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Bültenimizde geçtiğimiz hafta duyuru olarak paylaştığımız

gelişmelerin özetini, gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerden ana

başlıkları, sektörümüze dair güncel gelişmeleri sizlerle

paylaşıyoruz.

29 Kasım-5 Aralık haftasında Türkiye ve dünya ekonomisinde öne

çıkan konuları, üyelerimizden haberleri ve kültür sanat önerilerini

sizler için derledik.

Sağlıklı günler, keyifli okumalar dileriz…

Kamu ve Özel Sektörümüzün Değerli
Temsilcileri,
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SURUÇ TÜNELİ İNŞAATI 7,80 METRE ÇAPINDA, ŞANLIURFA

İLCİ
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Gerileyen ekonomik güven endeksi verisinin bu belirsizliğin bir

ifadesi olduğu söylenebilir. Bu hafta bizleri teselli eden veri Yurt

Dışı Müteahhitlik hizmetlerinden geldi. Yeni pazarlara yelken

açarak 20 milyar dolarlık hedefi ilk 11 ayda aştık. Artık bir gerçek

var ki o da sektörümüzün dünyada aranılan, bilinen saygın bir

marka olmasıdır.

Dün Resmi Gazete’de yayımlanan “Made in Türkiye” ibaresinin

kullanılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Türk

milletinin kültür, medeniyet ve değerlerini en iyi şekilde temsil

ve ifade etmektedir. Biz de sektör olarak bu çağrıya kulak

vererek faaliyetlerimize Türkiye ibaresini gururla işleyeceğiz

Celal Koloğlu

İNTES Yönetim Kurulu Başkanı

Başkan’ın Mesajı

Bu hafta makro ekonomideki yoğun veri

akışını takip ettik. Büyüme, enflasyon,

ekonomik güven, dış ticaret rakamları

açıklandı. Türkiye ekonomisi üçüncü

çeyrek verilerine göre büyümede lider

ülke oldu. Bu sevindirici gelişmeye

karşılık enflasyon verileri ise geleceğe

yönelik öngörülerimizi

belirsizleştirmekte.



KAMU İHALE MEVZUATI 

İhalelere Yapılan Başvurular
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İhale Uygulama Yönetmelikleri eki standart formlarda ve İhalelere

Yönelik Başvurular Hakkında yapılan değişiklikler ile; ihale

sürecinde alınan muhtelif kararların ilgililere bildirilmesine ilişkin

olarak standart formlarda yer alan başvuru sürelerinin, bildirim

tarihini izleyen günden itibaren başlayacağı açıklığa

kavuşturulmuştur.

Mal ve hizmet alımı ile yapım işleri ihalelerinde aşırı düşük

tekliflere ilişkin maddeler ile bu hususların ilgisi bulunduğu diğer

mevzuatta, ihalenin aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme

işlemleri yapılmaksızın sonuçlandırılmasına izin veren

düzenlemeler yürürlükten kaldırılmıştır.

Kamu ihale mevzuatında değişiklik yapan Yönetmelikler ve 

Tebliğler 30 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Diyarbakır –Mardin Yolu km 54+500-86+500 Arası Toprak İşleri, Sanat 

Yapıları, Otokorkuluk, Sinyalizasyon ve Üst Yapı İşleri-EZEKAR



KAMU İHALE MEVZUATI 

İhalelere Yapılan Başvurular
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Aşırı düşük tekliflere ilişkin maddeler ile ihale ilanı ve

dokümanında belirtilmek kaydıyla, yaklaşık maliyeti hizmet

alımlarında eşik değerin yarısına kadar, yapım işlerinde de eşik

değerin üçte birine kadar olan işlerde aşırı düşük teklif açıklaması

istenilmesi yahut sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin

tekliflerinin açıklama istenmeksizin reddedilmesi konusunda

idarelere takdir yetkisi tanınmıştır. Yaklaşık maliyeti belirtilen

değerlerin üzerinde olan ihalelerde ise aşırı düşük teklif

açıklaması istenilmesi zorunlu olmaya devam edecektir.

Aşırı düşük teklif sorgulaması yapılan elektronik ihalelerde

isteklilere ait yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde

gerçekleştirilecek işlemler ve ihale komisyonlarının teklif

değerlendirmesine ilişkin diğer işlemleri açıklığa

kavuşturulmuştur.

