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GEÇTİĞİMİZ AY TÜRKİYE

A lmanya’dan sonra Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ikinci ülke konumun-
da bulunan İngiltere, 2020’nin son günlerinde AB ile Brexit sürecinde 

anlaşmaya varıp, çıkışını tamamladı. Çıkışın ardından 29 Aralık 2020 tarihinde 
Türkiye ve Birleşik Krallık arasında Serbest Ticaret Anlaşması (STA) yapıldı. 1 
Ocak 2021 itibarıyla yürürlüğe giren anlaşma İngiltere’nin Brexit sonrası imza-
ladığı ilk STA olması sebebiyle önemli bulunuyor. Gümrük Birliği’nin getirdiği 
kazanımları koruyan Türkiye için anlaşma, İngiltere’ye ihracat yapacak firmala-
rın iştahını koruması ve artırması yönleriyle önemli bulunuyor. Ayrıca iki ülke 
arasında derinleşecek ticari ilişkiler de ticaret hacmi anlamında önümüzdeki 
yıllarda ivme yakalayacak bir yapının temelinin atıldığını gösteriyor. 

Brexit sonrası İngiltere ile 
ilk STA’yı Türkiye yaptı

T ürkiye'nin yeni uydusu Türksat 5A, ABD'nin Florida eyaletindeki 
Cape Canaveral üssünden uzaya başarıyla fırlatıldı.  Türksat 

5A uydusu, manevra ömrüyle yörüngedeki frekans ve yörünge 
haklarını 30 yıl boyunca güvence altına alacak. Uydunun kontrolü, 
Gölbaşı Uydu Yer İstasyonu'nda olacak. Uzayda uydu sahibi 30 ül-
keden biri olan Türkiye'nin aktif uydu sayısı dörde çıktı. Halihazırda 
hizmet veren haberleşme uydularını destekleyecek şekilde hizmet 
sunacak Türksat 5A; Avrupa, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Af-
rika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'i kapsayan bir 
coğrafyada 1728 Megahertz kapasiteyle televizyon yayıncılığı ve 
veri haberleşmesi hizmetleri sunacak.

İş yerleri için 
elektriğin birim fiyatı 
ilk defa 1 lirayı geçti

E nerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 
yılbaşından Nisan ayına kadar geçerli ola-

cak elektrik tarifelerini Resmi Gazete’de açıkladı. 
Tüketicilerin elektrik faturaları Ocak, Şubat ve 
Mart aylarında evlerde ve iş yerlerinde yüzde 6 
daha yüksek olacak. Böylece 2020 yılının Ocak 
ayında kiloWat/saat başına evler için 0.71 TL, iş 
yerleri için 0.95 TL olan elektrik fiyatları sırasıyla 
0.80 TL ve 1.06 TL oldu. İş yerleri için elektrik 
birim fiyatları ilk defa 1 TL’yi geçti. Son zam-
larla elektrik fiyatları aktif enerji bedeli; konut, 
ticarethane ve sanayi için artış oranları sırasıyla 
yüzde 1.26, yüzde 2.82 ve yüzde 3.35 şeklinde 
gerçekleşmiş oldu.

T üketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Ara-
lık 2020'de aylık bazda yüzde 1.25, 

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) 
yüzde 2.36 artış gösterdi. Yıllık enflasyon 
tüketici fiyatlarında bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 14.60, yurt içi üretici 
fiyatlarında ise yüzde 25.15 artış ger-
çekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 

verilerine göre, Aralık 2020 itibarıyla 12 
aylık ortalamalar dikkate alındığında, 
tüketici fiyatları yüzde 12.28, yurt içi 
üretici fiyatları ise yüzde 12.18 arttı. Söz 
konusu veriler ışığında yıllık enflasyon, 
Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) geçen 
yıl için öngörülen yüzde 10.5'lik hedefin 
üstünde gerçekleşti.

Aralık ayında enflasyon Aralık ayında enflasyon 
yüzde 1.25 artarken, yıllık yüzde 1.25 artarken, yıllık 
bazda yüzde 14.60’ı gördübazda yüzde 14.60’ı gördü

Haberleşme uydusu 
Türksat 5A uzaya 
fırlatıldı



Ayrıntılı bilgi: Şubelerimiz
Kampanya kapsamındaki taksit ödemeli ticari krediler; 3 milyon TL’ye kadar, 36 aya varan vade ile sınırlı olup 6 aya kadar ödemesiz
dönem uygulanabilecektir. Kredi talepleri için son karar İş Bankası tarafından verilecektir. İş Bankası kredi talebini reddetme ya da
gerekli gördüğü takdirde farklı şartlarda kredi tahsis etme ve teminat talep etme hakkına sahiptir. 

