
EKONOMİK FORUM8

GEÇTİĞİMİZ AY TÜRKİYE

K ısa çalışmadan normal çalışma sürecine geçen iş 
yerlerinde uygulanan normalleşme desteğinden 

yararlanma süresi üç aydan altı aya çıkarılırken, bu kap-
samda verilecek desteklerin süresi de 30 Haziran 2021’e 
kadar uzatıldı. İşverenlerin artı bir olarak bildikleri, önceki 
yılın ortalama sigortalı sayısına eklenen istihdam için 
verilen ilave istihdam teşvik süresi 31 Aralık 2022 sonuna 
kadar uzatıldı. Aynı şekilde kadın, genç, meslekli yeterlilik 
belgesi olanlara verilen istihdam teşvikleri de yine 31 
Aralık 2022 sonuna kadar uzatıldı.

İstihdam teşviklerinde 
süreler uzatıldı

T ürkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin Ekim ayına ilişkin bankacılık 
sektörü verilerine göre nakdi krediler 2020 Ekim ayı itibarıyla bir 

önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 42 artarak 3 trilyon 827 milyar 
TL oldu. Nakdi kredilerin 3 trilyon 713 milyar TL'si bankalar, 59 milyar TL'si 
finansal kiralama şirketleri, 28 milyar TL'si faktoring şirketleri ve 27 milyar 
TL'si finansman şirketleri tarafından kullandırıldı. Ekim’de 82 bin kişi ilk 
defa ihtiyaç kredisi, 19 bin kişi ilk defa konut kredisi kullandı. Bu arada 
tasfiye olunacak alacaklar 2020 Ekim ayı itibarıyla 175 milyar TL oldu.

Tasfiye olunacak alacakların 166 milyar TL'si bankalara, 5.4 milyar 
TL'si finansal kiralama şirketlerine, 2.2 milyar TL'si faktoring şirketlerine 
ve 1.8 milyar TL'si de finansman şirketlerine ait olarak belirlendi. 

TÜİK: Eylül ayında 
işsizlik yüzde 12.7

T ürkiye İstatistik Kurumu'nun en son açıkla-
dığı istihdam verilerine göre Eylül ayında 

işsizlik oranı, yüzde 12.7'ye geriledi. Türkiye 
genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz 
sayısı 2020 yılı Eylül döneminde geçen yılın 
aynı dönemine göre 550 bin kişi azalarak 4 
milyon 16 bin kişi oldu. Tarım dışı işsizlik oranı 
1.5 puanlık azalış ile yüzde 14.9 olarak açıklandı. 
İstihdam edilenlerin sayısı 2020 yılı Eylül döne-
minde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 733 
bin kişi azalarak 27 milyon 707 bin kişi, istihdam 
oranı ise 2 puanlık azalış ile yüzde 44.1 oldu.

T ürkiye’de otomobil ve hafif tica-
ri araç satışları hız kesti. Kasım ayı 

verilerinde yıllık bazda güçlü bir artış 
yaşanmasına karşın bir önceki aylara 
göre gözle görülür bir düşüş kaydedil-
di. Kasım ayında 80 bin 141 adet olan 
satışlar Ekim ayında 94 bin 733 adet, 
Eylül ayında ise 90 bin 619 adet olmuştu. 

Otomotiv Distrübitörleri Derneği’nin ve-
rilerine göre 2020 yılı Kasım ayında oto-
mobil satışları bir önceki yılın aynı ayına 
göre yüzde 34.6 artarak 64 bin 357 adet; 
hafif ticari araç pazarı da yüzde 52.2 ar-
tarak 15 bin 784 adet oldu. Otomobil ve 
hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Kasım ayı 
ortalama satışlara göre ise yüzde 1 arttı.

Otomobil Otomobil 
satışlarısatışları
vites küçülttüvites küçülttü

Tasfiye olunacak 
alacaklar 175 
milyar TL oldu



İşCep Ticari ve Ticari İnternet Şubemiz aracılığıyla
Borçlu Cari Hesap limitinizden 250.000 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 250.000 TL’ye kadar limit boşluğu 
bulunması gerekmektedir. Başvurular sistem tarafından otomatik olarak değerlendirilmektedir. Kredi talepleri için son karar İş Bankası tarafından verilecektir.



EKONOMİK FORUM10

T ürkiye ekonomisi Ekim ayında 273 milyon dolar cari açık verdi. 
Böylece 12 aylık dönemde cari açık 33.8 milyar dolar olarak gerçek-

leşti. Anketlerde, cari işlemler hesabının 150 milyon dolar civarında açık 
vereceği yönünde beklentiler hakimdi. Bu arada, Eylül ayına ilişkin cari 
işlemler açığı 2 milyar 364 milyon dolardan 2 milyar 559 milyon dolara 
revize edildi. Merkez Bankası, dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı 
ayına göre 514 milyon dolar artması ve hizmetler dengesi kaynaklı net 
girişlerin geçen yılın aynı ayına göre 2.9 milyar dolar azalmasının Ekim 
ayı ödemeler dengesinde etkili olduğunu bildirdi. 

