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R esmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre 
Berat Albayrak’tan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı’na 

Lütfi Elvan atandı. Atama, Anayasanın 104'üncü ve 106'ncı 
maddeleri gereğince yapıldı. Lütfi Elvan, AK Parti'den 23 ve 24. 
dönemde Karaman, 25. dönemde Antalya ve 26. dönemde 
Mersin milletvekili seçildi. 23. dönemde Türkiye-AB Karma 
Parlamento Komisyonu Eş Başkanlığı ve Güneydoğu Avrupa İş-
birliği Süreci Türkiye Temsilciliği görevlerinde bulunan Elvan, 24. 
dönemde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve ardından 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı oldu.

M erkez Bankası Başkanlığı’nda devir 
teslim gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı 

kararnamesi ile Merkez Bankası Başkanlığı’n-
dan alınan Murat Uysal, görevini yeni Başkan 
Naci Ağbal'a devretti. Devir teslim Merkez 
Bankası Başkanlık makamında yapıldı.  Ağbal, 
buradaki konuşmasında, Uysal'a emekleri ve 
gayretli çalışmaları için teşekkür etti. Uysal 
da Ağbal'a başarı dileyerek, yeni görevinin 
hayırlı olması temennisinde bulundu. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı 
görevine Lütfi Elvan atandı

Merkez Bankası'nda 
Naci Ağbal dönemi

B u yılın sekiz aylık döneminde Türki-
ye'ye 3 milyar 934 milyon dolarlık 

yabancı yatırım geldi. Bunun 3 milyar 198 
milyon dolarlık kısmının hizmetler sektörü 
oluşturdu. Ticaret Bakanlığı'nın verilerine 
göre 1984-2002 döneminde 14.6 milyar 
dolar olan doğrudan yabancı yatırım tu-
tarı. 2003-2019 döneminde kümülatif ola-
rak 217.5 milyar dolara ulaştı. Doğrudan 
yabancı yatırımlarda geçen yıl Ağustos 

ayında 802 milyon dolar giriş yaşanırken, 
bu yılın Ağustos döneminde 536 milyon 
dolar giriş oldu. Covid-19'un etkili olduğu 
Ocak-Ağustos döneminde yabancı yatı-
rımlar 3 milyar 934 milyon doları buldu. 
Sanayiye yapılan yatırımların 622 milyon 
dolarını imalat sanayisi yatırımları oluştur-
du. Bu tutarın yüzde 46'sı kimyasal, yüzde 
21'i elektrik-elektronik ve optik ürünler, 
yüzde 12'si de mobilya imalatına ayrıldı. 

Sekiz ayda 
4 milyar 
dolara 
yakın 
doğrudan 
yatırım geldi

B ankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) veri-
lerine göre KOBİ'lere verilen toplam kredilerin yüzde 37.5'ine 

karşılık gelen 318.4 milyar liralık kısmı orta büyüklükteki işletmelere 
kullandırıldı. Eylül sonu itibarıyla söz konusu türdeki işletmelere 
kullandırılan kredi tutarı geçen yıl sonuna kıyasla yüzde 31.5 arttı. 
Aynı dönemde küçük işletmelere kullandırılan krediler yüzde 41.1'lik 
artışla 272.2 milyar liraya, mikro işletmelere kullandırılan krediler de 
yüzde 43.3'lük yükselişle 258.3 milyar liraya ulaştı. Müşteri sayıları 
açısından değerlendirildiğinde KOBİ niteliğindeki müşteri sayısı 9 
aylık dönemde 667 bin 254 artarak 3 milyon 771 bin 411'e ulaştı. 
Böylece müşteri sayısı dokuz aylık dönemde yüzde 21.5 arttı.

KOBİ kredileri 
ne kadar arttı?



İşCep Ticari ve Ticari İnternet Şubemiz aracılığıyla
Borçlu Cari Hesap limitinizden 150.000 TL’ye kadar
7/24 kullanım imkanı!

BORÇLU CARİ HESABINIZDAN
KREDİ KULLANMA İMKANI

TİCARİ İNTERNET ŞUBESİ VE 
İŞCEP TİCARİ’DE!

Söz konusu hizmetten tüzel müşterilerimiz yararlanabilecek olup, firmaların mevcut bir Borçlu Cari Hesap limiti olması ve 150.000 TL’ye kadar limit boşluğu 
bulunması gerekmektedir. Başvurular sistem tarafından otomatik olarak değerlendirilmektedir. Kredi talepleri için son karar İş Bankası tarafından verilecektir.
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Ş ereflikoçhisar Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Levent Koçak, 
hayata gözlerini yumdu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Şereflikoçhisar Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Levent Koçak’ın vefatından dolayı büyük üzüntü duyduğunu ifade 
etti. 1968 yılında Şereflikoçhisar’da doğan Koçak, 2018 yılı Nisan ayında 
yapılan Şereflikoçhisar Ticaret Odası seçiminde Yönetim Kurulu Başkanı 
olarak göreve gelmişti. Levent Koçak, TOBB Delegesi ve TOBB Ekonomik 
Rapor İnceleme  Komisyonu Başkan Yardımcılığı görevlerini de yürüttü, 
Türk-Alman Ticaret Odası Delegesi olarak görev aldı.