KOBİ’lere

3 milyon TL’ye varan kredi

İş Bankası’nda!
İş Bankası’ndan KOBİ’lere 36 ay vadeli, 6 ay ödemesiz kredi! 

Siz de hemen İş Bankası Şubelerine gelin, size özel avantajlı faiz oranlarını kaçırmayın.

6 AY 
ödemesiz 

dönem
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T ürkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan ihracat birim değer endeksi 
2020 yılının Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.8 arttı. 

Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 0.8, ham 
maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1.1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün 
hariç) yüzde 1.9 artarken, yakıtlarda yüzde 33.2 azaldı. Öte yandan, ihracat 
miktar endeksi ise  Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 
azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 
3.8, yakıtlarda yüzde 35.7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 
0.2 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 13.4 arttı.

İşsizlik Sigortası 
Fonu, bugüne kadar 
84.6 milyar TL ödedi

İ ŞKUR İşsizlik Sigortası Fonu bültenine göre, 
2002 Mart ayından 31 Aralık 2020 tarihine 

kadar yaklaşık 14.8 milyon kişiye 84.6 milyar 
TL ödendi. 18 yıllık geçmişi bulunan fondan 
8.2 milyon kişiye yaklaşık 37.5 milyar TL işsizlik 
ödeneği verildi. Ayrıca Eylül 2005-Aralık 2020 
tarihleri arasında 4.1 milyon kişiye, 25.7 milyar 
TL tutarında kısa çalışma ödemesi yapıldı. 
Buna ilave Nisan-Aralık 2020 döneminde yak-
laşık 2.3 milyon kişi nakdi ücret desteği almaya 
hak kazandı. Bu kapsamda toplam 7.2 milyar 
TL ödeme gerçekleştirildi. 

İ stanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birli-
ği'nin (İKMİB), ‘Türk Kimya Sektörü Yatırım Öncelikli Ürünler’ 

başlıklı raporuna göre, Türk kimya sanayisine güç katacak 
öncelikli ürünlerin yerli olarak üretilmesiyle toplamda 20.7 
milyar dolarlık ithalatın önüne geçilmesi bekleniyor. 2020'yi 
18.3 milyar dolarlık ihracatla tamamlayarak, Türkiye'nin en 
fazla ihracat gerçekleştiren ikinci sektörü olan kimyada halen 
devam eden yüzde 70’lik ham madde ve ara malındaki dışa 
bağımlılığın yerli üretimle düşürülmesi önerisi yapılıyor. Söz 
konusu rapora göre imalatta öncelikli ürün grupları belirle-
nerek, kademeli bir düşüşün önü açılabilir. 

İKMİB, 
kimya 
sektöründe 
ithalatı 
düşürmeye 
odaklandı 

İmalat sanayinin birim İmalat sanayinin birim 
ihracatı Kasım’da arttı ihracatı Kasım’da arttı 

C umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan'ın imzasını taşıyan Yatırım Prog-

ramı'nda yer alan 3 bin 91 projeye 138.3 
milyar lira ödenek tahsis edildi. 2021 Yılı 
Yatırım Programının Kabulü ve Uygu-
lanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı 
Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında ya-
yımlandı. Yatırım Programı kapsamında 
gerçekleştirilmesi planlanan 138.3 milyar 
liralık yatırımın yüzde 67.5’inin Merkezi 
Yönetim Bütçesi kapsamındaki kuruluşlar, 
yüzde 31.5’inin KİT ve özelleştirme kapsa-
mındaki kuruluşlar, yüzde 0.9’unun döner 
sermayeli kuruluşlar ve sosyal güvenlik 
kuruluşları tarafından gerçekleştirilmesi 
programlandı.

2021 Yılı Yatırım Programı’nda en yük-
sek payları yüzde 30.7 ile ulaştırma-ha-
berleşme sektörü ve yüzde 14.3 ile eğitim 
sektörü aldı. Programda, merkezi yönetim 
bütçesi kapsamındaki kuruluşlar, KİT, özel-
leştirme kapsamındaki kuruluşlar, döner 
sermayeli kuruluşlar ve sosyal güvenlik 
kuruluşlarının projeleri yer aldı. 2021 Yılı 
Yatırım Programı hazırlıklarında 11. Kal-
kınma Planında yer alan temel politikalar, 
2021-2023 dönemi Orta Vadeli Program 
ve Mali Plan'da yer alan politika ve öncelik-
ler ile bütçe büyüklüklerinin dikkate alındı-
ğı görüldü. Yatırım Programı hazırlıklarında 
11. Kalkınma Planı öncelikli sektörlerine 
yönelik kamu yatırımları öne çıktı.

