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ASRIN İŞADAMLARI DERNEĞİ 

AR-GE RAPORU 

R. NO  : 95 

R. TARİHİ  : 9.6.2020 

Gündem : 2020 I. Çeyrek Büyüme, EUROCLEAR Anlaşması, TCMB 20 Milyar Kredi, 

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, I. Çeyrek: Ocak - Mart, 2020 %4,5 arttı 

Sanayi sektörü 2020 yılı birinci çeyreğinde %6,2 arttı 

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2020 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yıla göre 

zincirlenmiş hacim endeksi olarak;  

 Diğer hizmet faaliyetleri %12,1,  

 Bilgi ve iletişim faaliyetleri %10,7,  

 Sanayi %6,2,  

 Kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %4,6,  

 Hizmetler %3,4, 

 Tarım %3,0,  

 Gayrimenkul faaliyetleri %2,4,  

 Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %1,9 ve  

 Finans ve sigorta faaliyetleri %1,6 arttı.  

 İnşaat sektörü ise %1,5 azaldı. 

 

 
 

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre 

%0,6 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2020 yılı birinci çeyreğinde 

bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %4,2 arttı. 

 

GSYH 2020 yılının birinci çeyreğinde cari fiyatlarla 1 trilyon 71 milyar 98 milyon TL oldu 

Devletin nihai tüketim harcamaları 2020 yılı birinci çeyreğinde %6,2 arttı 

Mal ve hizmet ithalatı 2020 yılı birinci çeyreğinde %22,1 arttı, ihracatı ise %1,0 azaldı 
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DİBS'LERİN TAKASINI EUROCLEAR YAPACAK 

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Devlet İç Borçlanma Senetleri'ne takas ve saklama hizmeti verilmesi 

hususunda yabancı merkezi saklama kuruluşu Euroclear Bank ile mutabakata varıldı. Böylece, yabancı 

yatırımcıların Türkiye'de ihraç edilen ve işlem gören DİBS'lere ulaşması ve yatırım yapması 

kolaylaşacak.  

Türk tahvilleri teminat kabul edilebilecek 

Euroclear saklama özelliği sayesinde Türk tahvillerinin farklı uluslararası piyasalarda teminat kabul 

edilme kabiliyeti artacak ve yabancı yatırımcılar küresel standartlara uyumlu operasyonel süreçlerle 

işlemlerinde DİBS yatırımlarını gerçekleştirebilecek. 

Uluslararası yatırımcılar operasyonel ve ekonomik sebeplerle takas ve saklama hizmetlerinde ağırlıklı 

olarak yabancı merkezi saklama kuruluşları ile çalışmayı tercih ediyor. 

MERKEZ BANKASI’NDAN FİRMALARA 20 MİLYAR KREDİ 

Merkez Bankası, firmalara yatırım taahhütlü avans kredisi verecek. Yatırım teşvik belgesine sahip 

seçilmiş sektörlerdeki firmalara, 20 milyar lira kredi kullandırılacak.  

Açıklama şu şekilde: “Türk Lirası cinsi reeskont kredileri için tahsis edilen imkânın 20 milyar Türk 

Lirasının, ülkemiz açısından kritik önemde olan selektif sektörlerdeki yatırımların desteklenmesi 

amacıyla, daha verimli bir şekilde yatırım taahhütlü avans kredisi olarak kullandırılmasına karar 

verilmiştir.  

Türk Lirası cinsi reeskont kredileri için kalan 40 milyar Türk Liralık limitin; 20 milyar Türk Lirası Türk 

Eximbank, 10 milyar Türk Lirası kamu bankaları, 10 milyar Türk lirası ise diğer bankalar aracılığıyla 

kullandırılmaya devam edilecektir." 

"Yatırım taahhütlü avans kredisi, kalkınma ve yatırım bankaları aracılığıyla, Yatırım Teşvik Belgesine 

sahip ve selektif sektörlerde yatırım yapacak firmalara kullandırılacak."  

https://www.sabah.com.tr/haberleri/merkez-bankasi
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"Krediler, ilk aşamada Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası aracılığı ile kullandırılmaya başlanacak. 

Azami 10 yıl vadeli ve sabit faizli olarak kullandırılacaktır. Faiz oranı bankalar için, Türk lirası cinsi 

reeskont kredilerinde olduğu gibi, Merkez Bankası politika faiz oranı olan bir hafta vadeli repo faizinin 

150 baz puan altında olacaktır. Firma bazında kullandırılabilecek azami kredi tutarı, istisnai ve özellikli 

yatırım projeleri haricinde, 400 milyon Türk Lirası ile sınırlı olacak." 

 

AVRUPA YEŞİL DÜZEN BELGESİ “Aldığından Fazlasını Veren, Yeni Bir Büyüme Stratejisi” 

Avrupa Komisyonu tüm dünyanın kaderini etkileyebilecek Avrupa Yeşil Düzen belgesini yayımladı. 

Belgeye göre Komisyon, seçilen sektörlerde, ihracatla oluşan karbon sızıntısını (carbon leakage) 

azaltmak için “Karbon Sınır Düzenleme Mekanizması” (Carbon border adjustment mechanism) 

önerecek ve emisyonların 1990 seviyelerine kıyasla 2030’a kadar en az %50 ila %55 arasında 

azaltılmasını sağlayacak. 

Metin, Komisyon’un, yeni neslin, gençlerin iklim değişikliği ve çevre kaynaklı değişimler karşısındaki 

kararlılığını tanımlıyor. 

Metin Neler İçeriyor?  

- AB’nin doğal sermayesini korumayı, artırmayı ve vatandaşlarını çevre kaynaklı risklerden korumayı,  

- Dönüşümün katılımcı ve adil olması gerektiğini,  

- İnsanlar birinci sıraya koyulmalı; en çok etkilenecek bölgeler, sanayiler ve işçilere önem verilmesini, 

- Politikaların uygulanabilmesi ve kabul edilebilmesi için aktif kamu katılımı ve güven bu dönüşüm 

süreci önerilerini,  

- AB, ekonomisini ve toplumunu daha sürdürülebilir bir geleceğe hazırlamayı,  

- Büyük kamu yatırımlarının ve özel sermayenin doğrudan iklim ve çevre eylemlerine aktarılmasını,  

- Sürdürülebilir olmayan eylemlerden kaçınılmasını,  

- AB’nin, tutarlı ve sürdürülebilir bir finansal sistem inşa etmesini,   

- İklim değişikliği ve biyoçeşitlilik kaybı, ulus ötesi ve küresel bir sorun olduğunun farkına varılmasını,  

Böylece;  

AB İklim Yasası’na Kavuşacak, 

Emisyon Ticaret Sistemi getirilecek, 

Etkili bir karbon fiyatlandırması devreye girecek, 

Enerji Vergilendirmesi Direktifi olacak,  

Hedeflerini Artıran Kârda, Artırmayan Zararda olacak, 

Endüstriyi Temiz ve Döngüsel Ekonomi İçin Harekete Geçirmeyi Sağlayacak,  

 “Yenileme Dalgası” na liderlik yapılacak: Akıllı Mobilite ve Sürdürülebilirliğe Geçişi Hızlandıracak, 

Zehirsiz Bir Çevre için Sıfır Kirlilik Hedefine Odaklanılacak, 

Küresel Bir Lider Olarak Avrupa Öne Çıkacak, 


