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Üyemiz                                         
ÖZ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

Kurucusu

MEHMET EMİN ERDOĞAN’ı

kaybetmenin derin üzüntüsü 
içindeyiz. 

Merhuma Allah’tan rahmet, kederli 
ailesine ve camiamıza baş sağlığı 

dileriz. 
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Yaşanan felakette sorumluluğu olan müteahhitler sebebiyle

meslek grubumuz ciddi bir itibar sorunu ile karşı karşıya. Bu

durum ne yazık ki, her afet sonrası karşılaştığımız acı bir

tablodur. Bu tablo, işini layıkıyla yapan, yalnızca ülkemizde

değil tüm dünyada saygın projelere imza atan sektörün

saygın temsilcilerini derinden yaralamaktadır.

İNTES olarak yıllardır sektörün disipline edilmesi gerektiğini

her platformda dile getirdik. Üstlendiğimiz her yapının,

mühendislikten, bilimden, fen ve sanat kurallarından taviz

verilmeden yapılmasını savunan meslektaşlarımızla,

kamuoyunda adına “müteahhit” denilen kimi kişi ve/veya

grupların aynı unvanı paylaşmasını, aynı kefede yargılanmayı

içimize sindiremedik.

Ülkemizin bir daha aynı acıları yaşamaması için geleceğimize

hep birlikte sahip çıkmak zorundayız.

Celal Koloğlu

Yönetim Kurulu Başkanı

Başkan’ın Mesajı

Yaşadığımız büyük deprem felaketinin

ardından yaralarımızı sarmak üzere ülkece

seferber olduk. Üyelerimiz, sektör

temsilcilerimiz de bu acılı dönemde

dayanışmanın önemini ve gücünü

gösterircesine adeta kenetlendi. Acil

ihtiyaçlara, öncelikli konulara odaklandık.

Ne var ki, henüz uzun bir yolun başındayız.



Olağanüstü Hal Kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Alanına İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesi Yayımlandı 
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OHAL Düzenlemeleri

DEPREM GÜNDEMİ

Resmi Gazete’nin 22 Şubat 2023 tarihli yayımlanan sayısı ile

olağanüstü hal kapsamında çalışma ve sosyal güvenlik alanında

bazı tedbirler alındı.

Buna göre, olağanüstü hal ilan edilen bölgeden Çalışma ve

Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenecek il/ilçelerde bulunan

işyerleri ve/veya deprem sebebiyle yıkık, acil yıkılacak, ağır veya

orta hasarlı olduğunu belgeleyen işyerleri için uygunluk

tespitinin tamamlanması beklenmeksizin işverenlerin başvurusu

doğrultusunda kısa çalışma ödeneği verilebilecektir.

Kararname ile istihdamın korunmasına ilişkin de tedbirler

getirilmiştir.

Buna göre ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve

benzeri sebepler, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde

sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması

ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her

türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri

dışında her türlü iş ve hizmet sözleşmesi işveren tarafından

feshedilemeyecektir.



Kararname ile nakdi ücret desteği de verilecek
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OHAL Düzenlemeleri

DEPREM GÜNDEMİ

Depremlerin etkilerinden kaynaklı işyerinin kapanması veya

kapatılması sebebiyle iş sözleşmesi feshedilen ve aynı Kanun

kapsamında yeni bir işsizlik ödeneği hak sahipliği

oluşmayanlara, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan

yaşlılık aylığı almamak kaydıyla ve varsa daha önce

başlatılabilecek durumda olan hak sahipliklerinden kalan

süreler tamamlandıktan sonra, kısa çalışma uygulanan

dönemde veya işsiz kaldıkları süre kadar olağanüstü hal

süresini geçmemek üzere İşsizlik Sigortası Fonundan günlük

133,44 Türk lirası nakdi ücret desteği verilecektir.

Toplu İş Sözleşmeleri

Kararname ile Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kapsamındaki yetki

tespitlerinin verilmesi, toplu iş sözleşmelerinin yapılması, toplu

iş uyuşmazlıklarının çözümü ile grev ve lokavta ilişkin süreler

olağanüstü hal ilan edilen illerde 6/2/2023 (bu tarih dâhil)

tarihinden itibaren olağanüstü hal süresince uzatılmıştır.

Kararname bağlantıda olup yayımlandığı tarihte yürürlüğe

girmiştir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/02/20230222-7.pdf


Depremlerden Etkilenen İllerin İhtiyaçlarına Yönelik Alımlar İçin 

Artırılan Doğrudan Temin Limitlerinin Geçerlik Süresi Uzatıldı
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Kamu İhale Hukuku 

DEPREM GÜNDEMİ

9/2/2023 tarihli ve 6787 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile

6/2/2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremlerden

etkilenen illerde ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması amacıyla

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin (d) bendi

kapsamında doğrudan temin yoluyla yapılacak alımlar için

5.000.000 (beş milyon) TL olarak belirlenen parasal limitin

geçerlik süresi, 23/2/2023 tarihli ve 6862 Sayılı Cumhurbaşkanı

Kararı ile olağanüstü hal süresinin bitimine kadar uzatılmıştır.



DEPREM GÜNDEMİ
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Alınan Kararlar/ Duyurular

Bakan Kurum, deprem bölgesi yol haritasını paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum,

deprem bölgelerinde ihya ve inşa sürecinde yol haritasını ve bu

süreçte yürütülecek çalışmaları paylaştı.

 Yerleşime açılacak alanlarda tüm afet risklerinin tespiti

yapılacak. Morfolojik, jeolojik, jeofizik, jeoteknik,

hidrojeolojik, sismotektonik arazi kullanımı incelenecek.

 Zeminin depreme dayanıklılığını ortaya koyan mikro-

bölgeleme ve jeolojik etüt çalışmaları devam edecek.

