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GEÇTİĞİMİZ AY TÜRKİYE

S anayi üretimi, Ağustos ayında aylık yüzde 3.4 ve yıllık 
yüzde 10.4 ile beklenenden daha hızlı bir artış göster-

di. Beklentiler artışın yüzde 6 civarı olacağı yönündeydi. 
Ağustos’ta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi 
2019'un aynı ayına göre yüzde 5.2, imalat sanayi sektörü 
endeksi yüzde 11.4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendir-
me üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2.3 artış 
gösterdi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi 
üretimi Ağustos’ta bir önceki aya kıyasla yüzde 3.4 arttı. 

Söz konusu ayda, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 
3.6, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 
2.5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve 
dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1.3 artış kaydetti.

Doğal gaz satışına 
depolama muafiyeti

E nerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 
(EPDK) Depolama Yükümlülüklerine 

İlişkin Usul ve Esaslarda değişiklik yapılma-
sına yönelik kurul kararı, Resmi Gazete'de 
yayımlandı. Buna göre dağıtım şirketlerine 
veya serbest tüketicilere yerli üretim doğal 
gaz satışı yapan tedarikçilerin söz konusu 
satışa konu yerli üretim doğal gaz miktarı 
depolama yükümlülüğünden muaf sayıla-
cak. Dağıtım şirketlerine yerli üretim doğal 
gaz satış faaliyetinde bulunan tedarikçiler, 
söz konusu satışa konu miktarı üretim şir-
ketlerinden tedarik ettiklerini belgelemekle 
yükümlü olacak. 

T ürkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), açıkladığı Ağustos 
ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerine göre endeks 

Ağustos’ta bir önceki aya göre yüzde 2.79, geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 13.04 yükseldi. Aylık bazda malzeme endeksi 
yüzde 3.79, işçilik endeksi yüzde 0.75 arttı. Ağustos 2019'a göre 
ise malzeme endeksi yüzde 12.51, işçilik endeksi yüzde 14.16 
arttı. Bina inşaatı maliyet endeksi, Ağustos’ta bir önceki aya 
göre yüzde 2.60, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 12.73, 
malzeme endeksi yüzde 3.55 ve işçilik endeksi yüzde 0.72 
yükseldi. Yıllık bazda bakıldığında ise malzeme endeksi yüzde 
11.97 ve işçilik endeksi yüzde 14.29 yükseldi.

İnşaat 
maliyet 
endeksi 
yüzde 13 
yükseldi

Sanayide 
beklenenden 

hızlı artış

Hususi pasaportun 
süresi dört yıla çıkarıldı

İ hracatçılara verilecek hususi damgalı 
pasaportun süresini iki yıldan dört yıla 

çıkaran Cumhurbaşkanlığı’nın konu ile 
ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlan-
dı. Karara göre Hususi damgalı pasaport 
müracaatı, İçişleri Bakanlığı ve Bakanlıkça 
müştereken belirlenen talep formu aracılı-
ğıyla yapılacak. Müracaat sahibi tarafından 
eksiksiz olarak doldurulan ve imzalanan 

talep formu, firmayı temsile yetkili kişi/
kişiler tarafından da imzalanarak, firmanın 
üyesi olduğu ihracatçı birliğine sunulacak. 
Müracaat sahibinin firma yetkilisi olduğu-
nu ve talep formunu imzalayan firmayı 
temsile yetkili kişinin/kişilerin anılan yet-
kiyi haiz olduklarını tevsik etmeye yönelik 
belgeler müracaat sahibi tarafından talep 
formuna eklenecek.

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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2 019'un Ocak-Eylül döneminde 726 milyon 638 bin dolar düzeyin-
de bulunan gemi ve yat sektörü ihracatı, bu yılın aynı sürecinde 

921 milyon 860 bin dolara ulaştı. Söz konusu dönemde ihracat artışın-
da yüzde 26.9'u yakalayan sektör, bu oranla lokomotif olarak nitelen-
dirilen birçok sektörü geride bırakarak zirveye yerleşti. Sektörün, yılın 
dokuz aylık döneminde toplam 133 noktaya ihracat gerçekleştirmesi 
dikkati çeken bir başka unsur oldu. Türkiye'nin 32 kentinden ürün ihraç 
eden gemi ve yat sektörünün yılın dokuz ayındaki toplam ihracatının 
600 milyon 262 bin dolarlık bölümünü İstanbul gerçekleştirdi.

