Enflasyon 19 yılın zirvesinde:
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Aralık
ayında yıllık bazlı TÜFE %36,08 oranında artış
kaydetti. Bu dönemde TÜFE’deki aylık bazlı artış
ise %13,58 oldu. Böylece yıllık enflasyon oranı
son 19 yılın, aylık enflasyon ise son 27 yılın en
yüksek seviyesine yükselmiş oldu.
36,08

Üretici fiyatlarındaki
dayandı:

yıllık

artış

%80’e

Aralık ayında Yİ-ÜFE yıllık bazda %79,89
oranında artış kaydetti. Üretici fiyatlarındaki aylık
artış ise %19,08 oldu. Üretici fiyatlarındaki yıllık
bazlı artışın %79,89’luk rekor düzeye
ulaşmasının ardından, TÜFE-Yİ-ÜFE makası da
43,81 puanla tarihin en yüksek seviyesine
ulaşmış oldu.

Sanayi üretiminde artış sürüyor:
Kasım ayına ilişkin sanayi üretimi, aylık bazda
%3,3 yıllık bazda ise %11,4 oranında artış
kaydetti. Böylece yıllık bazda sanayi üretimi
artışlarını üst üste 17’nci ayına taşırken; yılın son
çeyreğine ilişkin büyüme oranları için olumlu
sinyaller verdi.
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Yıllık bazda ise %53,66 oranında artış kaydeden
Ulaştırma grubu fiyat artışlarında yine ilk sırada
yer aldı. Gıda grubunun yıllık fiyat artışı ise
%43,80 seviyesinde gerçekleşti.
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Bir önceki aya göre %28,49 oranında artış
kaydeden Ulaştırma grubu fiyatları bu alanda
zirvede yer alırken, bu grubu %16,54’lük artışla
Ev Eşyası grubu takip etti. Gıda grubundaki aylık
artış ise %15,99 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: TÜİK

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri;
madencilik ve taş ocakçılığında %62,84, imalatta
%77,44, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında
%117,14, su temininde %33,99 artış olarak
gerçekleşti. Ara malında %92,13, dayanıklı
tüketim malında %46,16, dayanıksız tüketim
malında %54,23, enerjide %122,76, sermaye
malında %51,17 artış olarak gerçekleşti.
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Bu dönemde Türkiye, yıllık bazda gerçekleşen
%11,4’lük sanayi üretimi artışıyla, -Kasım 2021
dönemi verisi açıklanan- G20 ülkeleri içerisinde
ilk sırada yer aldı. Aylık bazlı değişimde ise
%3,3’lük artışla Türkiye, G20 ülkelerinin
%1,4’lük Kasım 2021 ortalamasının üzerinde yer
aldı. İç talep ve net dış talepteki canlılığın
sürmesi de imalat sektöründeki aktivitenin Aralık
ayı ve 2022’de de devam edeceği beklentilerini
artırdı.

Cari denge 3 ay sonra açık verdi:
Ağustos, Eylül ve Ekim dönemlerinde fazla veren
cari denge, Kasım ayında 2,7 milyar dolar açık
verdi. Kasım 2020 dönemine ilişkin cari açık
yaklaşık 3,6 milyar dolardı. Böylece Kasım
2021’de önceki yılın aynı dönemine kıyasla cari
açık, 866 milyon dolar gerilemiş oldu.

Yıllıklandırılmış cari açık 14,3 milyar dolara
geriledi:
2020 yılı Kasım döneminde yaklaşık 35,0 milyar
dolar açık veren yıllıklandırılmış cari işlemler
dengesi; 2021 yılı Kasım döneminde ise 14,3
milyar dolar açık verdi. Böylece yıllıklandırılmış
bazda cari işlemler açığında önceki yılın aynı
ayına göre 20,8 milyar dolar azalış gerçekleşti.