 Eski yerleşim alanlarının zemin incelemelerine göre, imar

kısıtlaması, bina yoğunluğunda azaltım dahil seçenekler

değerlendirilecek.

 Sağlam zemin için sıvılaşmanın olmayacağı yerler

belirlenecek.

 Fay hatlarına mesafe hesaplanacak.

 Dirençli şehirler için 'ovadan dağlara doğru yerleşim modeli'

üzerinde durulacak.

 Radye temel tünel kalıp sistemi tüm yapılarda uygulanacak.



DEPREM GÜNDEMİ
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Alınan Kararlar/ Duyurular

Bakan Kurum, deprem bölgesi yol haritasını paylaştı

 Şehrin kültürüne, sanatına, doğal ve tarihi dokusuna,

sosyolojisine, demografik yapısına uygun şekilde

tasarlanacak.

 İki ay içerisinde TOKİ eliyle 200 bin konutun inşasına

başlanacak. Konutların hiçbiri zemin artı 3-4 katı

geçmeyecek.

 Sürecin her aşamasında üniversiteler, bilim insanları,

mühendis, mimar, şehir planlamacıları olacak."



DEPREM GÜNDEMİ
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Alınan Kararlar/ Duyurular

OHAL Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Olağanüstü Hal (OHAL) Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya

İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 24 Şubat tarihli Resmi

Gazete'de yayımlandı. Kararname ile 8 Şubat'ta Cumhurbaşkanı

kararıyla ilan edilen OHAL kapsamında yer alan illerde yerleşme

ve yapılaşmaya ilişkin alınan tedbirler belirlendi.

Kararnameye göre,

 Afetten etkilenen geçici ve kesin iskan alanları Çevre,

Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından resen

belirlenebilecek.

 Orman Genel Müdürlüğü'ne tahsis edilmiş fiilen orman vasfı

taşımayan alanların vasfı değiştirilerek Hazine adına tescil

edilecek.

 Vasfı değiştirilen alanların iki katından az olmamak kaydıyla

Hazine arazisi orman tesis edilmesi amacıyla Orman Genel

Müdürlüğü'ne tahsis edilecek.

 Deprem bölgesinde tespit dışı bırakılan yerler de hazineye

tescil edilecek.



Kararnameye linkten ulaşabilirsiniz. 

DEPREM GÜNDEMİ
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Alınan Kararlar/ Duyurular

OHAL Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

 Geçici ve kesin iskan alanlarında, kiraya verilen mesire yerleri,

orman parkları ve taşınmazlara ilişkin kiralama sözleşmeleri

ile maden ruhsatları resen iptal edilmiş sayılacak.

 Kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar ile özel

mülkiyete tabi bütün taşınmazlar için devir ve acele

kamulaştırma kararı alınabilecek.

 Plan ve parselasyon işlemlerinde askı, ilan, itirazlara ilişkin

hükümler uygulanmayacak.

 İşlemler için döner sermaye ücreti ve herhangi bir ad altında

bedel alınmayacak.

 Tapu kaydında yer alan haklar ile tüm şerhler taşınmazın

bedeli üzerinde devam edecek.

 Yerli veya yabancı kişi, kurum ve kuruluşlar konut ve işyeri

yaptırabilecek.

 Yıkıntı atıklarının dökümü valilikçe belirlenen alanlara

yapılacak.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/02/20230224-9.pdf


DEPREM GÜNDEMİ

→ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “11

ile 11 ayrı master plan çalışıyoruz. TOKİ’mizle her şehre özel

konutlar inşa edeceğiz! “ ifadelerini kullandı.

→ Bakan Kurum, hasar tespit çalışmalarına ilişkin, "Toplam 4

milyon 511 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 250 bin

bina, 11 ilimizde eş zamanlı incelenmiştir. 520 bin bağımsız

bölümden oluşan 164 bin 321 binamız yıkık, acil yıkılacak ve

ağır hasarlı olarak tespit edildi." dedi.

→ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, «İşyeri deprem

nedeniyle kapanmış olan ve işsizlik ödeneği alamayanlar ile

kısa çalışma ödeneği alamayan depremzedelerimize günlük

133,44 Türk Lirası Nakdi Ücret Desteği veriyoruz.»

açıklamasını yaptı.

→ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada

deprem bölgesinde elektrik ve doğalgaz iletim sorunu

kalmadığı bildirildi.

→ Milli Eğitim Bakanı Özer, "Adana, Kilis, Diyarbakır ve

Şanlıurfa'da 1 Mart itibarıyla eğitim ve öğretime

başlanacağını, Gaziantep ve Osmaniye'de eğitim öğretime

verilen aranın 13 Mart'a kadar, Adıyaman, Malatya,

Kahramanmaraş ve Hatay'da 27 Mart'a kadar uzatıldığını

açıkladı.

11

Alınan Kararlar/ Duyurular



DEPREM GÜNDEMİ

→ TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğu, TOBB bünyesindeki inşaat

malzemesi üreticisi olan 7 sektör meclisinin, 11 ilde deprem

konutları yapımında kullanılacak inşaat malzemeleri için fiyat

sabitleme kararı aldığını bildirdi.

→ MEB tarafından deprem nedeniyle OHAL ilan edilen illerde

görev yapan öğretmen ve bakanlık personeline yer

değişikliği hakkı tanındığı duyuruldu.

→ Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu,

ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrasında durdurulan

spor organizasyonlarının yeniden başlayacağını duyurdu.

→ Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kahramanmaraş

merkezli depremlerden etkilenen afetzedelerin geçici

barınma ihtiyaçlarını gidermek için başlatılan "Evim Yuvan

Olsun" kampanyasında başvuru sayısının 7 bin 792'ye

ulaştığını bildirdi.
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Alınan Kararlar/ Duyurular



Sivas İli Gürün İlçesinde Gelir İdaresi Başkanlığınca 

Mücbir Sebep İlan Edildi
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DEPREM GÜNDEMİ

Gelir İdaresi Başkanlığınca yapılan duyuru ile Kahramanmaraş

ilinde meydana gelen deprem felaketine ilişkin olarak,

depremden etkilenen Sivas ili Gürün ilçesinde mücbir sebep

hali ilan edildiği belirtilmiştir.

Bu kapsamda, söz konusu ilçede deprem tarihi itibarıyla

mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerin, bu mükellefiyetleri

nedeniyle vergi kanunlarının uygulanması bakımından

06.02.2023 ila 31.07.2023 tarihleri arasında mücbir sebep

halinde olduğu kabul edilmiştir. Bu kapsamda;

Verilmesi gereken vergi beyannameleri ve bildirimlerinin

verilme süreleri,

Bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden

vergilerin ödeme süreleri,

Deprem tarihinden önce tahakkuk etmiş, ödeme süresi

mücbir sebep hali ilan edilen süreye rastlayan her türlü vergi,

ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi,

2023 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödeme süresi,

Deprem tarihinden önce ikmalen, re’sen veya idarece tarh

edilen ve vadesi mücbir sebep halinin başladığı tarihten

sonrasına rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin

ödeme süresi, uzatılmıştır.



Konteyner Teslim ve Montaj Hizmetlerinde KDV’yi Yüzde 1’e 

İndiren Düzenlemede Değişiklik Yapıldı
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DEPREM GÜNDEMİ

Resmi Gazete’nin 23 Şubat 2022 tarihli sayısında yayımlanan

Cumhurbaşkanı Kararı ile Prefabrik yapı ile konteynerlerin

31/12/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) tesliminde (kurulum

ve montaj işleri dahil), 1 inci maddenin birinci fıkrasının (b)

bendinde belirtilen vergi oranı uygulanmasına karar verildi.

Kararname ilk çıkarıldığında prefabrik yapı ve konteynerlerin

OHAL illerinde 31 Aralık 2023’e kadar afetzedeler ile kumu

kurumu/belediyelere tesliminde KDV’nin yüzde 1 olarak

uygulanması hükme bağlanmıştı.



Yeni Konut Finansman Programı Resmi Gazete'de yayımlandı
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DEPREM GÜNDEMİ

Yeni Konut Finansmanına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi

Gazete’nin 24 Şubat 2023 tarihli sayısında yayımlandı. Karar

içeriğinden öne çıkan maddeler şöyle:

Yararlanabilecek konutlar hangileri olacak?

Daha önce satışa konu olmamış; yüklenicilerin mülkiyetinde

olmak kaydıyla inşaatı % 100 oranında tamamlanmış

konutlar.

Yüklenicilerin mülkiyetinde olan veya tamamlanınca

mülkiyetinin yüklenicilere geçmesi şartıyla inşaatı devam

eden konut projeleri.

Gerekli izinleri alınmış ve finansmanı kullandıracak

bankalarla garanti sözleşmesi imzalanmış olması ve

yüklenicilerin mülkiyetinde olan veya tamamlanınca

mülkiyetinin yüklenicilere geçmesi şartıyla inşaatına

başlanmamış konut projeleri.

Kimler yararlanabilecek?

18 yaş ve üstünde olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı

gerçek kişiler yararlanabilecektir.

Yüklenici katkısı nasıl olacak?

Konut satış bedeli üzerinden %5 katkı payı yüklenicilerin

hesabından veya konut finansmanı tutarından tahsil edilerek

finansmanı sağlayan bankalarda geçici hesaplara aktarılacak.



Yeni Konut Finansman Programı Resmi Gazete'de yayımlandı
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DEPREM GÜNDEMİ

Uygulanacak vade, faiz ve kar payı oranları nelerdir?

Taşınmazlar, bildirilen finansman tarihinden itibaren 5 yıl 

süreyle devir ve temlik edilemeyecektir. 

Finansmanlar azami 15 yıl vade ile aylık eşit taksitler halinde 

kullandırılacaktır. 

Karar kapsamından; 2 milyon liraya kadar %0,69; 

2 milyon lira ile 4 milyon lira arası için %0,79; 

4 milyon lira ile 5 milyon lira arasındaki krediler için %0,99

faiz oranı/kar payı oranı kullandırılacaktır.

5 milyon TL üzeri finansman tutarı bu karar kapsamında 

değerlendirilmeyecektir. 

Bölgeler nasıl değerlendirilecek?

Konut değeri ve konut satış tutarı:

İstanbul, 1. bölge, (azami 9 milyon TL), Ankara, İzmir, Bursa,

Antalya, Mersin ve Muğla, 2. bölge, (azami 5 milyon TL)

1 inci ve 2 nci bölge dışında kalan iller, 3. bölge, olarak

( azami 3 milyon TL)

Azami finansman tutarı gayrimenkul değerleme uzmanları

tarafından yapılacak değerleme raporlarının konut değerinin

%90’nını geçmemek üzere İstanbul, 1 İnci bölge, (azami 5

milyon TL), Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla, 2

nci bölge, ( azami 3 milyon TL).1 inci ve 2 nci bölge dışında

kalan iller, 3 üncü bölge, olarak ( azami 2 milyon TL).



Kahramanmaraş’ta Meydana Gelen Depremden Etkilenen İller 

İçin Mücbir Sebep Döneminde KDV İade Uygulaması 

Gerçekleşecek
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DEPREM GÜNDEMİ

Resmi Gazetenin 25 Şubat 2023 tarihli sayısında yayımlanan

Tebliğ ile, depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır,

Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye,

Şanlıurfa ve Elazığ illeri ile Sivas ili Gürün ilçesinde mücbir

sebep hali ilan edilmesi uygun bulundu.