İhracat Beklenti 
Endeksi 24.9 puan 
yükseldi

T icaret Bakanlığı'nın yılın son çeyreğine 
ilişkin Dış Ticaret Beklenti Anketi'ne göre 

İhracat Beklenti Endeksi, bu dönemde bir ön-
ceki çeyreğe göre 24.9 puan arttı. Üçüncü 
çeyrekte 83.5 olan endeks, dördüncü çeyrekte 
108.4 seviyesine yükseldi. Endeks geçen yılın 
aynı dönemine göre ise 0.5 puan azaldı. İhracat 
Beklenti Endeksine dahil edilen soruların yayıl-
ma endeksleri incelendiğinde, şu anda kayıtlı 
ihracat sipariş düzeyi ve son üç aya ilişkin ihra-
cat sipariş düzeyine yönelik değerlendirmeler 
endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek üç 
aya ilişkin ihracat beklentisi ile ihracat sipariş 
beklentisi endeksi azalış yönünde etkiledi.

İ şsizlik Sigortası Fonu'nun toplam varlığı Eylül ayında bir 
önceki aya göre 2 milyar 482 milyon TL düşüş gösterdi. 

İŞKUR'un 'İşsizlik Sigortası Fonu Bülteni'ne göre Ağustos 
sonu itibarıyla 112 milyar 39.1 milyon TL olan Fon'un menkul 
kıymet ve nakit varlığı Eylül sonunda 109 milyar 557.1 milyon 
TL seviyesine indi. Fon varlığının yüzde 80.18'i tahvil, yüzde 
19.82'si mevduattan oluştu. Bir önceki ay tahvil miktarı yüz-
de 80.53, mevduat miktarı yüzde 19.47 olmuştu. Aynı ayda 
fonun geliri 3.04 milyar TL, gideri ise 5.52 milyar TL olarak 
gerçekleşti. Fon'dan en fazla ödeme 2.37 milyar TL ile kısa 
çalışma ödeneği için yapıldı.

İşsizlik Sigortası Fonu 
2.5 milyar TL küçüldü

Gemi ve yat sektörü Gemi ve yat sektörü 
ihracat artış lideri olduihracat artış lideri oldu

S anayi, inşaat, ticaret ve hizmet sek-
törleri toplamında ciro endeksi, geç-

tiğimiz Ağustos ayında yıllık yüzde 23.5 
arttı. Toplam cironun alt detaylarına ba-
kıldığında 2020 yılı Ağustos ayında yıllık 
sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 29.4, 
inşaat ciro endeksi yüzde 5.8, ticaret ciro 
endeksi yüzde 32.8 artarken, hizmet ciro 
endeksi yüzde 5.2 azaldı. Sanayi, inşaat, 

ticaret ve hizmet sektörleri toplamında 
ciro endeksi, 2020 yılı Ağustos ayında 
aylık yüzde 3.0 arttı. 

Toplam cironun alt detaylarına ba-
kıldığında 2020 yılı Ağustos ayında aylık 
sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 5.9, 
ticaret ciro endeksi yüzde 2.0, hizmet 
ciro endeksi yüzde 4.8 artarken, inşaat 
ciro endeksi yüzde 6.1 azaldı.

