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Ekonomik kriz şubat ayında hat safhaya çıkarken, Eylül ayında ABD'ye yapılan terörist saldırılar 

sonrası yaşanan gelişmeler, ekonomide 2001 yılına damgasını vurdu. Yılın ilk çeyreğinde Şubat kriziyle 

birlikte döviz dalgalanmaya bırakıldı. Dünya Bankası Başkan Yardımcılarından Kemal Derviş, 

Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı olarak kabineye girdi. Merkez Bankası Başkanlığına Süreyya 

Serdengeçti, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanlığına Engin Akçakoca, Hazine 

Müsteşarlığına da Faik Öztrak getirildi.  İhlas Finans'ın faaliyet izni kaldırıldı, Ulusalbank ve İktisat 

Bankası'na el konuldu. Yılın ilk liderler zirvesinde ekonomi masaya yatırılırken, Başbakan Ecevit, 

bankacılığın ekonominin en canalıcı kesimini oluşturduğunu açıkladı. Hazine, Ziraat ve Halkbank'a 

görev zararlarına karşılık yaklaşık 4 katrilyon lira ve 750 milyon dolarlık tahvil verdi. Enerji 

Bakanlığı'nda 7 üst düzey bürokrat görevden alındı. Hazine, yapacağı borçlanma ihalesi öncesinde, 

bankalara faiz konusunda uyarıda bulundu. Turkcell hakkında halka arz öncesi yatırımcıları yanılttığı 

gerekçesiyle ABD'de dava açıldı. 

Eti Holding ile Şeker Fabrikaları, Çelbor ve MKEK'in bazı işletmeleri özelleştirme kapsamına alındı. 

       

TEAŞ'taki beyaz enerji davası ''Düğmeye kim bastı'' tartışmalarıyla basında geniş yer buldu. Ziraat ve 

Halkbank'ta yeniden yapılandırma kurulu üyeleri belirlendi. 

       

 TAI, Airbus'un üreteceği dünyanın en uzun menzilli nakliye uçağı A-400 M'yi üretecek AMC şirketine 

yüzde 9 oranında ortak oldu. 2000 yılındaki motorlu taşıt üretiminin 468 bin, satışların da 659 bin 

adetle rekor kırdığı, ilk kez 104 bin araç ihraç edildiği açıklandı. Alkollü içkilerde tekel kaldırıldı. 

 

Fon'daki bankaların dış borcuna verilecek devlet garantisine ilişkin protokol imzalandı. Enerji 

Bakanlığı, Hazine'nin garanti vermesini istediği 29 enerji projesini açıkladı.  

       

Elektrik Piyasası yasa tasarısı komisyondan geçti. 

 

 PTT ile Körfezbank arasında yapılan anlaşma çerçevesinde, Türkiye'de ilk kez posta merkezleri 

bankacılık sistemine entegre oldu. 

       

IMF 1. Başkan Yardımcısı Fischer, Türkiye'nin krizden hızla çıktığını söyledi .Dünya bankası Başkanı 

James Wolfenson Türkiye'nin krizden çıkmaya başladığını bildirdi.. Fransa'dan gıda ithalatının 

durdurulacağı açıklandı. Fon'daki Egebank, Sümerbank, Yaşarbank ve Yurtbank'a teklif gelmedi. 



Danışmanlık şirketi Price Waterhouse Coopers'in Davos'ta yayınladığı raporda, Türkiye dünya 

yolsuzluk liginde 4. sırada gösterildi. 

Ford Otosan Gölcük'te deneme üretimine başladı.  

Tarım Bakanlığı, Köy Hizmetleri ve DSİ'deki geçici işçiler daimi kadroya alındı. 

Yıllık enflasyon TEFE'de yüzde 28.3, TÜFE'de yüzde 35.9'a kadar geriledi. 

Bakanlar Kurulu İsdemir'in Erdemir'e devrini benimsedi. Üreten sektörün sorunlarına çözüm 

bulunması amacıyla bakanlardan oluşan bir komisyon kurma kararı verdi. Türk Telekom, GSM 

işletmesi için açtığı altyapı ihalesini iptal etti. IMF 1.4 milyar dolarlık yeni kredi dilimini serbest bıraktı.  

Vergi borçlarına, 18 ay taksitlendirme olanağı getirildi. 

Rekabet Kurulu, Telekom'a 1.6 trilyon lira para cezası verdi. Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 

yayımlandı. 