Bu kapsamda, söz konusu yerlerde deprem tarihi itibarıyla

mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerin, bu mükellefiyetleri

nedeniyle vergi kanunlarının uygulanması bakımından

6/2/2023 ila 31/7/2023 tarihleri arasında mücbir sebep halinde

olduğu kabul edildi.

Tebliğ ile mücbir sebep hali süresince verilmesi gereken vergi

beyannameleri ve bildirimlerin verilme süreleri de uzatıldı.

Diğer taraftan, mücbir sebep kapsamında olsun veya olmasın,

mükelleflerin KDV iade talebinde bulunabilmeleri için, söz

konusu vergiye ilişkin beyannamelerin verilmesi ve bu

beyannamelerde iadesi talep edilen KDV tutarının gösterilmesi

gerekecek. Bu bakımdan, mücbir sebep kapsamında bulunan

mükellefler gerekli belgeleri vergi dairesine ibraz etmek

suretiyle KDV iade talebinde bulunabilecek.



Deprem ve EYT’nin Çalışma Yaşamına Etkileri Toplantısı
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Sendikamızın çevrim içi toplantıları devam ediyor. Son olarak 2

Şubat 2023 tarihinde iş dünyasını yakından ilgilendiren

Emeklilikte Yaşa Takılanlar-EYT sonrasında iş dünyasını bekleyen

konuları ele aldık.

Bu toplantımıza ilişkin hazırlıklarımızın sürdüğü sırada 6 Şubat

2023 tarihinde yaşadığımız büyük deprem nedeniyle

ertelemek zorunda kalmıştık. Toplantımızın içeriğine depremin

işgücü piyasasını nasıl etkileyeceği konusu da dahil edilerek

sunum içerikleri genişletildi.

FAALİYETLERİMİZ



Deprem ve EYT’nin Çalışma Yaşamına Etkileri Toplantısı
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Prof. Dr. Ercüment Özkaraca’nın moderatörlüğünü üstlendiği

toplantıda Prof. Dr. Oğuz Karadeniz ve Dr. Ersun Civan

sunularını gerçekleştirdiler.

Prof. Dr. Oğuz Karadeniz depremden etkilenen on bir ildeki

çalışma hayatına ilişkin değerlendirmelerini aktardı. Rakamsal

veriler ile depremden etkilenen bölgedeki iş gücünün portresini

çizdi. Olası ihtiyaçlara ilişkin beklentilerini aktardı. Konuyu

inşaat sektöründe ortaya çıkabilecek iş gücü ihtiyacı açısından

da veriler sunarak analiz etti.

Dr. Ersun Civan yaşanan depremin çalışma hayatına etkilerini

hukuksal boyutu ile değerlendirdi. Deprem nedeniyle uygulama

alanı kazanabilecek sosyal sigortalar hukuku kapsamındaki

başlıca mevzuat hükümlerinin neler olduğuna ilişkin kapsamlı

bir sunum yaptı.

Toplantının ikinci bölümünde ise çalışma hayatının tüm

taraflarını çok yakından ilgilendiren EYT konusu işlendi. Prof. Dr.

Karadeniz ilk oturumda olduğu gibi depremin çalışma

yaşamına etkilerini istatistiki veriler ile analiz etti. Dr Civan ise

EYT’nin Sosyal Güvenlik ve Çalışma Yaşamına Etkilerini anlattı,

Anayasa Mahkemesi kararlarından örnekler sundu.

FAALİYETLERİMİZ



Dorçe, Çelik ve Prefabrik Modüler Çözümleri İle Yapısal Her 

Alanda Deprem Bölgesindeki Çalışmalarına Devam Ediyor

20

ÜYELERİMİZDEN

DORÇE PREFABRİK VE İNŞAAT, afet sonrasında Yaşam

konteynerlerinden, WC/Duş’a, Toplu Konutlar, Okul ve

Hastaneden Banka Şubelerine, yapısal eksikliklerin giderilmesi

için her alanda varlık göstermeye devam etmektedir.

Firmamız bu süreçte vatandaşlarımızın zorluk yaşamamaları

için Banka vb kurumların varlığını sürdürebilmesi için bölgede

çalışmalar yürütmektedir. Bu kapsamda depremden etkilenen

bölgelerde Ziraat Bankası Şubelerini, volümetrik modüler

üniteler şeklinde kolay, pratik ve hızlı olarak kurmaktadır.

DORÇE PREAFBRİK



3 Bin Depremzede Vatandaşımız Kalyon Konteyner Kent’e 

Yerleşmeye Başladı 

21

ÜYELERİMİZDEN

500 konteynerin bulunduğu ve 10 gün gibi kısa bir sürede

kullanıma hazır hale getirilen Kalyon Konteyner Kent,

depremzede vatandaşlarımızın kullanımına açıldı.

Kent; anaokulu, ilkokul, ortaokul, 450 metrekarelik çocuk oyun

alanı, sosyal giyim market, sosyal gıda market, kuaför, berber,

kütüphane, bilim ve teknoloji merkezi, çamaşırhane,

yemekhane, mescit, idari ofisler ve 1.000 adet ekmek üretme

kapasiteli bir fırın ile depremzedelerin tüm ihtiyaçlarına karşılık

verebilecek şekilde donatıldı.