İhale Uygulama Yönetmeliklerinin elektronik ihalelere ilişkin

maddeleri ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği Ek-3’te yer

alan Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik

Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartnamede

değişiklikler yapılmıştır.

Yapılan değişikliklerin tam metni bağlantıdadır.

Kamu ihale mevzuatında değişiklik yapan Yönetmelikler ve 

Tebliğler 30 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

http://kik.gov.tr/Duyuru/429/kamu_ihale_mevzuatinda_degisiklik_yapan_yonetmelik_ve_tebligler_30_kasim_2021_tarihli_ve_31675_sayili_resmi_gazete%E2%80%99de_yayimlanmistir-.html


ÇALIŞMA HAYATI

Asgari Ücret Toplantısı
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Sendikamızın asgari ücret tespit komisyonunda işveren

heyetinde yer aldığı ilk değerlendirme toplantısında Bakan Bilgin

tarafından işçi ve işverenlerle yapılan anket sonuçları açıklandı.

Ankete katılan 2500 asgari ücretli işçi ile yapılan ankette

çalışanların %86,9’u her hangi bir ek işte çalışmadıklarını ve %61’i

ailede tek gelir kaynaklarının kendi ücretleri olduğunu

belirtmişlerdir.

Yeni dönemde işçilerin %37,1’i 3751 TL ve 4000 TL arası olması

gerektiğini belirtmişlerdir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında ilk toplantısı 30 Kasım 2021 

tarihinde gerçekleşti.

3000 TL ve altı 0,5
3001-3250 TL arası 0,6
3251-3500 TL arası 8,1
3501-3750 TL arası 6,5
3751-4000 TL arası 37,3
4001-4250 TL arası 3,7
4251-4500 TL arası 13,7
4501-5000 TL arası 21,8
Diğer 7,5



ÇALIŞMA HAYATI

Asgari Ücret Toplantısı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca işverenlerin asgari işçilik

ile beklentilerini değerlendirmek amacıyla 604 kişi ile

görüşülmüştür.

İşverenler önümüzdeki yıl için ihtiyati bir iyimserlikte olmuşlardır.

Ayrıca yüksek asgari ücret düzeylerinin yaşam standartlarını

artıracağı ve ekonomiyi canlandıracağı görüşü yoğunluklu olarak

benimsenmiştir.

Ankete katılan işverenlerin %64’ü asgari ücret artışlarının işten

çıkarmalara neden olabilir mi sorusunu «Evet» olarak

yanıtlamışlardır.

Ankete katılanlar asgari ücretin yeni dönemde ortalama olarak

3.924 TL olması gerektiğini belirtmişlerdir.

Asgari ücretin ne kadar olması gerektiği konusunda işverenlerle

yöneticiler arasında bariz bir farklılaşma söz konusudur.

➔ İşverenlerde belirgin tercih

3301-3750 TL

➔ Yöneticilerde belirgin tercih

4301- 4750TL

arasındadır

Anketi işveren kesimine de uygulamıştır. 



MEVZUAT

İcra İflas Kanunu
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Kanun ile;

İş yoğunluğunun veya icra dairesi sayısının fazla olduğu illerde

Adalet Bakanlığı tarafından yetki çevresi de belirlenmek suretiyle

bir veya birden fazla icra daireleri başkanlığının kurulabilecektir.

İcranın geri bırakılması kararını verme yetkisinin kanun yolu

aşamasına göre Bölge Adliye Mahkemesi veya Yargıtay'dan

alınarak takibin yapıldığı yer icra mahkemesine verilebilecektir.

30 Kasım 2021 tarih ve 31675 sayılı Resmi Gazete’de 7343 sayılı 

İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun yayımlanmıştır.

Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Çerkezköy-Kapıkule 

Kesiminin İnşası Projesi Vahşi Yaşam Üst Geçidi

SALİNİ-KOLİN



MEVZUAT

İcra İflas Kanunu
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Kanun ile;

Bölge Adliye Mahkemesince istinaf başvurusunun kesin

olarak esastan reddine karar verilmesi halinde, alacaklının

istemi üzerine, başkaca işleme gerek kalmaksızın teminata

konu olan para alacaklıya ödenecektir.

İstinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin karara karşı

temyiz yolunun açık olması halinde icranın geri bırakılması

kararının etkisinin temyiz yoluna başvurma süresinin

dolmasına kadar devam edecektir.