İşsizlik %11,2 seviyesinde kaldı:
Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki
kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Kasım ayında bir
önceki aya göre 39 bin kişi artarak 3 milyon 777
bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim
göstermeyerek %11,2 seviyesinde gerçekleşti.
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2,7 milyar dolarlık bu rakam, son 6 ayın en
yüksek açığı olarak kayıtlara geçti. “Çekirdek
Cari Denge” olarak tanımlayabileceğimiz “Altın
ve Enerji Hariç Cari Denge” ise, 2021 yılı Kasım
ayında 2 milyar 406 milyon dolar fazla verdi.
Kasım 2020’de bu rakam 1 milyar 139 milyon
dolar düzeyinde yer alıyordu. Böylece “Altın ve
Enerji Hariç Cari Denge” önceki yılın aynı
dönemine kıyasla cari dengeye yaklaşık 1,3
milyar dolar olumlu yansımış oldu.
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Kaynak: TCMB

2021 Ocak-Kasım döneminde ise cari işlemler
dengesi 10 milyar 816 milyon dolar açık verdi.
2020 Ocak-Kasım döneminde ise cari açık 32
milyar 96 milyon dolar seviyesindeydi. Böylece
bir önceki senenin aynı dönemine göre cari açık
yaklaşık 21,3 milyar dolar azalmış oldu. Bu
dönemde cari tablodaki dış ticaret açığı, önceki
yıla göre 10,5 milyar dolar azalarak olumlu
görünümüne devam etti.
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Kaynak: TÜİK

Pandemi öncesi olarak niteleyebileceğimiz
Şubat 2020 döneminde toplam istihdam yaklaşık
27,5 milyon seviyesindeyken, Kasım 2021
dönemi itibariyle toplam istihdamın yaklaşık 29,9
seviyesine
ulaşmasıyla
birlikte
pandemi
öncesine yaklaşık 2,4 milyonluk bir istihdam
artışı göze çarpmaktadır.
Söz konusu istihdam artışının 1 milyon 141 bini
Hizmetler, 734 bini Sanayi, 343 bini Tarım, 162
bini ise İnşaat sektöründe gerçekleşmiştir.

Yıllık bazda perakende satış artışı ivme
kazandı:

Yıllık bazda ciro %60,4 artış kaydetti:

Aylık ve Yıllık En Yüksek Getiri Dolar’da:

perakende satışlar, aylık değişim

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri
toplamında ciro endeksi, 2021 yılı Kasım ayında
önceki yılın aynı ayına göre %60,4 arttı. Böylece
toplam cirodaki yıllık bazlı artış son 5 ayın en
yüksek seviyesine ulaşmış oldu. Aylık bazda ise
%11,8 oranında artış kaydeden toplam ciro,
2021 yılının en yüksek artışını bu dönemde
kaydetmiş oldu.

15,2

toplam ciro, yıllık değişim

Finansal yatırım araçları içerisinde Aralık’ta en
yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat
endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %6,51,
tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde
ise %11,67 oranlarıyla ABD dolarında
gerçekleşti. Yıllık bazda ise yine ABD doları
TÜFE ile indirgendiğinde %29,19 oranında
yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan
yatırım aracı olurken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde
ise %2,27 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

2021 yılı Kasım ayında %16,3 artış kaydeden
yıllık bazlı perakende satışlarda, artış hızının
ivme kazandığı görüldü. Bu dönemde aylık
bazda perakende satış hacmi ise %1,3 artış
kaydetti ve olumlu bir görünüm arz etti.

Finansal Yatırım Araçlarının Getiri Oranları,
yıllık, %
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Kaynak: TÜİK

Perakende satışların Kasım ayına ilişkin yıllık
bazlı artışında, G20 ülkeleri içerisinde Türkiye
3’üncü sırada yer aldı. G20 ülkelerinin Kasım ayı
ortalaması %8,6 iken; yıllık bazlı perakende
satışları %16,3 artış kaydeden Türkiye,
ortalamanın oldukça üzerinde bir artış
kaydetmiştir. Aylık bazda ise Kasım ayında G20
ülkeleri içerisinde 4’üncü sırada yer alan Türkiye;
%1,30’luk aylık artışıyla, G20 ortalaması olan
%1,24’ün hemen üzerinde yer almıştır.

Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki
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Kaynak: TÜİK

Bu dönemde yıllık sanayi sektörü ciro endeksi
%67,9, inşaat ciro endeksi %52,9, ticaret ciro
endeksi %53,8, hizmet ciro endeksi %71,7 arttı.
Aylık bazda bakıldığında ise; sanayi sektörü ciro
endeksinin %12,4, inşaat ciro endeksinin %6,7,
ticaret ciro endeksinin %12,6, hizmet ciro
endeksinin ise %9,5 arttığı görüldü.
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Kaynak: TÜİK

Yıllık değerlendirmede, TÜFE ile indirgendiğinde
ise külçe altın %25,43, Euro %19,99 ve BIST
100 endeksi %4,00 oranlarında yatırımcısına
kazandırırken; mevduat faizi (brüt) %15,73 ve
DİBS
%26,37
oranlarında
yatırımcısına
kaybettirdi.

