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Kamu ve Özel Sektörün Değerli Temsilcileri,

2020 yılının son haftalık bültenini sizlerle buluşturuyoruz.
Pandemiyle birlikte başlattığımız bültenlerimizle Covid 19
tedbirleri, sektörümüzle ilgili güncel gelişmeleri ve
duyurularımızı haftalık periyodlarla dijital ortamda sizlere
ulaştırmayı hedefledik.
2021 yılında hep güzel haberleri paylaşmayı diliyoruz.
Bültenimizde geçtiğimiz hafta duyuru olarak paylaştığımız
gelişmelerin özetine ve sektörümüze dair güncel gelişmelere
yer verdik. 21-27 Aralık haftasında Türkiye ve dünya
ekonomisinde öne çıkan konuları da sizler için derledik.
Keyifli okumalar dileriz…
Trabzon Sahil Yolu
MAPA
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Başkan’ın Mesajı

2020 yılının son günlerindeyiz. Yeni yıl
her daim tazelik, yeni umutlar, yeni
başlangıçlar demek.
Yeni yıla girerken geçmiş yılın
muhasebesi
ve
yeni
yılın
planlamalarını yaparız. Geçmiş yılı
uğurlarken gelen yılın yenilikler,
güzellikler getirmesini dileriz.
Ancak pek çok konuda bakış açımızı, alışkanlıklarımızı
kökünden değiştirmeye bizi zorlayan 2020 yeni yıl ile ilgili
düşüncelerimizi de değiştirdi.
İlk kez bir yılın bitişi ve gidişi bu kadar farklı bir şekilde
beklendi. Sanıyorum ortak belleğe Covid 19 kelimesi ile
kazınan 2020 tüm dünyanın bir daha hatırlamak istemeyeceği
bir yıl olacak.
Sevdiklerimizle aynı sofrayı paylaşabilmenin, bayramları
birlikte kutlayabilmenin, özgürce seyahat edebilmenin ve her
şeyden önce sağlıklı bir nefes almanın kıymetini anladığımız
bir yılı geride bırakıyoruz.
Dileyelim ve inanalım ki yeni yıl her şeyden önce tüm dünyaya
sağlık ve huzur getirsin.
Celal Koloğlu
İNTES Yönetim Kurulu Başkanı
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ÇALIŞMA HAYATI
Kısa Çalışma Ödeneği

Kısa Çalışma Ödeneklerinin Süre Uzatımı Resmi Gazete’de
Yayımlandı
23.12.2020
tarihli
Resmi
Gazete’de
yayımlanan
Cumhurbaşkanı Kararları ile halen yürürlükte olan kısa
çalışmaya ilişkin düzenlemelerin süreleri uzatıldı.
→ Yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden
kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı
sebep gerekçesiyle yapılacak yeni kısa çalışma
başvurularının son başvuru tarihi 31 Ocak 2021'e,
→ Halen koronavirüs (Covid-19) nedeniyle kısa çalışma
uygulayan işyerleri için kısa çalışma ödeneği süresi ise 28
Şubat 2021 tarihine uzatıldı.
Melen Proje Şantiyesi
KALYON
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MALİ HAYAT
Vergi Düzenlemeleri
Bazı Mal Ve Hizmetler İçin Yapılan
KDV İndirimlerinin Uzatılması
Mükellefleri koronavirüs salgınına yönelik desteklemek
amacıyla Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer
Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kararın Geçici 6’ıncı madde içeriğinde yer
alan 31.12.2020 tarihi 31 Mayıs 2021 tarihine kadar
uzatılmıştır.
Bahsi geçen madde belirtilen hizmetler evde kullanılan
elektrikli cihazların bakim ve onarımı, hane sakinlerine
verilen konut bakım, onarım, boya ve temizlik hizmetleri gibi
hizmet gruplarını kapsamaktadır.
Bu hizmet gruplarının tamamı 30 Temmuz 2020 tarihli resmi
Gazete’de yayımlanmıştır.
Ayrıca COVİD-19 aşılarının tesliminde uygulanacak KDV
oranı 2021 yılı sonuna kadar % 8’den % 1’e düşürülmüştür.
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Isparta Şehir Hastanesi