Eylül’de 1.127 
yatırım teşvik 
belgesi düzenlendi

S anayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygu-
lama ve Yabancı Sermaye Genel Müdür-

lüğü’nün Eylül dönemi için yaptığı 19.4 milyar 
lira sabit yatırım tutarlı 1.127 adet teşvik belgesi 
yatırımı ve yatırımcı firmaların listesi Resmi 
Gazete'de yayımlandı. Bu dönemde toplam 
sabit yatırım tutarı 19 milyar 399 milyon 875 
bin 929 lira olurken, öngörülen istihdam 30 
bin 506 olarak belirlendi. Söz konusu teşvikler 
içinde ithal makine ve teçhizat makina tutarı 1 
milyar 33 milyon 840 bin 418 lira oldu.

M erkez Bankası’nın Eylül ayına ilişkin Ödemeler Dengesi veri-
lerine göre bir önceki yılın Eylül ayında 2 milyar 828 milyon 

dolar fazla veren cari işlemler hesabında bu ayda 2 milyar 364 
milyon dolar açık gerçekleşti. Bunun sonucunda on iki aylık cari 
işlemler açığı 27 milyar 539 milyon dolar oldu. Böylece yıllıklan-
dırılmış cari açık Kasım 2018'den beri en yüksek düzeye çıktı. Söz 
konusu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 
bir önceki yılın aynı ayına göre 3.044 milyon ABD Doları artarak 
3.709 milyon ABD Doları’na yükselmesi ve hizmetler dengesi kay-
naklı net girişlerin geçen yılın aynı ayına göre 2.869 milyon ABD 
Doları azalarak 1.692 milyon ABD Doları’na gerilemesi etkili oldu.

Yıllık cari açık 
iki yılın zirvesinde

Şereflikoçhisar Ticaret Odası Şereflikoçhisar Ticaret Odası 
Başkanı Levent Koçak’ı kaybettikBaşkanı Levent Koçak’ı kaybettik

M erkezi yönetim bütçesi Ocak-E-
kim döneminde 145 milyar 483 

milyon TL açık verirken, 25 milyar 901 
milyon TL faiz dışı açık verildi. Hazine 
ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açık-
lamada şöyle denildi: "Merkezi yönetim 
bütçesi 2019 yılı Ocak-Ekim döneminde 
100 milyar 714 milyon TL açık vermiş 
iken 2020 yılı Ocak-Ekim döneminde 145 
milyar 483 milyon TL açık vermiştir. 2019 

yılı Ocak-Ekim döneminde 12 milyar 403 
milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2020 
yılı Ocak-Ekim döneminde 25 milyar 901 
milyon TL faiz dışı açık verilmiştir. Mer-
kezi yönetim bütçe giderleri Ocak-Ekim 
dönemi itibarıyla 967 milyar 671 milyon 
TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz harcama-
ları 119 milyar 581 milyon TL, faiz hariç 
harcamalar ise 848 milyar 90 milyon TL 
olarak gerçekleşmiştir.”

GEÇTİĞİMİZ AY TÜRKİYE

Bütçe Bütçe 
4.9 milyar TL4.9 milyar TL
açık verdiaçık verdi
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ABD Merkez Bankası (Fed) Baş-
kanı Jerome Powell, ekonomik 

görünümün olağanüstü derecede 
belirsiz olduğunu belirterek, bun-
dan sonraki tablonun, "endişe verici" 
şekilde vaka artışının yaşandığı Co-
vid-19 salgınını kontrol altına alma 
çabalarının başarısına bağlı olacağını 

söyledi. Fed'in para politikası hedef-
lerine ulaşmakta son derece kararlı 
olduğunu belirten Powell, Covid-19 
salgınının başından bu yana topar-
lanmanın olabildiğince güçlü olma-
sını sağlamak ve ekonominin aldığı 
kalıcı zararı sınırlandırmak için güçlü 
önlemler aldıklarını anımsattı.

"Ekonomide 
iyileşme hızı 
yavaşladı"

Birleşik Krallık 
şirketlerinin 
borçlanmaları 
beş kat arttı

EY Item Club for Financial Services tarafından ha-
zırlanan rapora göre Birleşik Krallık şirketlerinin 

borçlanmaları pandeminin etkisi ile bu yıl beş kat 
arttı ve şirketlerin bu borcu azaltmaya 2022'ye kadar 
başlamaları muhtemel görünmüyor. Bankaların finan-
sal olmayan şirketlere net kredilerinin Ocak-Ağustos 
döneminde 43.2 milyar GBP'ye ulaştığını belirten EY, 
2019 yılının tamamında net kredilerin 8.8 milyar GBP 
seviyesinde olduğunu hatırlattı. EY'nin çalışmasına 
göre bu yıl tüketici kredilerinin yüzde 5 azalarak 212 
milyar GBP olması bekleniyor.

U luslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Yunanis-
tan'ın kredi notunu "B1"den "Ba3"e yükseltti ve görünümünü 

"durağan" olarak belirledi. Devam eden reformların sürdürülebilir 
iyileşmeyi desteklediği ve somut gelişme sağladığı belirtilen açık-
lamada, önemli iyileşmelerin tersine dönme riskinin düşük olduğu 
ifade edildi. Açıklamada, salgının özellikle turizm sektöründeki yakın 
vadeli olumsuz etkisine rağmen ülkenin gelecek yıllarda büyüme 
beklentilerinin olumlu olduğu aktarıldı.

Yunanistan'ın kredi 
notu yükseldi

Ç in'de tüketici enflasyonu Ekim ayında 2009 
yılından bu yana görülen en düşük se-

viyeye indi. Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun 
verilerine göre Ekim ayında tüketici fiyatları 
geçen yılın aynı dönemine göre sadece yüzde 
0.5 arttı. Eylül ayında yıllık bazda yüzde 1.7 
artan tüketici fiyatlarını, Ekim ayında yüzde 0.8 
artması bekleniyordu. Ekim ayında gıda fiyatları 
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.2 ar-
tarken, gıda dışı fiyatlar ise değişim göstermedi. 
Eylül ayında yüzde 7.9 olan gıda enflasyonunun 
yavaşlamasında domuz eti fiyatlarında yaşanan 
yüzde 2.8'lik düşüş etkili oldu.

Çin'de enflasyonÇin'de enflasyon
11 yılın dibinde11 yılın dibinde
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M akroekonomik Politika Ens-
titüsü (IMK) koronavirüsü 

kontrol altına almaya yönelik yeni 
karantina tedbirleri sonrasında Al-
man ekonomisinin bu kış resesyona 
girmesi riskinin arttığını, ancak göre-

celi olarak düşük kalmaya devam et-
tiğini bildirdi. IMK, Ekim ayında yüz-
de 12.6 olan Alman ekonomisinin 
gelecek üç ayda resesyona girmesi 
riskinin, Kasım'da yüzde 17.7'ye yük-
seldiğini belirtti. 

BoE varlık 
alımını genişletti

İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizlerinde bir 
değişikliğe gitmediğini duyurdu. Karar öncesinde 

piyasalarda oluşan beklentiler de faizlerin sabit tutula-
cağına işaret ediyordu. Faizlere müdahale etmeyen BoE, 
piyasalara desteğini bir miktar daha artırdı ve varlık alım 
programını 745 milyar sterlinden 895 milyar sterline 
yükseltti. Varlık alım programındaki 150 milyar sterlinlik 
artış ise piyasaların beklentilerinin üzerinde bir rakam 
oldu. Varlık alım programının 825 milyar dolara çıkarıl-
ması bekleniyordu. Varlık alımının 875 milyar sterlin kısmı 
tahvil alımlarından oluştu. 

A BD Enerji Bakanlığı'na bağlı Enerji Bilgi İdaresi (EIA), 2020 yılının tamamı için 
küresel petrol tüketimi tahminini günlük ortalama 92.9 milyon varil olarak 

açıkladı. Bu, tüketimde 2019'a göre günlük 8.6 milyon varil düşüş anlamına ge-
liyor. ABD'nin ham petrol üretiminin Ağustos ayında günlük 10.6 milyon varile 
gerilediğini ifade eden EIA, 2020 yılının tamamında ise üretimin 2019'a göre 860 
bin varil azalarak günlük 11.39 milyon varil olacağını öngördü. 

Kuruluş daha önce üretimin 2019'a göre günlük 800 bin varil azalacağını tah-
min etmişti. IEA'nın 2021 yılı için Brent petrolüne yönelik ortalama fiyat beklentiyse 
varil başına 47 dolar oldu.

Petrol talebi için büyüme 
tahmini düşürüldü

Almanya’nın Almanya’nın 
resesyona resesyona 
girme riski arttıgirme riski arttı

J aponya Ekonomi Bakanı Yasutoshi Nishimura, 
Temmuz-Eylül dönemi GSYH verileri sonra-

sı yaptığı değerlendirmede üretim açığının Ni-
san-Haziran dönemine göre daraldığını, ancak 
hala 30 trilyon yenin üzerinde olduğunu söyledi. 
Bu üretim açığı seviyesinin yeni teşvik paketi ha-
zırlanırken dikkate alınması gerektiğini ifade eden 
Nishimura, "Üretim açığını sadece kamu harcama-
larını artırarak kapatamayız. Bizim aynı zamanda 
özel sektör yatırımlarını artırmamız gerekli. Üretim 
açığı miktarını yeni harcama paketini hazırlarken 
dikkate almalıyız" diye konuştu.

Japonya’da Japonya’da 
üretim açığı üretim açığı 
30 trilyon 30 trilyon 
yenin yenin 
üzerindeüzerinde