Borsa'da İhlas Grubu hisselerinin tahtaları kapatıldı ve İhlas Finans'ta tasfiye süreci başladı.  

Koç Holding, bunyesindeki Tofaş-Fiat ve Ford Otosan ürünleri pazarlayan 17 şirketi birleştirme 

kararını onayladı. Bakanlar Kurulu toplantısında bor madenlerinin özelleştirme kapsamına alınmaması 

kararına varıldı. 

AB Parlamentosu Katılım Ortaklığı Belgesi çerçeve yönetmeliğini onayladı.  

Danıştay İdari Dava Dairesi Genel Kurulu, Aktaş Elektrik imtiyaz sözleşmesini hukuka aykırı buldu.  

MGK toplantısında Cumhurbaşkanı ve Başbakan arasında yaşanan gerginlik, krizin ilk işaretlerini verdi. 

Borsa yüzde 14.6 düştü, repo faizleri yüzde 760'a vurdu. Merkez Bankası'ndan yaklaşık 7.6 milyar 

dolarlık döviz çıkışı olduğu iddia edildi.       

Özel sektör, devletin zirvesine diyalog çağrısında bulundu. 7.3 milyar doların Merkez Bankası'na geri 

döndüğü açıklanırken, repo faizleri yüzde 3 binleri gördü. Fischer ve Deppler Başbakan ile yeniden 

birarayla geldi. Elektrik Piyasası kanunu çıktı.  

 

Repo faizlerinde tırmanış yüzde 7 bin 500'ü buldu. Borsa yüzde 18.1 daha düşerek, 3 günde 29.3 

oranında değer yitirdi. Bankaların Merkez Bankası'ndan 3 milyar dolar satın aldığı iddiaları 

gazetelerde yer aldı. Başbakanlıkta ekonomi zirvesi düzenlendi. 13 saat süren tarihi toplantının 

ardından, dalgalı kura geçildi. Devlet İhale Kanunu taslağı açıklandı. 

Merkez Bankası dalgalı kura geçişin ilk gününde doların fiyatını 689 bin liradan 964 bin liraya çıkardı. 

Faizler yüzde 5,200'leri gördü. Borsa günü yükselişle kapattı. IMF Başkanı Kohler, dalgalı kura geçişi 

desteklediklerini açıkladı.  

Kredi kartlarında aylık faizler yüzde 60'lara kadar tırmandı. Wall Street Journal Türkiye'deki krizin 

faturasının IMF'ye ait oludğunu yazdı. Standart and Poors Türkiye'nin kredi notunu düşürdü. 



Merkez Bankası Başkanı Gazi Erçel, emekli olmak üzere izne ayrıldı. Bankacılarla Devlet Bakanı Önal 

arasında yapılan zirvede, doların hafta başında 800-850 bin lira bandına oturtulması kararlaştırıldı. 

İMKB repo piyasasında faizler yüzde 100'lere kadar geriledi. Hafta sonu Merkez Bankası ile hafta sonu 

bankacılarla gerçekleştirdiği toplantının olumlu havası ile piyasalarda borsa yükseldi, dolar düştü. 

Hazine Müsteşarı Demiralp izne ayrıldı, Müsteşarlığına Ferhat Emil vekalet etmeye başladı. 

Ulusal Bank'a el konuldu. Ekonomiden sorumlu devlet bakanlığı için, Dünya Bankası Başkan 

Yardımcılarından Kemal Derviş'in adı geçmeye başladı. 

KDV ve gelir vergisi genel tebliği yayınlandı. 

Derviş, ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı olarak kabineye girdi. Dolar 800 binli rakamlara geriledi, 

borsa yükseldi, faiz oranlarında 10 puana varan düşüşler yaşandı. Başbakan Ecevit, Süreyya 

Serdengeçti'nin Merkez Bankası Başkanlığına atanacağını açıkladı. Hazine Müsteşarı Demiralp ve 

Merkez Bankası Başkanı Gazi Erçel emekli oldu. 

BDDK başkanı Zekeriya Temizel istifa etti       

Süpermarketlerin 3 yıl içinde kent dışına çıkarılmasına karar verildi. 

TNT-Koç Holding ortaklığı hayata geçti. 

Türkbank soruşturması kapsamında, Gazi Erçel hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Derviş, 

açıklayacağı program için sosyal kesimlerde destek turlarına başlayacağını açıkladı. 