TCMB faizi sabit tuttu:

Yurt dışı üretici fiyatlarında rekor artış:

2021 büyüme beklentisi %10’un Üzerinde:

TCMB 20 Ocak tarihinde gerçekleştiği Para
Politikası Kurulu toplantısında politika faizini
piyasa beklentisi paralelinde %14 düzeyinde
tuttu. Böylelikle 4 ayın ardından TCMB faiz
indirim döngüsüne ara vermiş oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayına
ilişkin yurt dışı üretici fiyat endeksini açıkladı.
Buna göre Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YDÜFE) Aralık'ta bir önceki yılın aynı dönemine
göre yüzde 87,6 ile rekor artış yaşadı.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun 18 Ocak
tarihinde gerçekleştirilen toplantısında, 2021 yılı
reel GSYH büyümesinin %10’un üzerinde
gerçekleşmesinin beklendiği belirtildi.

Kaynak: TCMB

Yayımlanan
metinde,
fiyat
istikrarının
sürdürülebilir bir zeminde yeniden şekillenmesi
amacıyla tüm politika araçlarında TL'yi
öncelikleyen geniş kapsamlı bir politika
çerçevesi gözden geçirme süreci yürütüldüğü
ifade edildi. Kurul ayrıca, sürdürülebilir fiyat
istikrarı ve finansal istikrarın tesisi için atılan
adımlar ile birlikte, enflasyonda baz etkilerinin de
ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin
başlayacağını öngördüğünü belirtti.
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Bu dönemde sanayinin iki sektörünün yıllık
değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında
%84,76, imalatta %87,69
artış olarak
gerçekleşti.
Aralık 2021 döneminde ana sanayi gruplarının
yıllık değişimleri; ara malında %103,39,
dayanıklı tüketim malında %76,38, dayanıksız
tüketim malında %68,17, enerjide %176,93,
sermaye malında %72,60 artış olarak
gerçekleşti.
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Toplantıda, enflasyon ve belirleyicilerinin
değerlendirildiğine de vurgu yapılarak, "2021
yılında maliyet yönlü baskıların fiyatlar genel
seviyesi üzerinde belirleyici olduğu, diğer
yandan
kur
geçişkenliğinin
etkileri
değerlendirilmiştir. 2022 yılında dengeli bir
büyüme eğilimi yanında enflasyon görünümünde
bir iyileşme sağlanması için Türkiye Ekonomi
Modeli çerçevesinde alınan kararların hızla ve
etkin bir şekilde uygulanmaya devam
edilmesinin ve sonuçlarının takip edilmesinin
önemi üzerinde durulmuştur" denildi.

Kapasite kullanımı %77,6’ya geriledi:

Reel kesim güveninde artış:

TCMB verilerine göre Ocak ayında imalat
sanayiinde kapasite kullanımı önceki aya göre
1,1 puan azalarak 77,6 puana geriledi. Aynı
dönemde
mevsimsellikten
arındırılmış
kapasite kullanımı da önceki aya göre 0,4
puan azalarak 78,0 seviyesine geriledi.

2022 yılı Ocak ayında Reel Kesim Güven
Endeksi, önceki aya göre 3,4 puan artışla
109,5 olarak kaydedildi. Mevsimsel etkilerden
arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi
(RKGE-MA) de önceki aya göre 1,8 puan artış
kaydetti ve 111,9’a yükseldi.