GEÇTİĞİMİZ AY TÜRKİYE

'2021 Yılı '2021 Yılı 
Yatırım Yatırım 
Programı' Programı' 
Resmi Resmi 
Gazete'de Gazete'de 
yayımlandıyayımlandı
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GEÇTİĞİMİZ AY DÜNYA

A vrupa rulo çelik piyasası, 2021’e daha yüksek fiyatlarla girdi. 
Türk çeliğine anti damping vergisi uygulama kararı alan Av-

rupa Birliği’nde (AB) yerli üretici talebi karşılamakta yetersiz kalınca 
fiyatlar yükselişe geçti. Türkiye'den belirli çelik ürünlerinin ithalatına 
anti-damping vergisi uygulanmasına karar veren AB’de yerli üretici 
talebi karşılamakta zorlanırken çelik fiyatları da yükselmeyi sürdür-
dü. Geçtiğimiz mayıs ayında başlayan ve geçen hafta sonuçlanan 
Türkiye soruşturmasının ithal çelik konusunda kaygı yaratması 
Avrupa çelik rulo piyasasında fiyatları yükseltiyor. Öte yandan, bu 
yılın ilk çeyreğinde fiyat artışlarının sürmesi bekleniyor.

A BD’nin çiçeği burnundaki yeni Başkanı 
Joe Biden, yeni tip Corona virüs (CO-

VID-19) salgını ve ekonomik krizle mücadele 
için 1.9 trilyon dolarlık yardım paketi önerisi 
sundu. 400 milyar doların doğrudan salgınla 
mücadeleye ve aşı dağıtımına ayrılacağı kurtar-
ma paketinde, eyalet ve yerel yönetimlere de 
bütçe açığını kapatmaları için 350 milyar dolar 
ayrılacak. Belirli bir gelir seviyesinin altındaki 
Amerikalılara 3. kez nakit para yardımı yapılma-
sı önerilen kurtarma paketinde, daha önce 600 
dolar nakit para gönderilen Amerikalılara bu 
sefer 1400 dolar verilmesi planlanıyor.

Türk çeliğine set çeken 
AB’de fiyatlar artıyor

Biden'dan 1.9 trilyon 
dolarlık COVID-19 
yardım paketi önerisi

D ünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Du-
rum Komitesi, COVID-19 salgını ne-

deniyle "küresel acil durumun" devamı ve 
uluslararası seyahatler için "aşı pasaportu 
şartı" getirilmemesi tavsiyesinde bulundu. 
COVID-19 aşılarının eşit bir şekilde dağı-
tılması gerektiğini yaptığı yazılı açıklama 
ile vurgulayan DSÖ Acil Durum Komitesi, 
COVID-19 salgınına yönelik "Uluslararası 

Kamu Sağlığı Acil Durumu'nun (PHEIC)" 
devamına karar verildiğini dile getirdi. Son 
aylarda gündemde olan "aşı pasaportuna" 
ilişkin de Komite, "Aşıların (virüsü) bulaşmayı 
azaltmadaki etkisi henüz bilinmediği için ve 
mevcutta çok sınırlı aşılama bulunduğu göz 
önüne alındığında, Komite ülkelere, gelen 
yolculardan aşı olduğuna dair kanıt isteme-
melerini tavsiye etti" ifadesini kullandı.

DSÖ, 'aşı pasaportu şartı' DSÖ, 'aşı pasaportu şartı' 
getirilmemesini tavsiye ettigetirilmemesini tavsiye etti

A BD-Çin İş Konseyi (USCBC), Oxford Exonomics ile birlikte hazırladığı 
"ABD-Çin Ekonomik İlişkileri: Kritik dönemeçte önemli bir ortaklık" 

başlıklı raporunu yayımladı. ABD'nin Çin ile olan ticaret ve yatırım ilişki-
sinden fayda sağladığı belirtilen raporda, 2019'da Çin'e yapılan ihracatın 
ABD'de 1.2 milyon kişinin işini desteklediği kaydedildi. ABD eski Başkanı 
Donald Trump'ın Çin ile başlattığı ticaret savaşının ise ABD ekonomisine 
zarar verdiğine dikkat çekildi. Raporda, iki ülke arasındaki ticaret savaşında, 
Trump yönetimi tarafından belirtilen temel politika hedeflerine ulaşmada 
başarısız olunduğuna dikkati çekilerek, "Ekonomiye fayda sağlamak ye-
rine, ABD ekonomik büyümesini ve istihdamı azalttı, tahmini olarak 245 
bin kişilik iş kaybıyla sonuçlandı" değerlendirmesinde bulunuldu. 

