ikinci çeyrekte geçen yılın 
aynı dönemine göre kıyaslandığın-
da ise yüzde 22.1 daraldı. Ülke eko-
nomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde 
çeyrek bazda yüzde 16.6 ve yıllık 

bazda da yüzde 19.7 küçülmesi 
bekleniyordu. Böylece ülke ekono-
misi beklentilerin de üstünde dara-
lırken, açıklanan rakamlar İspanyol 
ekonomisinde 1970 yılından bu 
yana kaydedilen en büyük "düşüş" 
olarak tarihe geçti. Ülkede, hane 
başına tüketim yüzde 21.2, sermaye 
birikimi ise yüzde 21.9 azaldı.

İspanyol 
ekonomisinde 
tarihi küçülme

ABD ekonomisi 
yüzde 33 daraldı

ABD Ekonomik Analiz Ofisi'nin açıkladığı verilere 
göre ülkenin gayri safi yurt içi hasılası yılın ikinci 

çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 
yüzde 32.9 düştü. Ekonomik Araştırmalar Ofisi'nden 
yapılan açıklamada düşüşün sebebi olarak Mart ve 
Nisan aylarında yaşanan karantinalar gösterildi. Açık-
lamada kişisel tüketim harcamalarındaki sert düşüş, 
ihracat, stoklar ve yatırımlarda görülen düşüş ile 
kamu harcamalarında görülen artış GSYH'da görülen 
rekor düşüşte pay sahibi olduğu belirtildi.

Eurostat verilerine göre Avrupa Birliği'nin (AB) üretici fiyatları 
Haziran ayında aylık yüzde 0.7 artarken, yıllık yüzde 3.7 düştü. 

Euro Bölgesi üretici fiyatları ise aylık yüzde 0.7 arttı, yıllık yüzde 3.4 
düştü. Enerji sektörü üretici fiyatlarının aylık değişimi Avrupa Birliği 
ve Euro Bölgesi için sırasıyla yüzde 3.3 ve yüzde 3.1 artış olurken, 
yıllık bazda düşüşler AB için yüzde 11.78 ve Euro Bölgesi için yüzde 
12.8. Sanayi üretici fiyat endeksinde en yüksek düşüşler Litvanya 
ve Belçika'da, en yüksek artışlar ise Malta ve Slovenya'da görüldü.

Avrupa'da üretici 
fiyatları düştü

Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı’ndan yapı-
lan yazılı açıklamalara göre yılın ilk yarısında 

bütçe geliri geçen yıla kıyasla yüzde 36'lık düşüş 
kaydederek 86.9 milyar dolara geriledi. Ülke bütçe-
sinin ana kaynağını oluşturan petrol geliri, küresel 
ham petrol fiyatlarında yaşanan düşüşle yüzde 35  
gerileyerek 59.9 milyar dolar oldu. Ayrıca çoğu 
ekonomik faaliyetin askıya alınmasını gerektiren 
Covid-19 tedbirleri nedeniyle petrol dışı gelirler 
de yüzde 37 azalarak 27.1 milyar dolarda kaldı. 
Ülkedeki 2019 sonu 180,8 milyar dolar olan kamu 
borçlanması ise yılın ilk altı ayının sonunda yüzde 
21 artarak 218,6 milyar dolara çıktı. 

Suudi Arabistan Suudi Arabistan 
bütçesine bütçesine 
petrol darbesipetrol darbesi
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Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, 
Beyrut Limanı’ndaki şiddetli 

patlamanın ardından gelen yoğun 
baskılar üzerine istifa etti. Diyab dü-
zenlediği basın toplantısında, "Yaşa-
nan bu felaket devlet yönetiminde-
ki kronik yolsuzluğun sonucudur" 
ifadelerini kullandı.  Lübnan Sağlık 
Bakanı Hamad Hassan da hüküme-
tin istifasını sunduğunu duyurdu. 

Bakan Hassan, yaptığı açıklamada, 
kabine toplantısının ardından tüm 
bakanların istifasını Başbakan Has-
san Diyab'a sunduğunu söyledi. Di-
yab, ekonomik krize karşı geçen yıl 
Ekim ayında başlayan halk protesto-
larına da dikkat çekerek, “Hüküme-
timiz, ülkeyi kurtarmaya çalışırken 
bunlar çöküş sorumluluğunu bize 
yüklemeye çalıştı" dedi.

Almanya 8.5 ay daha 
kısıtlama öngördü

A lmanya'da faaliyet gösteren işletmeler Covid-19 
ile ilgili kısıtlamaların 8.5 ay daha devam ede-

ceğini öngörüyor. Ifo Ekonomi Araştırmaları Enstitü-
sü'nün anketine göre Almanya'da faaliyet gösteren 
işletmeler Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında 
getirilen kısıtlamaların 8.5 ay daha sürmesi bekleni-
yor. Covid-19 krizinden en çok etkilenen sektörler 
olan turizm ve eğlence sektörleri ise kısıtlamaların 
13 ay daha süreceğini, içecek sektörü ise 6.4 aylık 
öngörüde bulundu. Almanya'da Covid-19 salgınının 
başlamasından bu yana 217 bin vaka ve 9.202 can 
kaybı kayıtlara geçti.

A vrupa Komisyonu, daha önce hakkında antidamping ön-
lemleri alınan Çin'den yapılan aşınmaya dayanıklı çelik itha-

latlarının neredeyse sıfırlandığını ancak diğer aşınmaya dayanıklı 
ürün ithalatının 650 milyon Euro’ya denk gelecek şekilde 1 ton 
arttığının fark edilmesi sonrasında yeni antidamping önlemlerini 
devreye aldı. AB'nin ticari savunma yasal çerçevesi genişletilerek, 
magnezyum, silikon ya da daha başka bir maddeyle kaplanmış ya 
da karbon, alüminyum, niyobyum, titanyum ve vanadyum içeren 
aşınmaya dayanıklı çelik ürünlerini kapsayacak hale getirildi.

AB'den Çin'e yeni 
antidamping önlemleri

Lübnan'da Lübnan'da 
hükümet hükümet 
istifa ettiistifa etti

ABD'nin teknoloji ağırlıklı hisse senedi piya-
sası Nasdaq ve Dubai Altın ve Emtia Borsası 

(DGCX) arasında yapılan piyasa teknolojileri an-
laşmasına göre, Nasdaq DGCX'e bütünleşik piya-
sa çözümleri sağlayacak. Anlaşmaya dair yapılan 
resmi açıklamada, Nasdaq’ın gerçek zamanlı 
takas çözümü ile DGCX’e "yüksek hızlı çok varlıklı 
sınıf takas, ödeme ve risk yönetimi yetenekleri" 
sağlayacağı belirtildi. Nasdaq Kıdemli Başkan 
Yardımcısı Paul McKeown firmanın, DGCX ile 
bağlarını güçlendirmek ve destek vermekten 
memnun olduğunu ifade etti.

Nasdaq ve Dubai Nasdaq ve Dubai 
Altın Borsası Altın Borsası 
iş birliğine gittiiş birliğine gitti