MALİ HAYAT
Mevduat ve TL Yatırım Fonları Stopaj Oranları
TL Yatırım Fonlarına Uygulanacak Stopaj Oranları
Aşağıdaki durumlarda mevduat faizlerine uygulanan stopaj
oranları 31.12.2020 tarihinden 31.03.2021 tarihine kadar
uzatılmasına 23 Aralık 2020 tarihinde yayımlanan «193 Sayılı
Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67’nci Maddesinde Yer Alan
Tevkifat Oranları Hakkında Karar» kapsamında karar
verilmiştir.

Kasımlar Barajı ve HES Isparta
GÜLSAN
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Isparta Şehir Hastanesi

MALİ HAYAT
Mevduat ve TL Yatırım Fonları Stopaj Oranları
TL Yatırım Fonlarına Uygulanacak Stopaj Oranları
→ Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar vadeli
hesaplarda %5,
→ 1 yıla kadar vadeli hesaplarda %3,
→ 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,
→ Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı
uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,
Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında
ödenen kar paylarından;
→ Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay
dâhil) vadeli hesaplarda %5,
→ 1 yıla kadar vadeli hesaplarda %3,
→ 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0.
Artvin Erzurum Devlet Yolu SİSTEM ELEKTROMEKANİK A.Ş.
Trabzon Sahil Yolu
MAPA
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Isparta Şehir Hastanesi

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Kişisel Verileri Koruma Kurulu «Alenileştirme” ile ilgili bir
duyuru yayımlamıştır.
Kurul «İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması»
halinde ilgili kişinin kişisel verileri işlenirken açık rızasının
aranmayacağına dair hukuki sebebin kanuni dayanak olarak
ele alınmasında dikkatli olunması gerektiğine işaret etmiştir.
Kurul bir kişisel verinin herkese açık platformlarda yer
almasının o kişisel verinin her türlü işleme amacı kapsamında
işlenebilmesi için yeterli olmayacağını şu örnekle açıklamıştır:
“Örneğin bir internet sitesi aracılığıyla aracını satışa çıkaran
bir kişinin paylaşmış olduğu iletişim bilgileri sadece bu ilanla
ilgili bilgi almak amacı ile kullanılabilecektir. Bunun dışında
reklam amacıyla e-posta/SMS göndermek gibi kullanılması
Kanun’a aykırılık teşkil edecektir.”
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Folkart Blu Çeşme

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Kişisel Verileri Koruma Kurulu “Bir Banka Tarafından Kurul
Kararı ile Verilen Talimatın Gereğinin Yerine Getirilmemesi ”
ile ilgili bir yaptırım kararı yayımlamıştır.
Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin
Aydınlatma
Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve
Esaslar Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun hazırlanmaması
nedeniyle gözden geçirilmesi belirtilmiştir.
Kurul Kararı tebliğ edildiği ve ancak bu talimata uygun işlem
yapılmadığı gerekçesi ile unvanı açıklanmayan banka
hakkında 120.000 TL idari para cezası kararı verdiğini
duyurmuştur.
Karar içeriğinden anlaşılmaktadır ki uygulamada aydınlatma
metinleri hazırlanırken uyulması gerekli kurallara dikkat
edilmelidir.
Güncel gelişmelerin sık yaşandığı bu alanda, KVK Kurul
kararlarının düzenli olarak takip edilmesi ve faaliyetlerin Kurul
kararlarına uyumlu hale getirilmesinin Kurul tarafından
yapılacak olası bir incelemenin aleyhe neticelenmemesi adına
son derece önemlidir.
Bahsi geçen olayla ilgili Kurul Karar özetine
https://kvkk.gov.tr/Icerik/6844/2020-765 adresinden
ulaşılabilmektedir.
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GÜNDEM
Koronavirüs Destekleri

Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs
Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Karar 23
Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Buna göre doğrudan verilecek hibe desteği, 3 ay ödenmek
üzere aylık 1.000 Türk Lirasıdır.
Bu destekten 14 Aralık 2020 tarihi itibarıyla yararlanacak
olanların kapsamı şöyle belirlenmiştir.
a) Esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olan vergiden muaf esnaf
ve sanatkârlar,
b) Faal olan ve ticari kazançları basit usulde tespit edilenler,
c) Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alman
tedbirlerden etkilenen ve Bakanlık tarafından tespit edilen
sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar,
Destekten yararlananlardan işyerleri kira olanlara, 3 ay
ödenmek üzere, büyükşehir olan illerde aylık 750 Türk Lirası,
diğer illerde ise aylık 500 Türk Lirası kira desteği verilecektir.
Kira bedelinin kira desteği tutarının altında olması
durumunda, kira bedeli kadar kira desteği verilebilecektir.
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GÜNDEM
Koronavirüs Destekleri

Koronavirüs salgını nedeniyle ticari faaliyetleri olumsuz
etkilenen esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlere
verilecek hibe destek programına ilişkin usul ve esaslar 24
Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile
belirlenmiştir.
→ Bahsi geçen hibe desteği; gelir kaybı desteği ve kira desteği
olmak üzere iki şekilde sağlanacaktır. Bu programın süresi,
belirtilen sürede başvuruların yapılması kaydıyla 2021 yılının
Ocak, Şubat ve Mart ayları olmak üzere üç ay olacaktır.
→ Bu desteklerden Bakanlık tarafından belirlenen sektörlerde
faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar ve gerçek kişi tacirler
ile yine bu tarih itibarıyla esnaf ve sanatkârlar siciline kayıtlı
vergiden muaf esnaflar faydalanabilecektir.
→ Hibe desteğinden bir kez faydalanılabilecektir.
→ Destek başvurusunda bulunanın gayri faal olduğunun
anlaşılması durumunda bu kişilere destek ödemesi
yapılmayacaktır.
→ Destek başvurusunda bulunanların birden fazla iş yeri
bulunması halinde, başvuruda bulunanlar bir iş yeri için kira
desteğinden faydalanabilecektir.

Haydar Aliyev Kültür Merkezi
CCN
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GÜNDEM
2021 Yılında Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde
Uyulması Gereken Usul ve Esaslar
Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken
Usul ve Esaslara Dair Tebliğ, 26 Aralık 2020 tarihli Resmî
Gazete’de yayımlandı. Bahse konu Tebliği 1 Ocak 2021 tarihi
itibarıyla yürürlüğe girecek.
→ Tebliğ ile uluslararası adlî iş birliği çerçevesinde yurt dışı
tebligat ve istinabe taleplerinde ödenmesi gereken masrafları
belirlendi.
→ Bakanlık veya dış temsilcilikler aracı kılındığı her bir tebligat
veya istinabe talebinde
→ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) için 60 TL, Diğer ülkeler
için 100 TL posta gideri alınır.
→ Yabancı ülkelerce istenen masrafların ayrıntısına 26.12.2020
tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ’de yer almaktadır.