KALYON



Tepe İnşaat Afet Bölgelerine Desteğini Sürdürüyor 

22

ÜYELERİMİZDEN

TEPE-MESA ortaklığıyla 350 kişi kapasiteli, 4 tuvaleti bulunan

toplam 60 konteyner de ihtiyaç sahiplerinin konaklaması ve

kullanması için bölgelere gönderilmeye devam ediyor. Bunun

yanı sıra TAV Havalimanları Holding A.Ş. ve Fraport TAV

Antalya Terminal İşletmeciliği A.Ş. iş birliği ile Tepe Prefabrik

öncülüğünde yapımına başlanan 500 adet konteyner de

bölgelere gönderilmeye başlandı. Deprem bölgelerindeki

projelerde Bilkent Holding şirketlerinde görev yapan 2033

çalışan ve aileleri ile acil durum hatları üzerinden ihtiyaçlarını

karşılamak için iletişimde bulunuluyor. Bu personel içerisinden

1324 çalışanın aktif olarak görev yerlerinde çalışmaya başladığı

belirtildi.

TEPE

Bilkent Holding bünyesinde 

faaliyet gösteren TEPE 

İNŞAAT, diğer grup 

şirketleriyle birlikte ilk günden 

itibaren afet bölgelerine 

gönderdiği kıyafet, su, 

battaniye, sarf malzemesi, 

gıda gibi ihtiyaçları öncelik 

durumlarına göre belirleyerek 

depremden etkilenen 

vatandaşlarımıza ulaştırmaya 

devam ediyor.



ATAMALAR
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Büyükelçi Atamaları 

Bazı büyükelçilerin merkeze alınması ve yeni büyükelçi

atamalarıyla ilgili karar 23 Şubat 2023 tarihli Resmi Gazete’de

yayımlandı.

Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Büyükelçiliğine

Sn. Osman Koray ERTAŞ

İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliğine

Sn. Hicabi KIRLANGIÇ

Gana Cumhuriyeti Büyükelçiliğine

Sn. Hüseyin GÜNGÖR

Portekiz Cumhuriyeti Büyükelçiliğine

Sn. Murat KARAGÖZ

Angola Cumhuriyeti Büyükelçiliğine

Sn. Ufuk EKİCİ

Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçiliğine

Sn. Berk BARAN

Kazakistan Büyükelçiliğine

Sn. Mustafa KAPUCU atandı.



ATAMALAR
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Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığı

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdür

Yardımcısı Ahmet Talha TÜRKOĞLU’ görevden alınmıştır.

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri                                   

Genel Müdür Yardımcılığına 

Sn. Sezayi KÖSE

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdür Yardımcılığına 

Sn. Fatma TORU

Mekansal Planlama Müdür Yardımcılığına 

Sn. Selma TOSUN atanmıştır. 
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Yapı İzin  İstatistikleri

2022 yılının son çeyreğine ilişkin yapı İzin İstatistikleri açıklandı.

Buna göre hem yapı kullanım izin istatistikleri hem de yapı

ruhsatı verilen binaların sayısında bir önceki çeyreğe göre

daralma oldu. 2022 yılının toplamında ise yapı ruhsatı verilen

bina sayısında bir önceki yıla göre %9,7 azalış oldu.
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Yapı İzin  İstatistikleri

İstanbul, Antalya, Ankara daire sayısı açısından en fazla yapı

ruhsatı verilen iller oldu. TÜİK Belediyeler tarafından 2022 yılı IV.

çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların toplam

yüzölçümü 39,4 milyon m² iken; bunun 22,2 milyon m²'si konut,

9,3 milyon m²'si konut dışı ve 7,9 milyon m²'si ise ortak kullanım

alanı olarak gerçekleştiğini açıkladı.
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Tüketici Güven Endeksi 

Tüketici Güve Endeksi Şubat ayı sonuçları bir önceki yılın aynı

ayına göre artış gösterdi. Ancak TÜİK tarafından verilerinin

önemli bir kısmının 6 Şubat 2023'ten önce derlendiği için

sonuçların büyük ölçüde deprem öncesi durumu yansıtmakta

olduğu açıklandı.

27



EKONOMİDE BU HAFTA

Sektörel Güven Endeksi 

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Şubat ayında bir

önceki aya göre; hizmet sektöründe %2,2, perakende ticaret

sektöründe %2,4 ve inşaat sektöründe %3,6 azaldı. TÜİK

tarafından yayımlanan bilgi notunda uygulama dönemi her ayın

ilk iki haftası olan işyeri eğilim anketlerinin 2023 Şubat ayında

%42'sinin deprem öncesinde cevaplandığı belirtildi.

28



EKONOMİDE BU HAFTA

İşgücü Girdi Endeksi

TÜİK tarafından açıklanan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet

sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2022 yılı dördüncü

çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %7,3 arttı. Alt

sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %7,2, inşaat

sektöründe %6,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %7,4 arttı.
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Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi 

Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi yıllık %103,14 arttı. Tarım-GFE

üreticilerin (çiftçi) tarımsal faaliyetlerini gerçekleştirmek için

gerek cari üretim yılında gerekse yatırım amaçlı satın aldığı

girdilerin maliyet unsuru olarak değişkenliğini izlemek ve

tarımsal gelir göstergelerini ortaya koyan değişkenleri elde

etmek açısından önemlidir.
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Reel Kesim Güven Endeksi 

TCMB Şubat ayına ilişkin reel kesim güven endeksini açıkladı.