KKO ve Mevsimsel Etkilerden
Arındırılmış KKO (%)

Reel Kesim Güven Endeksi (MA) %

Hizmet ve Perakende Ticaret Güven
Endeksi Yükseldi, İnşaatta Düşüş Sürdü:
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre
mevsim etkilerinden arındırılmış güven
endeksi 2022 Ocak ayında 2021 Aralık ayına
göre; hizmet sektöründe %1,2 ve perakende
ticaret sektöründe %2,5 artarken, inşaat
sektöründe %5,0 azaldı.
Sektörel Güven Endeksleri
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Kaynak: TCMB

Bu dönemde tüketim mallarına ilişkin kapasite
kullanımı yüzde 76,1’den yüzde 75,6’ya,
dayanıksız tüketim mallarında ise yüzde
76,6’dan 76,1’e, dayanıklı tüketimde yüzde
73,3’ten yüzde 72,9’a, ara mallarında yüzde
80,3’ten yüzde 79,2’ye, yatırım mallarında ise
yüzde 76,2’den yüzde 74,2’ye düşüş
kaydedildi.
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Endeksi oluşturan genel gidişat, son üç aydaki
toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki
üretim hacmi, gelecek üç aydaki toplam
istihdam, sabit sermaye yatırım harcaması,
gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı ve
mevcut
mamul
mal
stokuna
ilişkin
değerlendirmeler endeksi artış yönünde
etkilemiştir.
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Kaynak: TÜİK

Hizmet ve perakende ticaret sektörlerinde
gözlenen güven artışları ekonomik aktiviteye
dair olumlu sinyaller verirken, gerek kış
mevsimi şartları gerekse kur artışıyla artış
kaydeden
girdi
maliyetlerinden
diğer
sektörlere kıyasla daha olumsuz etkilenen
inşaat sektöründe ise Aralık ayında yaşanan
düşüş bu dönemde de sürmüştür.

Avro Bölgesi enflasyonunda yeni rekor:

ABD’de enflasyon 40 yılın zirvesinde:

ECB faiz tutanağını yayınladı:

Kasım ayında %4,9’luk seviyesiyle rekor kıran
Avro Bölgesi enflasyonu, Aralık ayında rekor
tazeleyerek %5,0 seviyesine ulaştı. Avrupa
Merkez Bankası’nın yükselişin geçici olduğu
görüşünün aksine artışını sürdüren enflasyonda
piyasa tahminleri %4,8 seviyesindeydi.

ABD'de tüketici enflasyonu Aralık 2021’de
beklentiler paralelinde yıllık bazda %7'ye çıkarak
Haziran 1982’den bu yana en yüksek düzeyine
ulaştı. TÜFE’deki aylık artış da %0,5 düzeyinde
gerçekleşti. Ülkede, pandemi kaynaklı arz
kısıtlamaları, yükselen enerji maliyetleri, işgücü
kıtlığı, artan talep ve 2020'den kaynaklanan
düşük baz etkisi nedeniyle enflasyonist baskılar
2021 yılı boyunca devam etti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB)’nın Aralık ayı
toplantısına ilişkin tutanaklar yayımlandı. Politika
faizinin
sabit
tutulduğu
toplantının
tutanaklarında, ECB yetkililerinin enflasyon
görünümü
konusunda
görüş
ayrılıkları
yaşadıkları gözlendi. Avro Bölgesinde yıllık
TÜFE enflasyonu Aralık’ta nihai verilere göre %5
düzeyinde açıklanmıştı.

AMB Başkanı Christine Lagarde geçen ay
enflasyonun
bir
süre
daha
yüksek
seyredeceğini, daha sonra %2’lik hedefe
ulaşılacağını belirtmişti. Lagarde fiyat artışına en
doğru tepkinin faiz artışı olmayacağını ifade
etmişti. Buna rağmen piyasalar yılsonuna kadar
bir faiz artışı fiyatlıyor.

Çekirdek enflasyon göstergesi olarak kabul
edilen gıda ve enerji hariç tüketici fiyat endeksi
Aralık'ta bir önceki yılın aynı dönemine göre
yüzde 5,5 arttı. 2021 yılının son ayında da
TÜFE’deki yıllık artışın hız kazanması, FED’in
Mart ayında faiz artırımlarına başlayacağı
yönündeki görüşleri destekledi.
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Bölgede gıda ve enerji hariç TÜFE ise Kasım
ayında olduğu gibi yıllık %2,6 arttı.
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ECB Başkanı Lagarde yaptığı açıklamada,
FED’in yaptığı gibi hızlı tepki vermemek için
nedenleri olduğunu ifade ederek, enerji
fiyatlarının düşmesi ve arz kısıtlarının etkilerinin
azalmasıyla 2022 yılında Bölge’de enflasyonun
gerileyeceğini öngördü. Hâlihazırda ECB’nin
enflasyon hedefi %2 seviyesinde yer almaya
devam ediyor.