Mahall Ankara
TÜRKERLER

Haydar Aliyev Kültür Merkezi
CCN
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ETKİNLİK
KİPLAS

KİPLAS’ın ev sahipliğinde Kimyasalların Kaydı,
Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması (KKDİK) Hakkında
Yönetmeliği Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı
Açılışı KİPLAS Genel Sekreter Yardımcısı Av. Ulaş Yıldız
tarafından yapılan toplantıda Kimyasallar Yönetimi Dairesi
Başkanlığından Çevre ve Şehircilik Uzmanı Dilek Erkan
“Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması
(KKDİK) Hakkında Yönetmelik” kapsamında bilgilendirme
sunumu yaptı.
Dilek Erkan, kimyasalların her alanda ve her yerde karşımıza
çıktığını, neredeyse kimyasalların bulunmadığı bir ürün
olmadığını, ancak ürünlerdeki kimyasalların zararlılığı yönünde
bir değerlendirme yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Haydar Aliyev Kültür Merkezi
CCN
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GÜNDEM
Milletlerarası Andlaşmalar

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında 17 Aralık 2020 tarihinde Ankara’da Gelir Üzerinden
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi
Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması imzalandı.
Anlaşma ile her iki ülke yatırımcıları açısından Türkiye ve
Irak’ın daha cazip hale getirilmesi amaçlanmaktadır.
Anlaşma ile ;
→ Vergilendirme hakkı, geliri elde eden kişinin yerleşik
olduğu ülkeye verilmekte, gelirin elde edildiği ülkenin
vergilendirme hakkı kar payı, faiz ve gayri maddi hak
bedellerinde belirli oranlarla sınırlandırılmaktadır.
→ Diğer ülkede 12 aydan kısa süren inşaat, yapım, montaj
veya kurma projesi veya bunlarla ilgili gözetim
faaliyetlerinin,
faaliyetin
icra
edildiği
ülkede
vergilendirilmemesi öngörülmektedir.
→ İmzalanan bu anlaşma ile Çifte Vergilendirmeyi Önleme
Anlaşmalarının sayısı 95’e ulaşmıştır.

Haydar Aliyev Kültür Merkezi
CCN
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GÜNDEM
Atamalar

Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesiyle,
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına
Sn. Ahmet AKÇA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına
Şaban YILMAZ
atandı.
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MAKYOL

TÜRKİYE MESLEKİ YETERLİLİK MERKEZİ

Türkiye MYM Sınav ve Belgelendirme Faaliyetleri
21-27 Aralık 2020 tarihlerinde Pamukkale Boya’nın Bodrum,
İzmir, Bursa, Burdur illerinde İnşaat Boyacısı, İsdemir
Hatay’da İskele Kurulum Elemanı, İzmir Pekintaş-Burakcan
Allsancak
Projesinde
İnşaat
İşçisi
sınavları
gerçekleştirilmiştir.
Önümüzdeki
dönemde
Astaldi-Türkerler
Ortaklığı
şantiyelerinde mesleki yeterlilik sınavlarına başlanacaktır.
Sokağa çıkma kısıtlamaları doğrultusunda hafta sonu
gerçekleştirilen tüm sınavlarımız ilan edilen Covid-19 kuralları
çerçevesinde tüm iş sağlığı ve güvenliği ve hijyen tedbirleri
alınarak hafta içi yapılmaya devam etmektedir.
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EKONOMİDE BU HAFTA
Para Politikası Kurulu Kararı

24 Aralık 2020 tarihinde Naci Ağbal başkanlığında toplanan Para
Politikası Kurulu toplantısında faiz oranlarına ilişkin açıklama yapıldı.
Buna göre Kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz
oranının 200 baz puan yükseltilmesine karar verdi.
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EKONOMİDE BU HAFTA
Para Politikası Kurulu Kararı

Başkan Naci Ağbal TCMB karar alma süreçlerinde orta vadeli bir
perspektifle, enflasyonu etkileyen tüm unsurları ve bu unsurların
etkileşimini temel alan bir analiz çerçevesi benimseyeceğini
açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe
yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceğini önemle
vurguladı.

19

EKONOMİDE BU HAFTA
Tüketici Güven Endeksi

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 21 Aralık 2020 tarihinde
Tüketici Güven Endeksi açıklandı.
Tüketici Güven Endeksi bir önceki aya göre değişmeyerek aynı
seviyede kaldı. Kasım ayında ise bir önceki aya göre 2,2 azalmıştı.
Tüketici Güven Endeksinde bu yıl en sert düşüş -%3,7 ile Nisan
ayında yaşanmıştı.