Sicile kayıtlı motorlu kara araçları bakımından muhafaza,

kıymet takdiri ve satış talebinin birlikte yapılması ve bunlara

ilişkin giderlerin tamamının birlikte ve peşin olarak yatırılması

zorunlu olacaktır.

Borçluya talebi halinde haczedilen malın rızaen satışı

konusunda yetki verilecektir.

Haczolunan malın satışının, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'ne

entegre elektronik satış portalında açık artırma suretiyle

yapılacaktır.

Cebri icra satışları elektronik ortamda yapılması

düzenlendiğinden haczedilen malların ihale usulünün bu

değişikliklere uyumlu hale getirilecektir.

Kanun metninin ayrıntıları bağlantıdadır..

http://intesisveren.intes.org.tr/uploads/20_cra_ve_iflas_kanunu_ile_bazi_kanunlarda_degisiklik_yapilmasi_hakkinda_kanun.pdf


GÜNDEM

Türkiye Markası 
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Marka Olarak “Türkiye” İbaresinin Kullanımı ile İlgili 

Genelgesi yayımlandı.

Resmi Gazete’nin 4 Aralık2021 tarihli sayısında Türkiye

Markası konulu bir genelge yayımlandı.

Türkiye” ibaresinin Türk milletinin kültür, medeniyet ve

değerlerini en iyi şekilde temsil ve ifade etmekte olduğunu

bu kapsamda ihraç ürünlerimizde «Made in Turkey» yerine

“Made in Türkiye” ibaresi kullanılmaya başlanılması

konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi tavsiye edildi.

Bundan sonra da her alanda Devletimiz ve milletimizin

binlerce yıllık birikiminin “Türkiye” markası altında temsili

hedeflenmekte olduğu belirtildi.

Güney Doğu Anadolu Projesi İdaresi Arşivi



MİLLETLER ARASI ANDLAŞMALAR

12

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Türkmenistan Merkez

Bankası arasında 27 Kasım 2021 tarihinde merkez bankacılığı

konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere

bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştır.

Söz konusu anlaşma kapsamında iki ülke merkez bankası

arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin

geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır.

Cumhurbaşkanlığı Misafirhanesi ve Restoran Tesisleri-Türkmenistan

ESER TAAHHÜT



ATAMALAR
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Hazine ve Maliye Bakanlığı’na görevden affını isteyen Lütfi Elvan 

yerine Nureddin Nebati, 

atanmıştır

Sebenoba Rüzgar Enerji Santrali Hatay

FERNAS



FAALİYETLERİMİZ

Raporlarımız
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Beklenmeyen fiyat artışları konusunda Sendikamız ilgili 

kurumlar nezdinde çalışmalar yürütmeye devam ediyor. 

Son dönemde döviz kurlarındaki hızlı değişim, alt ve üst yapı

yatırımlarında kullanılan tüm malzemelerin fiyatlarında

beklenmeyen düzeyde bir artışa neden olmuştur.

Özellikle çimento, demir, boru, bitüm ve akaryakıt gibi sektörün

ana malzeme girdilerinde, üretici fiyat endeksinin yaklaşık 4 kat

üstünde fiyat artışları gerçekleşmiştir.

Yükleniciden kaynaklanmayan nedenlerle ortaya çıkan bu

artışlar, tüm yüklenicilerin kendi imkanları ile üstesinden

gelemeyecekleri olağanüstü bir durum oluşturmuştur.

Sendikamız konuyu Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerimizle,

ilgili tüm Bakan, Bakan Yardımcısı, yatırımcı kuruluşların genel

müdürleri nezdinde yakından takip etmekte, sorunlarımızı her

platformda dile getirmektedir.

Sendikamızca fiyat farkı, tasfiye, devir ve fesih konularına ilişkin

önerilerimizi içeren Rapor ilgili tüm taraflara iletilmiş ve

üyelerimiz ile paylaşılmıştır.

Sektörümüz için hayati önem taşıyan konu takip edilmeye 

devam edilecektir. 