Dünya Bankası küresel büyüme beklentisini
düşürdü:

IMF küresel büyüme tahminini düşürdü:

ABD’de büyüme beklentileri aştı:

Dünya Bankası yayımladığı Küresel Ekonomik
Beklentiler raporunda küresel ekonomiye ilişkin
2021 ve 2022 yılı büyüme beklentilerini aşağı
yönlü revize ederek sırasıyla %5,5 ve %4,1
olarak güncelledi.

IMF yayımladığı Dünya Ekonomik Görünümü
Ocak 2022 Ara Dönem Raporu’nda, küresel
ekonominin 2022 yılına beklenenden daha
zayıf bir görünümle girdiğini belirterek, bu yıl
için büyüme beklentilerini %4,9’dan %4,4’e
indirdi.

Grafik Başlığı

küresel büyüme, yıllık, %

ABD’de GSYH büyümesi 2021’in son
çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak %6,9 ile
piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde
gerçekleşti. Böylece, 2021 yılında yaklaşık 6
trilyon
büyüklüğünde
teşvik
paketiyle
desteklenen ABD ekonomisi yıllık bazda %5,7
ile 1984 yılından bu yana en hızlı büyümesini
kaydetti. Ülke ekonomisi bir önceki çeyrekte
yüzde 2,3 büyüme kaydetmişti.

5,5
4,5

4,5

5,9

5,4
3,8

3,5

4,1

33,8
4,4

3,5
4,5 6,3 6,7 2,3 6,9

2,4 3,2 2,8 1,9
-1,3
-5,1

-3,4
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Küresel ekonomik büyümenin 2023 sonuna
kadar yavaşlamaya devam edeceği belirtilen
raporda, Covid-19 varyantlarının yayılması,
enflasyon, borç ve eşitsizliğin, belirsizliği
yoğunlaştırdığı aktarıldı.
Dünya Bankası, Haziran 2021'de yayımladığı
raporunda, küresel ekonominin 2021'de yüzde
5,7, 2022'de yüzde 4,3 ve 2023'te yüzde 3,1
büyüyeceğini öngörmüştü.
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Raporda, artan enerji fiyatları ve arz
kesintilerinin başta ABD olmak üzere birçok
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede tahminlerin
çok daha üzerinde bir enflasyona neden
olduğuna dikkat çekildi. Ayrıca, Çin'in emlak
sektöründe yaşanan daralma ve özel tüketimin
beklenenden daha yavaş toparlanmasının da
büyümenin sınırlanmasında etkili olduğu ifade
edildi.

2019
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Kaynak: Tradingeconomics

Verilere göre ABD'de geçen yılın son
çeyreğinde kişisel tüketim yüzde 3,3 büyüdü.
Ülkenin güçlü büyüme performansında
stokların ve iç tüketimdeki artışın etkisi
hissedildi.

Çin ekonomisi 2021’de %8,1 büyüdü:
Çin ekonomisinin 2021 yılında % 8,1 büyüyerek
114 trilyon 370 milyar yuana (18 trilyon dolar)
yükseldiği belirtildi. Ulusal İstatistik Bürosu’nun
bugün açıkladığı verilere göre, Çin ekonomisi,
yılın ilk çeyreğinde 18,3, ikinci çeyreğinde 7,9 ve
üçüncü çeyreğinde yüzde 4,9 büyüdü.

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 3 ayın
zirvesinde:
ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre
işsizlik maaşı başvuruları 15 Ocak'ta sona eren
haftada 55 bin artarak 286 bine yükseldi. Bu,
Ekim ortasından beri en yüksek seviye oldu.
İşsizlik maaşı başvurusu, bin kişi

çin ekonomisi, gsyih büyümesi,
%

Küresel PMI verisinde karışık seyir:
ABD’de imalat PMI Ocak ayında 55 değerini
alarak son 15 ayın en düşük seviyesine indi. Bir
önceki aya göre gerileyen endeks ülkede imalat
sanayi faaliyetlerindeki ivme kaybına işaret etti.
Avro Bölgesinde açıklanan öncü verilere göre,
imalat PMI Ocak ayında 59 ile beklentilerin
üzerinde açıklanarak bir önceki aya göre artış
kaydetti.