20

EKONOMİDE BU HAFTA
Reel Kesim Güven Endeksi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından İktisadi Yönelim
İstatistikler ve Reel Kesim Güven Endeksi 25 Aralık 2020 tarihinde
açıklandı. Gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, sabit sermaye
yatırım harcaması, gelecek üç aydaki üretim hacmi, mevcut mamul
mal stoku, mevcut toplam sipariş miktarı ve genel gidişata
ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkiledi.
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EKONOMİDE BU HAFTA
İnşaat Sektörü Güven Endeksi

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 25 Aralık 2020 tarihinde
Sektörel Güven Endeksleri açıklandı. Buna göre Mevsim
etkilerinden arındırılmış güven endeksi Aralık ayında bir önceki aya
göre; hizmet sektöründe %9,2, perakende ticaret sektöründe %7,8
ve inşaat sektöründe %7,2 azaldı.
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EKONOMİDE BU HAFTA
İnşaat Sektörü Güven Endeksi

İnşaat Sektörü Güven Endeksi Temmuz ayından beri azalış
yönünde hareket etmekte. Sektörün güven endeksindeki en sert
düşüş %42,2 ile salgın sürecinin başladığı Nisan ayında oldu.
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EKONOMİDE BU HAFTA
IMF RAPORU

Uluslararası Para Fonu tarafından pandemi sonrası AB’de ekonomik
görünüme ilişkin öngörü ve değerlendirmelerini içeren veriler
yayınlandı.
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EKONOMİDE BU HAFTA
TCMB’de yayınlanan haftalık dolar/euro hareketleri

Merkez Bankası Efektif Satış Dolar Kuru
7,7200
7,7000

7,6620

7,6442

7,6800
7,6600

7,7023

7,6400
7,6200

7,6573

7,6000
7,5800
7,5600
7,5400

7,5767

7,5200
7,5000

21.12.2020

22.12.2020

23.12.2020

24.12.2020

25.12.2020

Merkez Bankası Efektif Satış Euro Kuru
9,3655

9,4000

9,3256
9,3500

9,3813

9,3000

9,3337

9,2500

9,2342

9,2000

9,1500

21.12.2020

22.12.2020

23.12.2020

24.12.2020

25.12.2020
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Kaynak: TCMB

EKONOMİDE BU HAFTA
Dolar TL Eğilimi

Bu hafta TL dolar karşısında değer kazanmaya devam etti.
Özellikle Merkez Bankası tarafından faiz oranlarına ilişkin
yapılan açıklamanın piyasa beklentilerine paralel yükseliş
yönünde gelmesi ile TL dolar karşısında değer kazan paralar
arasında yer aldı.
Faiz kararı sonrasında USDT/TL kuru haftanın son işlem günü
ilk işlem gününe göre %1,66 azalarak 7,57 TL seviyesinde
işlem gördü.
Merkez Bankası Başkanı Ağbal’ın Plan Bütçe Komisyonunda
önümüzdeki dönemde enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat
istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar
sürdürüleceği yönündeki kararlı tutumu TL’ye olan güveni
artırıyor.
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EKONOMİDE BU HAFTA
Altın Haftalık Görünüm

Altın haftaya düşüş ile başladı. ABD Başkanı Trump, kabul edilen
teşvik paketinin miktarı ve içeriğini yetersiz bulduğunu belirterek
onaylamadı. Ancak yine de altına olan talep de bir değişiklik
olmadı.
Altın fiyatları doların değer kaybetmesinin ardından Perşembe
günü yükseldi.
Yurt içinde gram altın yatay seyirde devam etti. Doların TL
karşısında değer kaybetmesi altın fiyatlarına da yansıyor. Altın bu
hafta 462-459 TL seviyelerinde işlem gördü.
Cumartesi günü haftanın ons fiyatı 1.883 dolar seviyelerinde oldu.
Haftanın son işlem gününde Çeyrek altında satış 749,80 TL’den
işlem görürken Cumhuriyet altının satış 2.990 TL olarak işlem
gördü.
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Kaynak: Bloomberg HT