FAALİYETLERİMİZ

İNTES AKADEMİ EĞİTİMLERİ
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İNTES AKADEMİ ve İLO iş birliğinde İnşaat Sektöründe 

Sosyal Uygunluk Denetimi Eğitimi gerçekleştirilecek

Uluslararası Çalışma 

Örgütü (ILO) Türkiye 

Ofisi tarafından 

yürütülen ve 

Sendikamızca 

desteklenen Proje 

kapsamında “İnşaat 

Sektöründe Sosyal 

Uygunluk Denetimi 

Eğitimi”

gerçekleştirilecektir.

Eğitim ile katılımcıların; sosyal uygunluk kavramı ve denetimi ile 

çeşitli uluslararası sosyal uygunluk standartları hakkında bilgi 

edinmesi  amaçlanmaktadır.

Sınırlı bir kontenjan ayrılan eğitim programına ilişkin davet çağrısı 

hafta içi üyelerimize yapılmıştır. Ok.0urlarımızdan katılmak 

isteyenler 6 Aralık 2021 Pazartesi günü saat 13:00’a kadar aşağıdaki 

linkten kayıt olabilirler. 

http://webinar.intes.org.tr/insaat-sektorunde-sosyal-uygunluk-

denetimi-egitimi.php

Ayrıntılı görmek için Programa tıklayınız

http://intesisveren.intes.org.tr/uploads/20_akademisosyal_uygunlukprogram.pdf
http://intesisveren.intes.org.tr/l/pdihh/desom@intes.org.tr/http:/webinar.intes.org.tr/insaat-sektorunde-sosyal-uygunluk-denetimi-egitimi.php
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TÜRKİYE MESLEKİ YETERLİLİK MERKEZİ

01-02 Aralık 2021 tarihlerinde TÜRKAK tarafından gözetim

ve revizyon mesleklerde geçiş denetimi gerçekleştirildi.

Denetçiler tarafından ASO-Sem Eğitim merkezinde organize

edilen İnşaat İşçisi ve İnşaat Boyacısı mesleki yeterlilik

sınavları ile, revizyona uğrayan Alçı Sıva Uygulayıcısı ve Panel

Kalıp Demo sınavları incelendi.

29 Kasım-05 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleştiren

Mesleki Yeterlilik Sınavlarımız;

➔ Pamukkale Boya İzmir, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya,

Bursa İnşaat Boyacısı,

➔ Kolin Lüleburgaz Betonarme Demircisi, Mesleki yeterlilik

sınavları gerçekleştirildi.



EKONOMİDE BU HAFTA

Dönemsel Gayri Safi Yurt İçi Hasıla 

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından dönemsel Gayri Safi Yurt İçi

Hasıla sonuçları açıklandı. Buna göre üçüncü çeyrekte Gayri Safi

Milli Hasıladaki artış %7,4, dokuz aylık artış ise bir önceki aya

göre %11,7 oldu.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Dönemsel Gayri Safi Yurt İçi Hasıla 

İnşaat maliyetlerindeki yüksek oranlı artış sektörün büyüme

verilerine negatif yansıdı üçüncü çeyrekte küçüldü, dokuz ayda

ise büyüme 0,55 oldu. Tarım sektörü de inşaat gibi büyümeye

negatif etki yaptı.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Dönemsel Gayri Safi Yurt İçi Hasıla 

Hizmetler ve sanayi ise büyümeyi destekleyen sektörler oldu.

Söz konusu dönemde toplam sabit sermaye yatırımları yüzde

2,4 oranında azalırken; özel tüketim ve kamu tüketimi

harcamaları sırasıyla yüzde 9,1 ve yüzde 9,6 oranlarında

artmıştır. Net ihracatın büyümeye katkısı ise 6,8 puan olmuştur.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Dönemsel Gayri Safi Yurt İçi Hasıla 

Toplam Sabit Sermaye Yatırımları altında yer alan inşaat

yatırımları 2021 yılı üçüncü çeyreğinde yüzde 9,6 oranında

azalırken, makine teçhizat yatırımları ise yüzde 17,5 oranında

artmıştır. Bu dönemde özel tüketimin büyümeye katkısı 5,4

puan olurken kamu tüketimi ekonomik büyümeye 1,2 puan katkı

vermiştir.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Enflasyon

Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜFE piyasa

beklentilerine paralel yıllık %20 üstünde artış gördü. Çekirdek

Enflasyonu ifade eden enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü

içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE %17,62 oldu.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Enflasyon

Kurdaki artışın enflasyonu da yukarı baskıladığı görülmektedir.