Derviş, ekonomik krizden çıkış için ekonomik paketin ilk bölümünü açıkladı. Derviş'in, Ecevit'in DSP'ye 

girme önerisini reddettiği basında yer buldu. Süreyya Serdengeçti Merkez Bankası Başkanlığı'na 

getirildi. 

İktisat Bankası'na el konuldu. 

Bankaların sanayicilerden kredilerini erken tahsil etme yoluna gitmeleri tepkiye neden olurken, Faik 

Öztrak Hazine Müsteşarlığına atandı. 

BDDK Başkanlığına Engin Akçakoca atandı. 

GSM operatörü Aria piyasaya girdi. 

 Seka Dalaman İşletmesinin özelleştirilmesi, Bakanlar Kurulu tarafından onaylandı. 

2000 yılında sanayi üretiminin yüzde 6.1 oranıda arttığı açıklandı. 

Dolar 1 milyon sınırını aştı. 

 Kapalıçarşıda döviz 1.2 milyon liraya fırladı. Reel sektörün dönem ödemeleri konusunda toplantılar 

gerçekleştirildi. 



Etibank davasında Dinç Bilgin tutuklandı. Sigorta şirketi Allianz ile DresdnerBank birleşti. Fitch İbca, 

Türkiye'nin borçlanma notunu düşürdü. 

      

Devlet Bakanı Kemal Derviş ve Ulaştırma Bakanı Enis Öksüz Telekom özelleştirmesi için biraraya geldi, 

Öksüz anlaştıklarını açıkladı. Vural Akışık, Kamu Bankaları Ortak Yönetim Kurulunun başına getirildi. 

      

İşçi ve esnaf eylemleri yayılırken, Şeker Yasası Meclis'ten geçti.  

     

Bakanlar Kurulu, esnafı rahatlatma paketini açtı. Vergi borçları taksitlendirildi, Halkbank'ın kredi 

faizleri yüzde 55'e çekildi, SSK ve Bağ-kur primlerini ödemede kolaylık sağlandı. Süpermarketlerin 

şehir dışına kurulması kararı çıkarıldı. Merkez Bankası Başkanı Erçel'in parasını, dalgalı kur öncesi 

dövize çevirmesi basında gündeme geldi. 

      

Ankara'daki esnaf eylemleri büyük olaylara sahne olurken, gösteriler 6 ay süreyle yasaklandı. Kamu 

bankaları ile fondaki bankalara, görev zararlarına karşılık özel tertip iç borçlanma senedi verme 

imkanı tanıyan yasa ile Ekonomik Sosyal Konsey Yasası çıktı.     

  

Merkez Bankası eski Başkanı Gazi Erçel, dalgalı kur öncesi dövize çevirdiği paradan elde ettiği 31 

milyar liralık geliri, bir derneğe bağışladı. 

 

 DHL firması, ''Türkiye'den mal al'' kampanyası başlattı. Dalgalı kur sonrası yapılan zamlarla benzin 

fiyatında, 1 milyon lira sınırına gelindi.  

 

Doğalgazda devlet tekelini kaldıran yasa çıktı. 

 

Merkez Bankası'na özerklik getiren yasa Meclis'ten geçti. 

Beyaz enerji iddianamesinin tartışıldığı ortamda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Cumhur Ersümer 

istifa etti. Borsa fırladı, döviz düştü. Standart and Poors, Türkiye'nin görüntüsünü negatiften çıkardı. 

 



 Rekabet Kurulu, Türk Telekom'a soruşturma açtı. 

Bankacılık Yasası Meclis'ten geçti. 

 

Hatay'daki sel felaketi oldu ve Hataydaki vergi mükellefleri için Haziran sonuna kadar mücbir sebep 

uygulaması getirdi.      

 

IMF İcra Direktörleri Kurulu, Türkiye'nin ekonomik programı ve finansal paketi onayladı. IMF, 

Türkiye'ye Mayıs ayında 3.8 milyar dolar olmak üzere toplam 19 milyar dolarlık kredi 

kullandırılacağını bildirdi. Derviş, ekonomik programa ilişkin düzenlediği toplantıda öncelikli hedefleri 

anlattı. Merkez Bankası Başkanı Serdengeçti de, programın parasal ayağını açıkladı. BDDK da 

Bankacılık sektörünü yeniden yapılandırma programını duyurdu. Buna göre, Ziraat ve Halkbankası'nın 

3 yılda özelleştirilmesi, Emlakbank'ın tasfiye edilerek Ziraat'e devredilmesi benimsendi. KDV oranları 

1 puan artırıldı. 