EKONOMİDE BU HAFTA
Brent Petrol Fiyatları

Brent petrol fiyatları geçtiğimiz hafta varil başına 50 dolar
seviyesi üstü hareket göstermişti. Hafta başında ise Petrol
fiyatları, İngiltere’de mutasyona uğramış yeni koronavirüs
türünün tespit edilmesi sonrasında seyahat kısıtlamalarının da
artırılmasıyla haftanın ilk iki gününde düşüşe geçti. Çarşamba
günü ise çok sınırlı da olsa pozitif tarafta fiyatlandı.
Strateji ve Bütçe başkanlığı tarafından yayımlanan rapora göre
Küresel enerji talebindeki çöküşle birlikte, küresel petrol
stoklarının artması, özellikle Nisan ayında petrol fiyatlarının tarihi
seviyelere gerilemesine neden oldu. Mayıs ayından itibaren ham
petrol üretiminde gerçekleşen arz kısıntılarıyla fiyatlarda ılımlı bir
toparlanma meydana geldi. Yılın ilk üç çeyreğinde sırası ile
ortalama 50$, 29$ ve 43$ dolar olarak gerçekleşen Brent tipi
ham petrolün varil fiyatı OPEC+ anlaşmalarıyla arz yönlü etkilerle
yükseldi. Petrol fiyatları vaka sayısındaki azalma, aşının faydası,
kısıtlamalara dayalı talebe göre hareket edecek.

Kaynak: Bloomberg HT
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Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından haftanın son iş günü
açıklanan Türkiye Ekonomisinde Haftalık Gelişmeler ve
Genel Görünüm Raporuna Göre;
18 Aralık haftasında yatırımcıların TL mevduatı bir önceki
haftaya göre %0,36 azaldı. Buna karşılık DTH’lar bir önceki
haftaya göre 3 milyar dolar artış gösterdi.
Bankacılık sektöründe Bireysel Kredi kartlarında toplam
bakiye 138,9 milyar TL oldu.
Ocak-Ekim 2020 döneminde Bireysel Kredi Kartlarında
borcunu ödememiş gerçek kişi sayısı 347.117 kişi olurken,
Tüketici Kredilerinde 377.496 kişi oldu.
Bireysel kredi kartlarında takibe giren alacakların oranı
18 Aralık haftasında %4,1 oldu.
.
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Bankacılık sektörünün konut, taşıt ve diğer krediler toplam tutarı
bir önceki haftaya göre yaklaşık 1 milyon 870 bin değerinde
azaldı.
Kamu bankalarında konut kredi faiz oranları 1,49-1,78 özel
sektör bankacılığında ise konut ve ihtiyaç kredileri %1,34-1,79
seviyelerine işlem gördü.
18 Aralık haftasında konut kredileri miktarı azalmakla birlikte
toplam kullanılan kredi miktarı artış gösterdi.
Toplam kredilerin %40’ını konut kredileri oluşturdu.
TL ticari kredilerine uygulanan faiz oranı %19,0 oldu. Tüketici
kredilerine uygulanan ağırlıklı faiz oranı %23 oldu.
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EKONOMİDE BU HAFTA
Kamu İhale İstatistikleri
Kamu İhale Kurumu tarafından günlük olarak açıklanmakta olan
ihale istatistiklerini okurlarımız için derliyoruz.
Bu hafta yayımlanan rakamlar şöyle:
Kaydedilen İhale

Yayımlanan İhale

Bazı İllere Göre İhaleler
İller
Ankara
İstanbul
İzmir
Antalya
Mersin
Muğla
Adana
Kocaeli
Gaziantep
Şanlıurfa