ABD-Çin 
savaşı 
245 bin 
kişinin işine 
mal oldu
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GEÇTİĞİMİZ AY DÜNYA

Ç in Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, ülkede GSYH 2020 
yılının dördüncü çeyreğinde beklentilerden daha güçlü bir 

büyüme gösterdi. Dördüncü çeyrekte GSYH geçen yılın aynı dö-
nemine göre yüzde 6.5 arttı. Beklentiler ise yüzde 6.1 artış olacağı 
yönündeydi. Yılın son çeyreğinde GSYH bir önceki çeyreğe göre 
ise yüzde 2.6 büyüdü.  2020 yılının tamamına bakıldığında ise 
COVID-19 salgınının yarattığı ekonomik krizi çabuk atlatan Çin 
ekonomisi yüzde 2.3 büyüdü. Analistler, ekonomik büyümenin 
bu yıl yüzde 8.4'e yükselmesinin ve 2022 yılında da Çin’den yüzde 
5.5’i bulmasını öngörüyor.

Çin ekonomisi 2020’yi 
büyüme ile kapattı

U luslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Gerry 
Rice, küresel ekonomiye ilişkin belirsizliğin 

devam ettiğini belirterek, ülkelerin mali ve parasal 
desteği güçlü bir şekilde sürdürmesi gerektiğini 
ifade etti. Ülkelerin krizin derinliklerinden çıkma-
ya başladığına işaret eden Rice, ancak yeni tip 
koronavirüs vakalarındaki artışın toparlanmanın 
ne kadar zor ve belirsiz olacağını gösterdiğini dile 
getirdi. Rice, ekonomik görünüme yönelik halen 
büyük bir belirsizlik olduğunu vurgulayarak, "Yani, 
çabalarımızdan vazgeçmenin zamanı değil. Ben-
zersiz, mali ve para politikası çabalarının devam 
etmesi gerekir" dedi.

IMF, “çabalarımızdan
vazgeçmeyeceğiz”

H indistan, Oxford/AstraZeneca'nın 
COVID-19 aşısını üreten Hindis-

tan Serum Enstitüsü'ne ihracat ve satış 
yasağı getirdi. Dünyanın en büyük aşı 
üreticisi olan şirkete getirilen kısıtlama, 
gelişmekte olan ülkelere aşı sağlanma-
sını geciktirebilir. Hindistan hükümeti, 
Hindistan’daki kırılgan toplum kesimi-
nin korunduğundan emin olana kadar 

kararın arkasında duracaklarını söyle-
di. Hindistan Serum Enstitüsü, Dünya 
Sağlık Örgütünün (DSÖ) öncülük ettiği 
COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Progra-
mı (COVAX) kapsamında ihtiyaç duyan 
yoksul ülkelere verilmek üzere 1 milyar 
doz aşı üretmeyi planlıyordu. Dolayısıyla 
yoksul ülkelere aşının ulaşmasının baha-
rı bulabileceği vurgulanıyor. 

En büyük aşı üreticisine En büyük aşı üreticisine 
ihracat yasağı getirildiihracat yasağı getirildi

R usya Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, ülke-
nin uluslararası rezervlerinde altının payı Haziran 2020'e Mart 

2020'ye kıyasla yüzde 20.8'den yüzde 22.9'a çıktı. Böylece parasal 
değer olarak altın rezervleri 128.5 milyar dolara yükselirken, dola-
rın payı ise söz konusu dönemde yüzde 23,7'den yüzde 22.7'ye 
gerileyerek, 124.6 milyar dolara düştü. Rusya, ABD'nin yaptırımları 
nedeniyle Mart 2018 itibarıyla rezervlerinde yüzde 45 seviyesindeki 
doların payını azaltarak, altın, euro ve yuan’ın payını artırmaya baş-
lamıştı. Rusya'nın uluslararası rezervleri 30 Haziran 2020 itibarıyla 
561.1 milyar dolar düzeyindeydi.

Rusya’da 
altın 
rezervleri 
ilk defa 
doları geçti 



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

A101_SUBAT_DERGI_ILAN.pdf   6   19.01.2021   11:12