GEÇTİĞİMİZ AY TÜRKİYE

Cirolar Cirolar 
Ağustos'ta Ağustos'ta 
ne oldu?ne oldu?
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Uuslararası Para Fonu (IMF) açık-
lamasında, icra kurulunun Afet 

Etkilerinin Sınırlandırılması ve Borcun 
Hafifletilmesi Fonu (CCRT) kapsa-
mında 28 üye ülke için borç servi-
si yardımını 13 Nisan 2021'e kadar 
uzatılmasını onayladığı duyuruldu. 
Yeterli kaynakların olması halinde söz 
konusu yardımın 13 Nisan 2022'ye 
kadar sağlanabileceğinin belirtildiği 
açıklamada, şimdiye kadar İngiltere, 

Japonya, Almanya, Hollanda, İsviçre, 
Norveç, Çin, Meksika, İsveç, Bulgaris-
tan, Lüksemburg ve Malta'nın arala-
rında bulunduğu ülkelerin yardıma 
katkıda bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, Covid-19 salgınının 
ekonomik zarar vermeye devam et-
tiği vurgulanarak, borç servisi yar-
dımının en yoksul ülkelerin salgın 
ve etkileriyle mücadele etmesine 
yardımcı olduğunu belirtildi.

IMF’den  
28 ülkeye 
borç

Almanya'da şirket 
iflasları azaldı

A vrupa'nın lokomotif ülkesi Almanya'da iflas eden 
şirket sayısı Temmuz’da 2019'un aynı ayına göre 

yüzde 16.7 azalarak bin 369 oldu. Almanya Federal 
İstatistik Ofisi'nden (Destatis) yapılan açıklamaya göre 
ülkede Temmuz’da bin 369 işletme iflas açıkladı. İflaslar, 
2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 16.7 azaldı. Söz 
konusu dönemde iflaslardan en çok ticaret sektörü 
etkilendi. 228 iflas başvurusu olan ticareti, 204 iflas 
başvurusuyla inşaat, 182 başvuruyla da bilim ve teknik 
hizmetler sektörü izledi. Şirketlerin iflas talepleriyle ilgili 
alacaklılara ödenmesi öngörülen borç ise Temmuz’da 
3.9 milyar Euro olarak kaydedildi. Söz konusu borç 
2019'un Temmuz ayında yaklaşık 2.8 milyar Euro’ydu.

Çok uluslu hukuk firması Baker & McKenzie, Covid-19 salgını sebepli eko-
nomik kriz ile Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) bir anlaşma im-

zalamadan ayrılmasının ülkeye yıllık ekonomik maliyetinin 174 milyar dolara 
ulaşabileceğini açıkladı. Baker & McKenzie'nin raporunda Covid-19 salgınının 
Birleşik Krallık gayri safi yurt içi hasılasında, salgın öncesine göre yüzde 2.2'lik 
bir düşüşe sebep olduğu belirtildi. Raporda, bir anlaşma olması durumda bile 
Brexit'in uzun vadede Birleşik Krallık gayri safi yurt içi hasılasını yüzde 3.1 düşü-
receği ve bunun yanında mal ihracatının da yüzde 6.3 azaltacağı öngörüldü.

Birleşik Krallık’a
174 milyar dolarlık yük

A vrupa Merkez Bankası (ECB) yayımladığı raporunda, 
dijital Euro hakkındaki avantajlar ve mücadeleler 

tartışılmaya devam ederken, çalışmalarının hızlandırı-
lacağını açıkladı. ECB'den yapılan açıklamada yönetim 
kurulunun henüz dijital Euro hakkında bir karara varma-
dığını, ancak dijital Euro uygulamasına geçilirse bunu 
nakit paranın yerine geçemeyeceği sadece tamamlayıcı 
bir öğe olacağı ifade edildi. 

ECB Başkanı Christine Lagarde, ECB'nin görevinin 
paraya olan güveni korumak olduğunu söyledi ve bunun 
Euro’yu dijital çağa hazırlamak anlamına da geldiğini 
ifade ederek, "Eğer gerek duyulursa, dijital Euro uygula-
masına geçmek için hazır olmalıyız" dedi.