Yapım İşi İhale Sayısı
2202
1203
737
459
443
397
407
334
306
298
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Geçtiğimiz hafta borsa borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda
ortalama yüzde 1,26 değer kazanırken, altının gram satış fiyatı
yüzde 0,63, dolar/TL yüzde 0,98, euro/TL yüzde 1,64 değer
kaybetti.
TCMB Başkanı Ağbal'dan enflasyon ve swap açıklaması
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, enflasyon hedefi ve swap
işlemlerine ilişkin açıklama yaptı. Swap ile ilgili bilgilerin
yılbaşından sonra günlük olarak verileceğini belirten Ağbal,
enflasyon hedefi olarak yüzde 5 inandığını ifade etti.
Kamu arazileri üzerindeki turistik tesisler ile deniz turizmi
tesislerinin borçları 1 yıl ertelendi
Kamu arazileri üzerinde yer alan turistik tesisler ile deniz turizmi
tesislerinden temmuz ila aralık aylarında tahsil edilecek gelirler
bir yıl süreyle ertelendi.
Bakan Karaismailoğlu: İhracat trenimiz yük taşımacılığında yeni
bir dönemin başladığını tüm dünyaya ispat etti
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Çin'e ulaşan ihracat
treni ile ilgili, "2021 yılında iki ülke arasında haftada iki kez
karşılıklı yapılacak seferler ile bu başarılara yenileri katlanarak
eklenecek." dedi.
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Bakan Pekcan: En kısa sürede Birleşik Krallık ile
imzalayacağımız anlaşmayı paylaşmayı umuyoruz
Ticaret Bakanı Pekcan, Avrupa Birliği ile Birleşik Krallık
arasındaki sürecin tamamlanmasını yakinen takip ettiklerini
belirterek, "En kısa sürede Birleşik Krallık ile imzalayacağımız
anlaşmayı kamuoyu ile paylaşmayı umuyoruz." dedi.
Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi, Ekim'de yükseldi
Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık yüzde 12,64
artarken, aylık yüzde 2,74 yükseldi.
Gübretaş'a ait maden sahasında 3,5 milyon onsluk altın
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve Gübretaş
Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz, Gübretaş'a ait Söğüt
altın sahasında 3,5 milyon onsluk altın kaynağı tespit edildi.
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Dünya

AB ve İngiltere Brexit sonrası ticari ilişkileri belirleyecek anlaşma
müzakerelerinde uzlaşı sağladı
Avrupa Birliği ve İngiltere, Brexit sonrası ticari ilişkileri
belirleyecek anlaşma müzakerelerinde uzlaşı sağladı.
Çin bazı ABD ürünlerine gümrük muafiyetini uzatacak
Çin ABD'den ithal bazı ürünlere yönelik gümrük vergisi
muafiyetlerini bir yıl uzatacağını açıkladı.
Çin Merkez Bankası faizleri sabit tuttu
Çin Merkez Bankası (PBOC), 1 yıl vadeli LPR'yi yüzde 3,85
olarak korudu ve 5 yıl vadeli LPR'yi de yüzde 4,65 olarak yineledi.
Japonya'dan rekor bütçe
Japon hükümeti gelecek yıl için 1 trilyon doları aşan rekor bütçeyi
onayladı, bütçenin yüzde 40.9'unun borçlanmalardan elde
edilmesi planlanıyor
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı
ABD'nin, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham
petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi
sayısı bu hafta 1 adet arttı.
Bitcoin, 24.670 dolar ile yeni rekoruna ulaştı
Bitcoin son bir haftada yüzde 7,07 artışla 24 bin 670 dolara kadar
yükselerek yeni rekor düzeyine ulaştı.
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Gintek İnşaat