Sanayi üretimi 
çift haneli yükseldi

S anayi üretim endeksi, Ekim ayında tak-
vim etkisinden arındırılmış verilere göre 

yıllık bazda yüzde 10.2 arttı. Piyasa beklentisi 
yüzde 8 civarı artış olacağı yönündeydi. Arın-
dırılmamış verilere göre yıllık yüzde 9.4 artış 
hesaplandı. TÜİK’in verilerine göre sanayinin alt 
sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Ekim ayında  
madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir 
önceki yılın aynı  ayına göre yüzde 0.4, imalat 
sanayi sektörü endeksi yüzde 11 ve elektrik, 
gaz,  buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtı-
mı sektörü endeksi yüzde 5.5 arttı. 

İ thalat Rejimi Kararına Ek Karar’da değişiklik yapılarak 
10’uncu fasılda bulunan ve halen sıfır gümrükle ithal 

edilen buğday, arpa ve mısır için sıfır gümrük vergisi, 30 
Nisan 2021 tarihine kadar uzatıldı. Karar Resmi Gazete’de 
yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kararda, İthalat Rejimi Kara-
rının eki I sayılı listede yer alan 10. Fasıl Başlıklı tablonun 
sonundaki 1 numaralı dipnot “Gümrük vergisi 30 Nisan 
2021’e kadar (bu tarih dahil) yüzde 0 olarak uygulanır” 
ifadeleri yer aldı. 30 Ekim 2020’de yayınlanan İthalat Re-
jimi Kararına Ek Karar ile buğday, arpa ve mısırın gümrük 
vergisi 31 Aralık 2020’ye kadar sıfırlanmıştı.

Buğday, arpa 
ve mısırda 
sıfır gümrük 
vergisine 
devam

Cari işlemler hesabı Cari işlemler hesabı 
273 milyon dolar açık verdi273 milyon dolar açık verdi

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

2020 yılı Ekim ayında yıllık yüzde 30.9 
arttı. Türkiye İstatatistik Kurumu'ndan 
yapılan açıklamaya göre, toplam cironun 
alt detaylarına bakıldığında 2020 yılı Ekim 
ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi 
yüzde 38.5, inşaat ciro endeksi yüzde 
21.5, ticaret ciro endeksi yüzde 34.6, hiz-

met ciro endeksi yüzde 8.8 arttı. Sanayi, 
inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri topla-
mında ciro endeksi (2015=100), 2020 yılı 
Ekim ayında aylık yüzde 3.9 arttı. Toplam 
cironun alt detaylarına bakıldığında 2020 
yılı Ekim ayında aylık sanayi sektörü ciro 
endeksi yüzde 5.7, inşaat ciro endeksi 
yüzde 1.3, ticaret ciro endeksi yüzde 2.8, 
hizmet ciro endeksi yüzde 5.1 yükseldi.

GEÇTİĞİMİZ AY TÜRKİYE

Toplam ciro Ekim’deToplam ciro Ekim’de
yıllık yüzde 30.9 arttıyıllık yüzde 30.9 arttı
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A lmanya'nın önemli ekonomi ve düşünce kuruluşların-
dan Ekonomi Araştırma Enstitüsü’nün (Ifo), Alman iş 

dünyası Kasım ayı anketine göre ülkede şirketlerin yüzde 15’i 
Covid-19 salgınının neden olduğu kriz dolayısıyla ekonomik 
varlıklarını tehdit altında görüyor. Ifo'nun Haziran ayındaki 
anketinde Covid-19'un neden olduğu sağlık ve ekonomik 
kriz nedeniyle mevcudiyetlerini tehdit altında gören şirket-
lerin oranı yüzde 21 olarak duyurulmuştu. İmalat sektöründe 
söz konusu oran yüzde 17’den 11’e düşerken, tekstil sektö-
ründe bu oran yüzde 20’de kaldı.

Ç in Ulusal İstatistik Bürosu’nun verilerine 
göre Kasım ayında tüketici fiyat endeksi 

geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0.5 
geriledi. Kasım ayında TÜFE'nin geçen yılın 
aynı dönemine göre değişmemesi bekle-
niyordu. Yıllık enflasyon Ekim’de yüzde 0.5 
seviyesindeydi. Tüketici fiyatları Kasım ayında 
bir önceki aya göre yüzde 0.6 geriledi. Ekim 
ayında aylık enflasyon yüzde 0.3 olmuştu. 
Kasım ayında gıda fiyatları geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 2.0 düştü. Ekim ayında 
fiyatlar yüzde 2.2 artmıştı. 

Ifo: Alman şirketlerin 
yüzde 15’i tehdit altında

Çin'de tüketici 
fiyatları düştü

E uro Bölgesi’nde dönemsel olarak 
ayarlanmış gayri safi yurt içi hasıla 

üçüncü çeyrekte, bir önceki çeyreğe 
göre yüzde 12.5 artarken, bir önceki 
yılın aynı çeyreğine göre ise yüzde 4.2 
azaldı. Avrupa Birliği ekonomisi ise bir 
önceki çeyreğe göre yüzde 11.5 bü-

yürken, bir önceki yılın aynı çeyreğine 
göre yüzde 4,2 daraldı. Üye devletler 
arasında ekonomik büyüme oranı en 
yüksek olan ülke sırasıyla yüzde 18.7 ve 
yüzde 16.7'lik artışla Fransa ve İspanya 
olurken, en büyük daralma yüzde 2.3 ile 
Yunanistan'da görüldü.