Son üç aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş

miktarı, mevcut mamul mal stoku, gelecek üç aydaki toplam

istihdam ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin

değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkiledi.
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İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı 

İmalat Sanayi Kapasite Kullanım oranı ise bir önceki aya göre

geriledi. TCMB tarafından açıklanan raporda «Şubat ayı İktisadi

Yönelim Anketi yanıtları 1 Şubat’tan itibaren derlenmiş olup

depremden etkilenen 11 ilde bulunan firmaların ağırlıklı

yanıtlanma oranı bir önceki ay %87,0 iken Şubat ayında %61,1’e

gerilemiştir.» şeklinde ifade de kullanılmıştır.
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Faiz Oranlarına İlişkin Basın Duyurusu

TCMB 23 Şubat tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda faiz

oranlarında 50 baz puan indirim kararını açıkladı. Böylece üç ay

arayla faiz oranını sabit tutmasının ardından ilk kez indirim kararı

geldi. Politika metninde 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan

depremin olası ekonomik etkilerine ilişkin de atıflarda bulunuldu.
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Kamu İhale İstatikleri

Kamu İhale sayfasında yayımlanan haftalık ihale istatistikleri:
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TCMB Haftalık dolar/euro hareketleri

35

TCMB Efektif Dolar Satış Kuru

TCMB Efektif Euro Satış Kuru
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Haftalık Kur Hareketleri

Bu hafta kurların yönünü yine Merkez Bankalarının söylemleri

belirledi. FED tarafından bu hafta yapılan açıklamalar faiz

artışlarının devam edeceği beklentisini güçlendirdi. FED’in 25

baz puan faiz artışı yönündeki sinyalleri dolar endeksinin

gücünü korumasına neden oldu. Öte yandan ABD 10 yıllık

devlet faizleri yukarı yönlü hareket etti.

Merkez’in faiz kararına ilişkin faiz indirim kararının ardından

dolar/TL bir miktar dolar lehine hareket etse de piyasa

verilerinde 18,86-18,88 seviyelerini koruyor.

Güçlü dolar çerçevesinde ise parite 1,06 seviyesinde işlem

görmekte.
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Altında Haftalık Görünüm

37

ABD doları güçlenirken ve 10 yıllık devlet faizleri yeniden 3,9

seviyelerine yükselirken altının ONS fiyatı olumsuz etkileniyor.

Geçtiğimiz haftalarda yükselişte olan altının ONS’u iki haftadır

düşüş eğiliminde.

FED yetkililerinin ısrarla enflasyonla mücadelenin sona ermekten

uzak olduğu ve faizlerin uzun süre yüksek kalacağına dair

uyarılar altın fiyatlarının baskılanacağı beklentisini ön plana

çıkartmaktadır.

Küresel piyasalardaki trende paralel gram altın fiyatlarında da

geçtiğimiz haftalara göre kısmi düşüş oldu. Bu kapsamda altın

yatırımcısına 10 gün öncesine göre %2,52 kayıp yaşatırken,

2022 yılı Ocak ayına göre %45 kazanç sağladı.
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Enerji Piyasası

38

Petrol bu yıl başından beri dalgalı bir seyir izliyor. Çin’in COVİD -

19 Kaynaklı kısıtlamaları ardından tamamıyla kaldırması, diğer

taraftan sıkı para politikaları talebi artış ve azalış yönünde

baskılayarak fiyatlarda oynaklık yaratmaktadır.

Enerji piyasalarında önemli haber akışlarından birisi Rusya’nın

Batı bölgesindeki limanlarından gerçekleştirdiği petrol ihracatını

Mart’ta aylık bazda %25 azaltması oldu. Açıklamanın

devamında Brent türü ham petrolün varil fiyatı günlük bazda %2

yükselişle 82,2 USD düzeyine ulaştı. Ancak diğer taraftan FED’in

faiz artışına yönelik beklentileri ise petrol talebini

baskılamaktadır.
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Para-Banka İstatistikleri

39

Yurt içi yerleşiklerin toplam mevduatı 10 Şubat ile biten haftada

bir önceki haftaya göre 2,5 milyar TL arttı.

Bankalardaki toplam yabancı para mevduatları ise bir önceki

haftaya göre 3,5 milyar dolar azaldı. Azalış gerçek ve tüzel kişi

dolarizasyonundaki azalıştan kaynaklandı.

17 Şubat ile sona eren haftada bankacılık sektöründe bireysel

kredi kartlarında toplam 488,1 milyar TL’ye ulaştı. Bankacılık

sektöründe takibe giren bireysel kredi kartlarında alacakların

oranı son iki haftada %1,5 ve %1,6 olarak gerçekleşti. Ticari

kredilerin ağırlıklı ortalama faiz oranı 17 Şubat ile biten hafta

itibariyle son iki hafta %12,7’den, %14,1’e yükseldi. Konutta ise

kredi oranları %20,20 oldu.
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Para-Banka İstatistikleri

40

Bankacılık sektörünün konut, taşıt ve diğer kredileri toplam

tutarında bir önceki haftaya göre 942 milyon TL değerinde arttı.

Konut, taşıt kredileri talebi artarken, diğer kredi türlerine olan

talep azaldı.

Mevduat bankalarında beş yıldan uzun vadeli konut kredilerinin

tutarı 291,1 milyar TL oldu.

Toplam kredilerin %31’sini konut kredileri oluşturdu. 2022

yılının ilk on bir ayında (Ocak-Kasım dönemi) Bireysel Takip

Borçlularından Borcu Devam Eden Gerçek Kişi Sayısı bireysel

kredi kartlarında 831 bin 274 kişi olarak bir önceki yıla göre %36

arttı, tüketici kredilerinde 941 bin 552 kişi ile bir önceki yıla göre

%20,3 azalış gerçekleşti.

Konut

31%

Taşıt

4%

Diğer

65%
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Türkiye’nin Risk Primi 

Benzin ve Motorin Fiyatları
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Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

TCMB rezervlerinde düşüş sürdü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 17

Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 39 milyon

dolar azalarak 122 milyar 599 milyon dolara geriledi.

Döviz mevduatı 5 haftada 6 milyar dolar geriledi

BDDK tarafından açıklanan haftalık verilere göre, 17 Şubat ile

biten haftada Kur Korumalı Mevduat hesaplarındaki toplam

tutar 1 trilyon 499,8 milyar liraya yükseldi. Aynı hafta yurtiçinde

yerleşik tüzel ve gerçek kişilerin döviz hesaplarındaki çözülmeler

ise dikkat çekti.