 

BDDK Başkanı Akçakoca, Sümerbank ve oluşturulacak diğer geçiş bankalarının 31 Temmuz'a kadar 

yeniden satışa sunulacağını açıkladı. 

 

İç borç takası ekonominin gündemine oturdu ve Borç takasının şartları belli oldu. 

 

Telekom yasası onaylandı. 

 

Hububat fiyatları Bakanlar Kurulu'nda tartışmaya yol açarken, kriz liderler zirvesinde çözüldü. 

 

Özelleştirmeden sorumlu Devlet Bakanı Yüksel Yalova, Tütün Yasasına ilişkin sözleri nedeniyle istifa 

etti. Carslberg Türk Tuborg'un yüzde 47.77'sini satın aldı. 

 

Botaş Genel Müdürü Gökhan Yardım'a, Mavi Akım soruşturması kapsamında yurtdışına çıkış yasağı 

konuldu. 

 



İnterbank ve Esbank, Etibank çatısı altında birleşti. 

 

Eti Holding özelleştirme kapsamından çıkarıldı.  

 

Tütün Yasası Meclis'ten geçti. Körfezbank ve Osmanlı Bankası birleşme kararı aldı. 

 

Tahkim yasa tasarısı Meclis'ten geçti. 

 

Hükümet, yeni kaynak yaratmak için otoyollara yüzde 200 zam yaptı. 

 

Danıştay 10. Dairesi Türkbank tasfiyesine durdurma kararı verdi. 

 

Yurtdışına çıkışta 50 dolar karşılığı harç mecburiyeti getirildi. Hazine'ye ait taşınmazların satışını 

kolaylaştıran tasarı Meclis'ten geçti.  

 

Fon'daki Bankekspres, Tekfen Holding'e satıldı. 

 

DİE, ekonominin ilk çeyrekte yüzde 4.2 oranında küçüldüğünü açıkladı. 

 

 Etibank çatısı altında birleştirilen Esbank ve İnterbank tarih oldu. 

 

 Cumhurbaşkanı Emlakbank'ın tasfiyesine ilişkin yasayı onayladı. 

 

Sümerbank çatısı altında birleştirilen Bankkapital, Egebank, Yaşarbank, Ulusalbank ve Yurtbank'a ait A 

ve B tipi fonlar, Sümerbank'a ait fonların bünyesine alındı. 

 



Mavi Akım projesi Karadeniz geçişiyle ilgili çalışmalar, Samsun'da düzenlenen törenle başladı. 

 

Dolar 1.3 milyon lira sınırını aştı. Borsa yüzde 9.3 oranında düştü. Borsa mağdurlarını yönelik özel fon 

yürürlüğe girdi.  

 

Hükümet, IMF'nin Türk Telekom'daki yönetim değişikliği isteğini yerine getirme kararı aldı. Tofaş, 17 

oto şirketini Birmot adı altında birleştirdi.  

 

Emlakbank Ziraat'e devredildi.  

 

BDDK, Bayındırbank, Sitebank, Kentbank, EGS Bank ve Tarişbank'ı Fon'a aldı. Okan ve Atlas Yatırım 

Bankalarının bankacılık işlemleri izni kaldırıldı.  

 

IMF ve Dünya Bankası, 3.2 milyar dolarlık dilimini Temmuz ayında onayladı.  

 

Hazine'ye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin yasa Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı. 

  

Temmuz ayında Merkez Bankası'nın faizi yükseltmesi dövizi fırlattı.  

 

Danıştay 10. Dava Dairesi, Türkbank Yardımlaşma Vakfı tarafından yapılan ve BDDK'nın Türkbank'ın 

tasfiyesini öngören kararının yürütmesinin durdurulmasını isteyen başvuruyu reddetti. 

 

 Anayasa Mahkemesi, kiraların 2001 yılında yüzde 10 artışını öngören düzenlemeyi iptal etti. 

 

 Emekli Sandığına bağlı 6 otelin işletme hakkının Swiss Otel, Milenyum ve Radisson gruplarına 

verildiğini açıkladı. 