Gintek en hızlı büyüyen şirket oldu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB), TEPAV ve
TOBB ETÜ ile birlikte yürüttüğü, Türkiye’nin en hızlı büyüyen
şirketlerinin sıralandığı “TOBB Türkiye 100” listesinin 2019
sonuçları açıklandı.
2016-2018 yıllarını kapsayan dönemde yüzde 4 bin 357
büyüme kaydeden Gintek İnşaat, Türkiye’nin en hızlı
büyüyen birinci şirketi olarak ödüle layık görüldü.
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Limak Şirketler Grubu

Alkumru Barajı ve Hidroelektrik Santrali Sıfır Atık Belgesi Aldı

Alkumru Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES), Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı’nın yürüttüğü “Sıfır Atık Projesi”
kapsamında, Siirt Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
tarafından gerçekleştirilen denetim sonrasında Sıfır Atık
Yönetim Sistemi’ni kurarak “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak
kazandı.
2011 yılında devreye giren ve toplam 280 MW kapasiteye
sahip olan Alkumru Barajı ve HES, Türkiye’nin en büyük
gövde hacmine sahip santralleri arasında yer almaktadır.
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Nurol İnşaat

Nurol İnşaat “İzmir Çiğli Tramvay Hattı Yapım İşi”
Sözleşmesini İmzaladı
İzmir Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı
tarafından 05 Kasım 2020 tarihinde ihalesi yapılan ve Nurol
İnşaat’ın en uygun teklifi verdiği “Çiğli Tramvay Hattı Yapım
İşi” projesinin sözleşmesi imzalandı.
Yaklaşık 12 km uzunlukta 15 istasyonlu tramvay hattı, trafo
binaları, tramvay köprüsü, elektromekanik işler ve işletmede
olan Konak Tramvay Hattı duraklarının peron boylarının
uzatılması işlerini kapsamaktadır.
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Torkam Holding

Torkam Holding’ten
Afrika’da 7.8 milyar dolarlık anlaşma
Torkam Holding, yurtdışı açılımları kapsamında enerji, pvc,
demir çelik sektörlerinde de faaliyetlerine hız kesmeden
devam ediyor. Son olarak Afrika’ nın en büyük ülkelerinden
Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile 7.8 milyar dolar finansal
büyüklüğe sahip önemli bir anlaşmaya imza attı.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Temsilcisi,
Arazi İşleri Bakanı ve yetkililerinin katılımıyla İstanbul’da
imzalanan
anlaşma
kapsamında
100
bin
konutun
projelendirilmesi ve inşası, şehrin ihtiyacı olan nitelikli karma
projelerin yapılması ve genel maden işletmeleri yer alıyor.
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15. Contemporary İstanbul
Virtual Contemporary İstanbul’da 11 ülkeden, 37 galeri, 550
sanatçı ve 1500 eser ve 13 inisiyatif yer alıyor. Virtual
Contemporary İstanbul, 6 Ocak’a kadar genel izlemeye açık
olacak ve https://virtual.contemporaryistanbul.com/ adresinde
ücretsiz olacak.
Contemporary İstanbul,
şartlardan dolayı fiziki
tarihlerinde yapacak.

tüm dünyada oluşan olumsuz
edisyonunu 27 Nisan-2 Mayıs
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Müzik Üreticileri İçin Dayanışma Gecesi
Pandemi nedeniyle zor günler geçiren müzik üreticileri için
düzenlenen "Müzik Üreticileri İçin Dayanışma Gecesi – Bahar
Gelecek" adlı etkinlik, 28 Aralık 2020 Pazartesi akşamı saat
20.00’de başlayacak.
Etkinlik Anadolu Müzik Kültürleri Derneği’nin sosyal medya
kanallarından ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin kanalı ABB
TV’den canlı olarak yayımlanacak.
Geceden elde edilecek
üreticilerine ulaştırılacak.

tüm

gelir

ihtiyacı

olan

müzik

Dayanışma gecesinin biletleri biletix.com’dan temin ediliyor.
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