286

Kaynak: Tradingeconomics

Çin ekonomisinin büyümesi 2021 yılının son
çeyreğinde ise yavaşlayarak yüzde 4 olarak
kayıtlara geçti. 2021 yılının son çeyreğindeki
büyüme, 2020’nin ikinci çeyreğinden bu yana en
düşük oran olarak kayıtlara geçti.
Çin hükümeti, 2021 için yıllık büyüme hedefini
yüzde 6 üzeri olarak belirlemişti. Çin ekonomisi,
2020 yılında ise Covid-19 pandemisinin etkisiyle
yüzde 2,3 büyüme kaydetmişti.

Ülkede Aralık ayına ilişkin işsizlik oranı %3,9
olarak açıklanmıştı. Bu oran Şubat 2020’den bu
yana gözlenen en düşük oran olurken, toplam
işsiz sayısı da 483 bin azalarak 6,3 milyona
gerilemişti.
Böylece 15 Ocak haftasına ilişkin işsizlik maaşı
başvurulardaki bu artış, Omikron'un istihdam
piyasasını da olumsuz etkilediğini gösterirken,
işgücü piyasalarının ekonominin toparlanma
hızının gerisinde kaldığı görüldü.
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Aynı dönemde ABD hizmetler PMI verisi de
beklentilerin oldukça altında gerçekleşerek
Aralık ayındaki 57,6 düzeyinden 50,9
düzeyine geriledi. Avro Bölgesinde hizmetler
PMI verisi ise ortaya çıkan yeni varyantların
etkisiyle bir önceki aya göre gerileyerek 51,2
ile beklentilerin altında kaldı.

Tedarik Zinciri Finansmanında Yeni Çözüm:
GFT

Yılın En İyi Sukuk İhracı Ödülü Emlak
Katılım’a:

Vakıf Katılım tedarik zinciri finansmanı ile vadeli
alım/satımlarda yaşanan sorunların çözüm
arayışına son verecek ürünü Garantili Fon
Transferi (GFT)’ni tanıttı.

Emlak Katılım, Türkiye’nin ilk emek-sermaye
ortaklığına dayalı yeşil sukuk ihracıyla, Islamic
Finance News tarafından organize edilen IFN
Awards2021’de sektör bazında yılın “en iyi sukuk
ihracı” ödülüne layık görüldü.

İşletmelerin ticari faaliyetlerini daha verimli, hızlı
ve nakde olan ihtiyacı minimuma indirmek
suretiyle sürdürebilmesi amaçlan GFT’nin;
konvansiyonel bankalar tarafından alacak
finansman yöntemi olarak kullanılan, iskonto,
factoring, forfaiting ürünlerine katılım finans
sisteminin getirdiği bir alternatif finansman
modeli olması hedefleniyor. GFT’yle yapılan
vadeli ticaret sayesinde, iskonto gibi nakdi
konvansiyonel kredilere olan ihtiyacın da
minimum seviyeye inmesi öngörülüyor.
Kaynak: katilimfinans.com.tr

Emlak Katılım’dan yapılan açıklamaya göre,
banka, bu ödülü Türkiye’nin ilk emek-sermaye
ortaklığına dayalı yeşil sukuk ihracı ile
kazanmayı başardı. Açıklamada görüşlerine yer
verilen Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat
Bayraktar, sürdürülebilir yatırımları destekleyen,
ülkenin kalkınmasında sosyal, ekolojik ve
ekonomik kriterleri göz önüne alan finansman
modelleri oluşturduklarını kaydetti.
Kaynak: katilimfinans.com.tr

Asgari Ücretliye Haciz Yok:
Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB), asgari
ücret ve altında geliri olanlarla ilgili, diğer
bankalara da örnek olacak önemli bir karara
imza attı. Birlik, geliri asgari ücret ve altında
olanlara borç nedeniyle haciz uygulamama
kararı aldı.
Alınan karara göre; Türkiye Katılım Bankaları
Birliği’ne üye bankalar, kendi alacakları için
geçerli olmak üzere; aylık geliri asgari ücret veya
altında olan borçluların hesaplarına yatan ücret
ve maaşı haczedemeyecek. Ayrıca yine bu
kişilerin hesaplarına yatan sosyal yardımlar da
haczedilmeyecek ve borçların tahsilatında
kullanılmayacak.
Kaynak: katilimfinans.com.tr
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