Euro Bölgesi ekonomisi Euro Bölgesi ekonomisi 
yüzde 12.5 büyüdüyüzde 12.5 büyüdü

E konomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) yayınladığı 
"Ekonomik Görünüm" raporunda, Eylül ayındaki yüzde 

4.5'lik 2020 küresel ekonomi daralması tahminini yüzde 4.2'ye 
çektiğini açıkladı. Raporda, daralma öngörüsündeki yukarı 
yönlü revizyonun sebepleri olarak Covid-19 aşısı haberleri ve 
devam eden teşvik paketleri gösterildi. OECD'nin 2021 yılı kü-
resel büyüme öngörüsü yüzde 4.2, 2022 için ise yüzde 3.7 oldu.

Raporda ayrıca Covid-19 krizinin sosyo ekonomik et-
kilerinin oluşturduğu eşitsizliğe dikkat çekilirken, parasal 
ve mali politikaların toparlanma adına öncelikli olması 
gereğine işaret edildi.

Küresel ekonomi 
yüzde 4.2 daralacak
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U luslararası Para Fonu (IMF), "Siber Risk ve Finansal İstikrar" baş-
lıklı bir araştırma raporu yayımladı. Raporda, siber saldırganların 

finansal kurumlarca kullanılan bilgi ve iletişim teknolojisi sistemlerini 
zayıflatma, bozma ve devre dışı bırakma kabiliyetinin finansal istikrar 
için bir tehdit oluşturduğuna ve daha fazla dikkat gerektiren bir durum 
olduğuna dikkat çekildi. Saldırganların sınır ötesinden faaliyet göster-
melerine imkân sağlayan teknolojiye geniş erişimleri olduğuna işaret 
edilen raporda, koronavirüs krizinin ekonomik ve finansal faaliyetin 
sürekliliğini sağlamak için dijital sistemleri korumanın hayati önemi 
konusundaki farkındalığı artırdığı kaydedildi. 

IMF’den bu kez de
“siber risk" uyarısı

F ransa'da Covid-19 salgınının neden ol-
duğu krizden sert bir şekilde etkilenen 

otomobil piyasası, son 45 yılın en düşük se-
viyesine geriledi. Fransa Otomobil Üreticile-
ri Komitesi'nden (CCFA) yapılan açıklamada, 
Kasım’da trafiğe kaydedilen yeni araç sayısının 
bir önceki aya kıyasla yüzde 27 azaldığı, bunun 
art arda dördüncü düşüş olduğu belirtildi. Yılın 
11 ayında piyasada ortalama yüzde 26.9 düşüş 
yaşandığı kaydedilen açıklamada, bu düşüşün 
en son 1975'te olduğu bildirildi.

Fransa'da otomotiv 
piyasası 45 yılın 
dibinde

H er yıl Ocak ayında İsviçre'de yapılan 
Dünya Ekonomik Forumu (WEF) 

(Davos Zirvesi), Covid-19 salgını nede-
niyle 13-16 Mayıs 2021'de Singapur'da 
gerçekleştirilecek. WEF'ten yapılan yazılı 
açıklamada, "WEF 2021 Yıllık Özel Top-
lantısı"nın 13-16 Mayıs'ta Singapur'da 
gerçekleştirileceği belirtildi. 

2021 Yıllık Toplantısı’nın ise İsviç-

re'nin Davos kentinde yapılacağı kay-
dedilen açıklamada, Singapur'daki top-
lantının dünyanın Covid-19 salgınını 
atlamasına ilişkin "ilk küresel liderler 
etkinliği "olacağı aktarıldı. Açıklamada, 
"Bu yüz yüze görüşme, liderleri bir araya 
getirerek dünyanın en acil sorunlarına 
çözümler şekillendirmeye odaklanacak" 
ifadesi kullanıldı.

Dünya Ekonomik Dünya Ekonomik 
Forumu’nun Forumu’nun 
adresi değiştiadresi değişti

D onald Trump döneminde ABD ile Çin arasında yaşanan 
ticaret savaşlarına rağmen Çin’in ABD ile ticaret fazlası 

Kasım’da 37.4 milyar dolara ulaştı. Ülkenin ABD’ye ihracatı 
Kasım’da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46.1 artarken, 
ABD’den ithalatı da aynı dönemde yüzde 37.2 arttı. Yılın ilk 11 
ayının toplamına bakıldığında da durum değişmiyor. İki süper 
gücün ticareti pandemiye rağmen ilk 11 ayda yüzde 6.9 artarak 
558.43 milyar dolara ulaştı. Çin’in son 39 yılın en büyük ticaret 
fazlasını açıkladığı Kasım ayında AB ile ticaret fazlası 11.4 milyar 
dolar, ASEAN ülkeleriyle ticaret fazlası 10.8 milyar dolar oldu.

ABD ile Çin'in 
ticareti arttı