 



 Derviş, mini paketi açıkladı. Bununla Merkez Bankası'nın zorunlu karşılıklara faiz vermesi, stopaj 

oranlarının döviz tevdiat hesapları ve repoda artırılması uzun vadede ise azaltılması kararlaştırıldı. 

 

Osmanlı Bankası ile Körfezbank birleşti.  

 

İran'la doğalgaz konusunda yaşanan kriz çözüme kavuştu. 

 

Sümerbank'ın Oyak grubuna satılması kararlaştırıldı.  

 

 IMF, Türkiye'ye vereceği 1.5 milyar dolarlık kredi dilimini onayladı. 

 

Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan ve orman kanunun ilgili maddeleri kapsamında kalan 

yerlerin tasarruf yetkisi Maliye Bakanlığı'na verildi. Müteahhitleri ilgilendiren fiyat farkı kararnamesi 

yayımlandı. 

 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nda ihalelerde komisyon aldığı iddiasıyla 2 bürokrat gözaltına alınırken, 

operasyon ilerleyen günlerde genişleyerek devam etti.  

 

BDDK fon bankalarının toplam faturasının 16.3 katrilyon lira olduğunu açıkladı. Etibank için Bilgin 

grubunun ödeme planı onaylandı. 

 

İşadamı Üzeyir Garih öldürüldü.  

 

Vurgun operasyonu çerçevesinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Abay ile 

Yapı İşleri Genel Müdür Vekili de gözaltına alındı.      

 

Bankalarda vergi numarası uygulaması başladı. 

 



Bankaların ilk 6 aydaki zararı 3.9 milyar doları buldu. 

 

Dünya Bankasına bağlı Foreign Investment Advisor Services tarafından yayınlanan raporda, Türkiye'de 

yabancı sermaye yatırımlarında en önemli engelin yolsuzluk olduğu ifade edildi. 

 

11. Eylülde ABD'ye yönelik terörist saldırılar gerçekleşti.  Saldırıların ardından dünyayı durgunluk 

korkusu sardı.  

 

ABD'nin Afganistan'a müdahale edeceği açıklandı. Saldırıların ardından 3 gün boyunca kapalı kalan 

New York Borsası'nda Dow-Jones endeksi yüzde 7.12 düştü. Derviş, IMF'den 5 milyar dolarlık 

erteleme istediklerini açıkladı. 

 

 HSCB, Demirbank'ı devraldı. 

 

TEKEL'in Küba ile ortak olarak kurduğu TEKA Puro fabrikası açıldı. Enerji Bakanlığı, enerji tüketiminin 

1970'den bu yana ilk kez gerilediğini bildirdi. Sigorta şirketlerinin teminat tutarlarını aşağı çekmesiyle 

sıkıntıya giren THY'nin teminatının, Hazine tarafından karşılanacağı duyuruldu.  

 

Merkez Bankası verilerine göre, krizde Türkiye'den çıkan sermaye miktarı 10.4 milyar doları buldu..  

 

Üç ayrı şirkete bölünen TEAŞ, tarihe karıştı. 

 

Sabancı, Toyotasa'daki hisselerini 49.2 milyon dolara Toyota Motor Corp'a sattı. Çiftçilere Ziraat 

Bankası borçlarını ödeme kolaylığı getirildi. Man, Neoplan'ı satın aldı. 

 

1600 cc'nin altındaki otomobillerde ek taşıt alım vergisi yüzde 6'ya indirildi. 

 

Garanti ile Osmanlı bankasının birleşeceği açıklandı.  



 TMSF'ye ait Türk Nippon Sigorta, Kanadalı işadamı Hussein Nuaman Soutraki'ye satıldı.      

 

Ekim ayında Merkez Bankası süper döviz hesapları ve kredi mektuplu döviz tevdiat hesaplarında 

değişikliğe gitti. Devlet tahvili ve Hazine bonosu faiz gelirlerinden 50 milyar lirası vergiden istisna 

edildi. 

 

Demirbank'ın sahip olduğu Demir yatırım'ın yüzde 5'i Deniz Yatırım'a satıldı. 

 

Demirbank, HSCB'ye devredildi. Dışbank, KKTC'de bulunan Kıbrıs Dış Ticaret Bankası Offshore unvanlı 

iştirakinin tasfiyesine karar verdi. 