Yurt dışı ÜFE'de 7 ayın en yüksek aylık artışı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yurt dışı üretici

fiyat endeksi Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 4 arttı. Veri

aylık bazda 7 ayın en yüksek artışı olarak kaydedildi.
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Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

BDDK konut kredilerinde limitleri artırdı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), daha önce

2 milyon lira ve altında olan konutlar için belirlediği yüzde 90

kredi kullanım üst sınırını, 5 milyon lira ve altındaki konutlar

olacak şekilde revize etti.

Finansal Hizmetler Güven Endeksi Şubat'ta geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayında

finansal hizmetler güven endeksinin 4,4 puan azalışla 141,3

seviyesine gerilediğini duyurdu.

Kurulan ve kapanan şirket sayısı azaldı

TOBB ocak ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini

açıkladı. Buna göre, ocakta kurulan şirket sayısı Aralık 2022'ye

kıyasla yüzde 5,3 azalarak 15 bin 34'ten 14 bin 240'a düştü.

Kapanan şirket sayısı da yüzde 65,7 gerileyerek 1566 oldu.

Türkiye’nin İsviçre’den altın ithalatı 11 yılın zirvesinde

İsviçre, ocak ayında Türkiye'ye 3.6 milyar dolar değerinde tarihi

miktarda altın ihraç etti. Böylelikle ülke, 2012'den beri Türkiye'ye

aylık en büyük altın ihracatını yaptı.

Yabancı turist sayısı Ocak’ta pandemi öncesini aştı

Kültür ve Turizm Bakanlığı‘nın verilerine göre, 2023 yılı Ocak

ayında Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı

ayına göre yüzde 56,51 artış oldu.
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Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

Fed tutanaklarında kısıtlayıcı para politikası vurgusu

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) 31 Ocak-1 Şubat

2023 tarihlerinde düzenlenen son toplantısına ilişkin

tutanaklarını yayımladı. Tutanaklarda enflasyon yüzde 2'ye

doğru düşüş patikasına girene kadar para politikasının kısıtlayıcı

olması gerektiği belirtildi.

ABD ekonomisinde “yavaş iniş”

ABD 2022 4’üncü çeyrek büyümesi tüketici harcamalarının

zayıflamasıyla beklentilerin altında yüzde 2,7 olarak gerçekleşti.

Euro Bölgesi'nde enflasyon Ocak'ta yükseldi

Euro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon Ocak’ta yüzde 5,2’den

yüzde 5,3’e revize edilerek rekor seviyeye çıktı. Gıda ve enerjiyi

içeren manşet enflasyon da 0,1 puan artarak yüzde 8,6'ya

yükseldi.

AB'nin gaz tüketimi son 6 ayda yüzde 19,3 düştü

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği üyesi ülkelerin

doğal gaz tüketiminin ağustos-ocak döneminde 2017-2022

ortalamasına göre %19,3 azaldığını açıkladı.

Japonya'da çekirdek enflasyon rekor tazeledi

Japonya'nın çekirdek tüketici enflasyonu Ocak ayında 41 yılın en

yüksek seviyesine ulaştı.
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Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

Savaş sonrası Almanya’da enerji fiyatları yükseldi

Almanya Federal İstatistik Ofisi verilerine göre, enerji

ürünlerinde genel üretici fiyatları, son dönemdeki enerji

maliyetlerindeki düşüş eğilimine rağmen ocakta 2021'nin aynı

ayına göre yüzde 32,9 arttı.

Biden: Dünya Bankası adayım Banga

ABD Başkanı Joe Biden, Dünya Bankası Başkanlığına şu anda

General Atlantic'te Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Ajay

Banga'yı aday gösterdiğini açıkladı.

45

DTÖ: Savaşa rağmen küresel ticaret dirençli kaldı

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Ukrayna'daki savaştan büyük

ölçüde etkilenen ekonomilerin alternatif tedarik kaynakları

bulmasıyla küresel ticaretin dirençli kaldığını ve 2022'ye ilişkin

kötümser tahminlerden daha iyi performans gösterdiğini

bildirdi.
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Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

ABD Hazine Bakanı Yellen'dan enflasyon yorumu

ABD Hazine Bakanı Yellen, G20 maliye bakanları ve merkez

bankası başkanları toplantısında ekonomiye dair açıklamalarda

bulundu. Yellen, ABD'de enflasyonun düşmeye başladığını ancak

bunun Fed'in yıllık yüzde 2 hedefine düşürülebilmesi için daha

yapılacak çok iş olduğunu bildirdi.

Rus ekonomisi 2022’de yüzde 2,1 daraldı

Rus ekonomisi, Batılı ülkelerin kapsamlı yaptırımlarının etkisiyle

2022'de yüzde 2,1 küçüldü.

OECD'den küresel ekonomiye dair "ılımlı" görüş

OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann, küresel ekonomik

görünümün bu yıl “biraz daha parlak” olduğunu ancak

enflasyon sorunlarının devam ettiğini söyledi.

İngiltere'de 4 gün çalışma birçok firmada kalıcı hale geliyor

İngiltere'de "haftada 4 gün çalışma denemesine" katılan birçok

İngiliz firması, 6 aylık pilot uygulamayı kalıcı hale getirdi
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DÜNYADA DEPREMİN YANKILARI

Destekler/ Açıklamalar

→ ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye ve Suriye'de depremlerden

etkilenen mültecilerin ihtiyaçlarının karşılanması için 50

milyon dolara kadar yardım desteği açıkladı.

→ Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile İçişleri Bakanı

Nancy Faeser, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde

incelemelerde bulundu. Baerbock, "Bu deprem felaketinin

boyutu, burada olsanız bile kelimelerle ifade edilemez." dedi.

