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Dünyayı yaklaşık bir yıldır etkisi altına alan korona virüse karşı aşı uygulamaları tüm hızlıyla devam ederken, Türkiye 
İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Çin’li Sinovac firmasının ürettiği CoronaVac aşısı için acil kullanım onayı verdi. Onayın  
ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk korona virüs aşısını yaptırarak uygulamayı başlatmış oldu. İlk aşamada sağlık  
çalışanlarına yapılan aşı çalışmalarının kısa sürede yaygınlaştırılması hedefleniyor. Diğer yandan Breziya’da virüsün  
varyantı tespit edilirken, İngiltere ve Almanya’da vaka sayılarında durum her geçen gün kötüleşirken, Avrupa’da  
karantina kısıtlamaları da sıkılaştırılıyor. 

Yeni ABD başkanı Biden 1,9 trilyon Dolarlık salgınla mücadele ve ekonomik teşvik paketinin detaylarını açıkladı. Paket 
kapsamında Amerikan vatandaşlarına 1.400 Dolar ödeme yapılması planlanırken, korona virüs ile mücadele için 415 
milyar Dolar, küçük işletmelere de destek sağlanması amacıyla 440 milyar Dolar kaynak sağlanması planlanıyor. Destek 
paketinin ABD kongresinin onayından sonra hayata geçmesi bekleniyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Princeton Üniversitesi Bendheim Finans Merkezi’nin düzenlediği 
video konferansta; 
•Faiz oranlarının arttırılması gerektiği zaman bunun kesinlikle yapılacağını, ancak bu zamanın yakın olmadığını,
•Enflasyonda bir sorunla karşılaşılmadığı takdirde faiz artırımını düşünmediklerini ve hatta belirli bir süre %2  
enflasyon üzerine çıkılmasına bile izin verilmesi gerektiğini,
•Ekonomideki mevcut durumun hedefledikleri durumdan oldukça uzak olduğunu ve 
•Ekonominin iyi bir yönde ilerlediğini dile getirdi. ABD’de işsizlik maaşı başvuruları, 9 Ocak haftasında 181 bin ile Mart 
ayıdan bu yana en yüksek artışını kaydederek 965 bin oldu. 

İtalya’da 5 yıldız hareketi olarak anılan koalisyon hükümetinde yer alan Italia Viva partisinin lideri Matteo Renzi  
hükümetten çekildiklerini açıkladı. Partinin hükümette yer alan iki bakan ve bir bakan yardımcısı başbakana istifalarını 
sundu. Yeni kurulacak hükümet parlamentoda güven oyu alamaz ise İtalya’da erken seçime gidilecek. Diğer yandan 
Hollanda hükümeti de çocuk yardımları skandalı nedeniyle seçime 2 ay kala istifa etti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Bitcoin’i spekülatif bir varlık olarak tanımlarken, küresel bir 
boyutta regülasyona ihtiyaç olduğunu, dijital paraların kara parayı aklamada kullanıldığını ve konu ile ilgili yasal boşluk 
bulunduğunu dile getirerek, 5 yıl içinde dijital Euronun kullanılmaya başlanacağını umduğunu söyledi.

11 yıldır büyümesini sürdüren Almanya ekonomisi pandemi sonrası 2020 yılında %5 oranında küçüldü. Sadece inşaat 
sektöründe büyüme yaşayan Almanya ekonomisi 2019 yılında %0,6 oranında büyümüştü.

Cumhurbaşkanlığı 2021 yılı yatırım programı 3428 sayılı karar ile Resmî Gazete’de yayınlandı. Karar çerçevesinde 3.091 
projeye 138 milyar TL kaynak tahsisi yapıldı. 

Kaynak: resmigazete.gov.tr

Değerli konut vergisi uygulama esasları Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Değerli konut vergisine tabi 
mesken nitelikli taşınmazlardan değeri;
• 5.000.000 TL ile 7.500.000 TL arasında olanlar (bu tutar dahil) 5.000.000 TL’yi aşan kısmı için (Binde 3)
• 10.000.000 TL’ye kadar olanlar (bu tutar dahil) 7.500.000 TL’si için 7.500 TL, fazlası için (Binde 6)
• 10.000.000 TL’den fazla olanlar 10.000.000 TL’si için 22.500 TL, fazlası için (Binde 10) oranında vergilendirilecektir. 

Kaynak: resmigazete.gov.tr

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB Ocak 2021 beklenti anketi açıklandı. Ankete göre;

• Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bu anket döneminde % 11,15, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir 
önceki anket döneminde % 10,84 iken, bu anket döneminde %10,53
• BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde  
% 16,09 iken, bu anket döneminde % 17,09 
• Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bu anket döneminde 8,09 TL, 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 
bir önceki anket döneminde 8,37 TL iken, bu anket döneminde 8,16 TL olarak gerçekleşmiştir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210115M1-1.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210115-2.htm
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Kaynak: tcmb.gov.tr

Son yayınlanan bültende enflasyona ilişkin yükseliş beklentisinin durduğu gözlemlendi.

TCMB tarafından Kasım 2020 Kısa Vadeli Dış Borç Stoku açıklandı. Kasım sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2019 
yıl sonuna göre % 9,5 oranında artışla 134,6 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde, bankalar kaynaklı 
kısa vadeli dış borç stoku % 0,3 oranında azalarak 55,5 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç 
stoku % 1,7 oranında azalarak 57,7 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. 

Kaynak: tcmb.gov.tr

https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/085d78c0-9809-4b33-a6b6-21e0a22a6405/BA-Rapor.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-085d78c0-9809-4b33-a6b6-21e0a22a6405-ns4S0-y
https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler/Odemeler+Dengesi+ve+Ilgili+Istatistikler/Kisa+Vadeli+Dis+Borc+Istatistiklerii/#:~:text=Kas%C4%B1m%20sonu%20itibar%C4%B1yla%2C%20k%C4%B1sa%20vadeli,milyar%20ABD%20dolar%C4%B1%20olarak%20ger%C3%A7ekle%C5%9Fmi%C5%9Ftir