 

Kasım ayında  Yıllık enflasyon toptan eşyada yüzde 81.4, tüketici fiyatlarında da yüzde 66.5 olarak 

açıklandı. 

 

20 milyon liralık banknot tedavüle girdi. Merkez Bankası, kamu bankaları ile fon bünyesindeki 

bankaların gecelik borçlanma ihtiyaçlarının azaltılması çerçevesinde 15.8 katrilyon lira tutarındaki iç 

borçlanma senedini 18.8 katrilyon liralık uzun vadeli senetle değiştirdi. Maliye Bakanlığı bazı 

ürünlerde yıl sonuna kadar KDV oranlarını yüzde 26'dan yüzde 18'e çekti. Merkez Bankası yasa gereği, 

bugünden itibaren, Hazine'ye kredi açmama ve avans vermeme uygulamasına geçti. 

 

TAI, tamamıyla yerli üretim olan 15 adet uzaktan kumandalı hedef uçağı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 

teslim etti. 

 

 Dünya Bankası Türkiye'yi, yeniden üst ortalama gelirli ülkeler sınıfına çıkardı. Aselsan Stinger füzesi 

üretimi için Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile 265 milyon dolarlık sözleşme imzaladı. 

 

13 Kasımda   Yaklaşık 7 katrilyon lira tutarındaki tasarruf için, Türkiye ile IMF arasında tedbirler paketi 

konusunda anlaşmaya varıldı. SPK, halka açık şirketlerde temettü dağıtımında uyulacak esasları 

yeniden belirledi.   

 



IMF, Türkiye'ye 2002 yılında 10 milyar dolarlık ek kaynak vereceğini duyurdu. Kamuda alınacak 

tasarruf önlemleri açıklandı. 

 

Chibber, Köy-kent projelerine mali destek vereceklerini bildirdi. 

 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı süte verilen teşviği litre başına 10 bin liraya, hayvan başına teşviği ise 20 

milyon liraya çıkardı. 

 

Fon bankalarının mevduatının iç borçlanma senedi karşılığında ticari bankalara satılması için ihale 

açıldı.  

 

 TÜSİAD, Kıbrıs konusunda Türkiyenin Denktaş'ın ''uzlaşmaz'' tavrını desteklemesini doğru 

bulmadığını açıkladı. 

 

IMF, kamu sektöründe çalışanların sayısının azaltılması ve maaşlarda kısıntıya gidilmesi uyarısında 

bulundu.  

 

BDDK, İktisat Bankası'nın 7 Aralık tarihi itibariyle kapatılacağınıı açıkladı. BDDK, İktisat Bankası'nın 

kapatılması kararına vardı. 

 

Toprakbank Fon'a devredildi. Standart and Poors, Türkiye'nin kredi notu görünümünü negatiften 

durağana çevirdi. Üçüncü 3 aylık dönemde büyüme hızının yüzde -8.5 olarak gerçekleştiği açıklandı. 

 

Aralıkta TMSF, EGSbank ve İktisat Bankası'nın mevduatını diğer bankalara devretti. 

 

Yeni ekonomik program ve 10 milyar dolarlık ek kaynağın teknik ayrıntılarını görüşmek üzere IMF 

heyeti Türkiye'ye geldi. Başbakanlığın tasarruf genelgesi yayımlandı. 

 

 Anayasa Mahkemesi Vakıfbank'ın özelleştirilmesini öngören yasanın iptal istemini reddetti.      



 Sanayi üretiminin Ekim ayında yüzde 13.5 oranında gerilediği açıklandı. 

 

 FIAT, 5 yıllık CEO'su Roberto Testoreyi görevden aldı. Dünyadaki 18 fabrikasını kapatacağını açıkladı. 

Hazine ihalesinde faiz 7 ay sonrasında yüzde 74'ün altına indi.  

 

Doğuş Grubu, Tansaş ve Makromarket'i birleştirme kararı aldı. 

 

2002 mali yılı bütçesi kabul edildi. 

 

BDDK, Demirbank'ın HSCB ile Osmanlı Bankası'nın da Garanti Bankası ile birleşmesini onayladı. TMSF, 

Fon bünyesindeki bankaların mevduatlarının devri için alınan teklif sonuçlarını açıkladı. TMSF, 

McKinsey ile danışmanlık hizmeti sözleşmesi imzaladı. BDDK, Kentbank ve Etibank'ı 28 Aralık tarihi 

itibariyle kapattı. 

 