→ Birleşmiş Milletler (BM), üye ülkelere depremlerden sonra

Türkiye ve Suriye için başlatılan yardım kampanyasına daha

hızlı katkıda bulunmaları için çağrıda bulundu.

→ Kırgızistan'da düzenlenen yardım kampanyasında toplanan

ihtiyaç malzemelerinin yüklendiği 4 tır, Türkiye'ye uğurlandı.

→ Ünlü İngiliz aktör Daniel Craig'in, Türkiye ve Suriye'deki

depremlerden etkilenenlere yardım çağrısında bulunmak

amacıyla seslendirdiği video klip, İngiltere’de 29 televizyon

kanalında eş zamanlı yayımlanacak.

→ ABD'li ünlü model Bella Hadid, New York'taki Türkevi'ne

gelerek, Türkiye'deki depremzedeler için yardım kutuları

bıraktı.
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DÜNYADA BU HAFTA

Dünyayı sarsan savaş 1 yılı geride bıraktı

Rusya’nın 24 Şubat 2022’de Ukrayna’yı işgalinin ardından 1 yıl

geçti. Savaş, milyonlarca insanı yerinden ederken jeopolitik

dönüşümlere, enerji ve gıda krizlerine yol açtı.

2. Dünya Savaşının ardından Avrupa’da gerçekleştirilen en

büyük çaplı işgal girişimi olarak tanımlanan bu savaş, Rusya

Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından hâlâ “Özel Askerî

Operasyon” olarak tanımlanıyor.

Birleşmiş Milletler Yüksek Mülteci Komiserliği (UNHRC) verilerine

göre 5,9 milyon kişi Ukrayna içinde yerinden edilirken, 8 milyon

kişi de yurt dışına göç etti.
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DÜNYADA BU HAFTA

Dünyayı sarsan savaş 1 yılı geride bıraktı

→ ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna savaşının yıl

dönümünün hemen öncesinde Kiev’i ziyaret ederek Ukrayna

Devlet Başkanı Volodimir Zelensky ile bir araya geldi.

→ AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, AB'nin Ukrayna'yı

siyasi, ekonomik ve hızlı ortak alımlar yolu dahil olmak üzere

askeri olarak desteklemeye devam edeceği vurgulandı.

→ AB Komisyonu, Ukrayna'yı ekonomik olarak desteklemek için

hazırlanan ve ülkeye çeşitli ticari imtiyazlar sağlayacak "Özerk

Ticaret Tedbirleri" düzenleme teklifini açıkladı.

→ G7 Maliye Bakanları, Ukrayna'nın ihtiyaçları doğrultusunda

bütçe ve ekonomik destek taahhüdünün 2023 yılı için 39

milyar dolara çıkarıldığını bildirdi.
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DÜNYADA BU HAFTA

→ NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye, İsveç ve

Finlandiya arasında mart ortasında üçlü bir toplantı

konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile mutabık kaldıklarını

açıkladı.

→ Putin, Rusya'nın, ABD ile yapılan ve kıtalar arası nükleer

balistik füze kabiliyetlerini dizginlemeyi amaçlayan Yeni

Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması'nın (START)

katılımını askıya aldıklarını söyledi.

→ ABD Başkanı Biden, Polonya ziyaretindeki konuşmasında

NATO'ya taahhütlerini tekrar dile getirerek, "Beşinci Madde

kutsal bir taahhüttür. Kelimenin tam anlamıyla NATO'nun her

santimini savunacağız." dedi.

→ Rusya Devlet Başkanı Putin, Çin Komünist Partisi (ÇKP)

Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Direktörü Vang Yi ile görüştü.

Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in ülkesini ziyaret

etmesini beklediğini söyledi.

→ Rus hükümeti, aralarında Türkiye'nin de yer aldığı 19 ülke

vatandaşlarının otel rezervasyonu onayına dayalı vize

alabilmesine olanak tanıyan kararı onayladı.

→ Avrupa Birliği (AB), insan hakları ihlalleri gerekçesiyle İran'a

uyguladığı yaptırımları genişletme kararı aldı.
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KÜLTÜR SANAT

Deprem bölgesindeki kültür varlıkları için 

Afet Bölgesi Kazı Başkanlığı oluşturulacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tescilli yapıların

enkazındaki değerli kültür varlıklarının kurtarılması için Afet

Bölgesi Kazı Başkanlığı oluşturacaklarını bildirdi.

Bakan Ersoy, «Tescilli yapıların enkazı içinde kurtarılabilecek

değerli kültür varlıklarımız var. İlk etapta hızlı şekilde Afet

Bölgesi Kazı Başkanlığı oluşturuyoruz. Bu başkanlık ve ekipleri,

bu işte uzman olanlardan oluşacak. Yıkılmış olan tescilli

varlıkların enkazlarının içinden kurtarılabilecek değerleri, kültür

varlıklarımızı çıkarıp koruma altına alacağız.» açıklamasında

bulundu.
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KÜLTÜR SANAT

Depremde hasar gören taşınmaz kültür varlıklarına yapılan 

bağışlara vergi matrahı düzenlemesi

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), depremde zarar gören

taşınmaz kültür varlıkları için yapılan bağış ve yardımların yüzde

100'ünün vergi matrahından düşüleceğini açıkladı.

Açıklamada, "Kurumumuz bünyesinde yer alan, deprem

bölgelerinde hasar görmüş 2863 sayılı Kültür ve Tabiat

Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki taşınmaz kültür

varlıklarıyla alakalı bakım, onarım, yaşatma, rölöve, restorasyon

ve restitüsyonların yapılmasında her türlü ayni-nakdi bağış ile

yardımlar ve harcamaların yüzde 100'ü vergi matrahından

düşürülecektir" ifadeleri kullanıldı.
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Türkiye’nin Risk Primi 
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