Zira petrol, doğal gaz, ana metaller gibi kur artışlarına

doğrudan bağlantılı ürünlerde yıllık ortalamanın iki katı üstünde

artışlar yaşandı. En yüksek artış kok ve rafine petrol

ürünlerinden geldi. (%145,94)
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EKONOMİDE BU HAFTA

Enflasyon

TÜFE ve Yİ ÜFE makası da genişlemeye devam ediyor. Hem kur

artışı hem de Yİ ÜFE’deki artış TÜFE’de gelecek dönemde daha

yüksek seviyelerin görülebileceği beklentilerini doğuruyor.

Kasım ayı Gıda ve Alkolsüz İçecekler Enflasyonu ise %27,11 oldu.

TCMB politika faizi çekirdek enflasyonun 2,6 altında bir değer

aldı.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Dış Ticaret İstatistikleri 

Ticaret Bakanı Mehmet Muş Kasım ayına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre açık 5,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bir önceki

Kasım ayına göre dış ticaret açığı %5 arttı. Muş, kasımda

gerçekleşen 48,3 milyar dolar değerindeki dış ticaret hacminin

en yüksek aylık dış ticaret hacmi olduğuna işaret etti.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Dış Ticaret İstatistikleri 

Dış ticaret açığımız ilk 10 aylık dönemde ise azalarak 39,1 milyar

dolar oldu. Kur artışlarının yansıması tüketim malı ithaline

yansımış gözüküyor, tüketim mallarında ithalat %13,72 azaldı.

İthal ürünlerde ağırlığı ara malı ithali oluşturdu.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri

Ticaret Bakanlığı Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmeti 2021 yılı on bir

aylık verilerini açıkladı. İlk 11 ayda üstlenilen iş tutarı 20 milyar

doları aştı. Geçtiğimiz yıl 15 milyar dolar iş üstlenilmişti. Yurt dışı

müteahhitlikte her yıl ölçek büyütüyoruz. Son olarak

müteahhitlerimizce Dominik’te otel yapımı işi üstlenilmiştir.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri

Müteahhitleri, hâlihazırda özellikle Bağımsız Devletler

Topluluğunda, daha sonra Orta Doğu ve Afrika’da büyük

projelere başarıyla imza atmaktadır. 2020 yılında Rusya, Cezayir,

Kuveyt en fazla iş üstlenilen ülkeler arasında yer aldı. 2021

yılında müteahhitlerimiz 217 proje üstlendi.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Ekonomik Güven Endeksi 

Ekonomide güven Kasım ayında gerileyerek ileriye dönük

kötümser beklentilere işaret eden 100’ün altında bir değer aldı.

Güven endeksi Temmuz ayında yükselişe geçmişti. Eğilim

yeniden negatife döndü.
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TCMB Efektif  Satış Dolar Kuru

TCMB Efektif Satış  Euro Kuru

Merkez Bankası Haftalık dolar/euro hareketleri

EKONOMİDE BU HAFTA

29



Aralık ayında ilk haftayı geride bıraktık. Dolar/TL 14 TL’yi

yakınsayan bir noktaya geldi. Hafta içi Merkez Bankasından

dolara döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları

nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildi.

Salı gün içi dolar/TL yeniden 12,50 seviyelerine kadar gerilese

de aynı gün kapanışı yine 13 TL’den yaptı

İç dinamiklerde yaşanan gelişmelere dışarda ABD ekonomik

verilerin güçlü gelmesi, Merkez Bankası Başkanı j. Powel

tarafından varlık alımının sonlandırılmasının hızlandırılmasına

yönelik açıklamalar doları güçlü para haline getirdi. Hem iç hem

dış kaynaklı gelişmelerle TL gelişmekte olan para birimlerin

arasında en keskin değer kaybeden para oldu.

Cuma günü 13,88 seviyesinden Merkez’in satım yönünde

yeniden müdahale gelmesiyle 13,40’a geriledi ancak gün içinde

yeniden 13,70’e yükseldi.

Haftalık Kur Hareketleri

EKONOMİDE BU HAFTA
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Altında Haftalık Görünüm

EKONOMİDE BU HAFTA

Altının ONS fiyatı bu hafta gerileme yönünde idi. İşsizlik maaşı

başvurularının beklentilerin altında gelmesi ile geriledi. Altının

ONS fiyatı son bir ayın en düşük seviyelerini gördü.