Dijital Euro Dijital Euro 
çalışmaları çalışmaları 
hızlandırılacakhızlandırılacak
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A vrupa Birliği (AB) Komisyonu’n-
dan yapılan açıklamada Batı 

Balkanlar’da uzun vadede ekonomik 
iyileştirme, yeşil ve dijital dönüşüme 
destek ile ülkelerin AB'ye üyelik sü-
recine katkı sağlamayı hedefleyen 
paketin bölge için çok önemli olduğu 
ifade edildi. AB Komisyonunun Geniş-
lemeden Sorumlu Üyesi Oliver Var-
helyi 9 milyar Euro’nun ulaşım, enerji, 
yeşil ve dijital dönüşüm alanlarında 

yapılacak yatırımlarda kullanılacağına 
işaret ederek paketin başarılı bir böl-
gesel iş birliği sunduğunu kaydetti. 
Sağlanacak maddi yardımla bölgede 
otoyol ve demiryolu hatları, yenilene-
bilir enerji kullanımı ile enerji verim-
liliğini artırmak adına kamu ve özel 
sektör binalarının yenilenmesi, gaz 
emisyonunu azaltacak projeler ve 
atık su yönetimi alanlarında yatırım 
yapılmasının öngörüldüğü aktarıldı.

Fitch, Ermenistan'ın 
notunu düşürdü

U luslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch 
Ratings, Ermenistan’ın kredi notunun düşürül-

düğünü bildirdi. Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, 
Ermenistan’ın BB- olan döviz cinsinden uzun vadeli kredi 
notunun B+ seviyesine düşürüldüğü, not görünümünün 
ise durağan seviyesinde tutulduğu belirtildi. Ermenis-
tan’da bu yılın ilk yarısında ekonomik daralmanın tahmin 
edilenden daha sert olduğu ifade edilen açıklamada, 
bunun da kamu borcunun artmasına yol açtığı kayde-
dildi. Açıklamada, ülkenin kamu borcunun önümüzdeki 
dönemde de tahminlerin üzerinde artacağı belirtildi.

A BD Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı Ağustos ayına ilişkin dış 
ticaret verilerine göre ülkenin dış ticaret açığı Ağustos’ta bir 

önceki aya kıyasla yüzde 5.9 artarak 67.1 milyar dolar oldu. Ağus-
tos 2006'dan bu yana en yüksek seviyeye çıkan dış ticaret açığına 
ilişkin piyasa beklentisi, söz konusu ayda 66.1 milyar dolar olması 
yönündeydi. Temmuz ayına ait dış ticaret açığı verisi ise 63.6 milyar 
dolardan 63.4 milyar dolara revize edildi. Ülkenin Ağustos’ta ihraca-
tı bir önceki aya göre yüzde 2.2 artarak 171.9 milyar dolara yükseldi. 
İthalatı da aynı dönemde yüzde 3.2 artarak 239 milyar dolara çıktı.

ABD'de dış ticaret 
açığı 14 yılın zirvesinde

AB'den AB'den 
Batı Batı 
Balkanlara Balkanlara 
9 milyar 9 milyar 
Euro Euro 
destekdestek

A vrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat), Euro Bölgesi'nin 
Eylül ayı yıllık enflasyonuna ilişkin öncü verilerine 

göre Euro Bölgesi'nde Ağustos’ta yüzde eksi 0.2 olan 
yıllık enflasyon, Eylül’de yüzde eksi 0.3'e indi. Euro Böl-
gesi'nde Eylül ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine 
bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 1.8 ile 
gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Bunu, yüz-
de 0.5 ile hizmetler, yüzde eksi 0.3 ile enerji dışı sanayi 
ürünleri ve yüzde eksi 8.2 ile enerji izledi. Enflasyon, 
Eylül ayında Yunanistan'da yüzde eksi 2.,3, İtalya'da 
yüzde eksi 0.9, İspanya'da yüzde eksi 0.6, Almanya'da 
yüzde eksi 0.4 ve Fransa'da sıfır olarak tahmin edildi.

Euro Euro 
Bölgesi'nde Bölgesi'nde 
yıllık yıllık 
enflasyon enflasyon 
eksi 0.3 oldueksi 0.3 oldu