ABD 10 yıllık tahvil faizleri hafta içi 1,44 seviyesi ile neredeyse

son bir ayın en düşük seviyelerine geriledi. Buna karşılık altının

ONS fiyatı yükseldi. Altının ONS fiyatındaki düşmeye rağmen

dolar/TL’deki yükselişten destek bulan altın 30 Kasım tarihinde

778 TL ile tarihi bir seviyeyi gördü. Altın, yılın ilk gününe göre

yatırımcısına %59 kazandırırken 10 gün öncesine göre %19,82

kazandırdı. Çeyrek altın Cuma günü 1.165 TL’den satış gördü.
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Emtia Piyasası

EKONOMİDE BU HAFTA

Brent Petrolün varil fiyatında gerileyiş bu hafta da devam etti.

Amerikan tipi petrolde 65 dolar ile son 3 ayın en düşük

seviyeleri görüldü. Cuma günü ABD’de işsizlik oranlarının

beklentilerin altında gelmesi ile petrol bir miktar yükseldi

Petrol Omikron varyantı nedeniyle  bazı ülkeler sınırlarını 

kapattı. Ancak bu varyantın çok da tehlikeli olmayabileceğine 

yönelik görüşler de var.  Petrol belirsizliğin etkisiyle son 3 ayın 

en düşük seviyesine yakın oynak seyrini sürdürüyor.

OPEC+ bu hafta gerçekleştirdiği toplantıda günlük 400.000

varillik üretim artışı planına ara verebileceğine dair sinyal verdi.

Rusya ve Suudi Arabistan’ın planlı üretim artışlarını askıya

alması yönünde henüz net bir kararı bulunmuyor
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Para-Banka İstatistikleri

EKONOMİDE BU HAFTA

Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından açıklanan Türkiye

Ekonomisinde Haftalık Gelişmeler Raporuna Göre;

03 Aralık itibariyle yatırımcıların TL mevduatı bir önceki haftaya

göre 7,5 milyar TL arttı. Dolardaki yükseliş DTH’ların 3 milyar

dolar azalmasında etkin oldu.

03 Aralık itibariyle bankacılık sektöründe Bireysel Kredi

kartlarında toplam bakiye 196,5 milyar TL oldu. Takibe giren

alacakların oranı toplam kredilerde %2,9 oldu.

Ocak-Temmuz 2021 döneminde Bireysel Kredi Kartlarında

borcunu ödememiş gerçek kişi sayısı 267.281 kişi olurken,

Tüketici Kredilerinde 596.71 kişi oldu. Tüketici Kredilerinde

borcun ödenmeyenlerin sayısı yılın ilk altı ayı için bir önceki yılın

aynı dönemine göre %142,7 arttı.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Bankacılık sektörünün konut, taşıt ve diğer kredileri toplam

tutarında bir önceki haftaya göre yaklaşık 6,2 milyar TL

değerinde artış oldu. Konut ve diğer kredi türleri arttı, taşıt

kredileri azaldı.

Kamu bankalarında konut kredi faiz oranları %1,20-1,29

oranında uygulanırken, özel sektör bankacılığında ise konut

ve ihtiyaç kredileri %1,35-2,05 oranlarında işlem gördü.

Toplam kredilerin %37’sini konut kredileri oluşturdu. TL ticari

kredilerine uygulanan ağırlıklı faiz oranı son iki haftada

%18,4’ten, %18,1’e düştü.
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Para-Banka İstatistikleri

EKONOMİDE BU HAFTA

Konut

37%

Taşıt

1%

Diğer

62%



Kamu İhale İstatistikleri

EKONOMİDE BU HAFTA

Kamu İhale Kurumu tarafından açıklanan haftalık yayımlanan

ihale istatistiklerini okuyucularımız için paylaştık.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Merkez Bankası'nın brüt rezervleri geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) brüt rezervleri 26

Kasım haftasında 126,4 milyar dolara geriledi. 19 Kasım

haftasında brüt rezervler 128 milyar doları aşmıştı.

Yabancı yatırımcı 5 hafta sonra ilk defa hissede satıcı

Yabancı yatırımcı geçen hafta 65 milyon dolarlık hisse satışı

gerçekleştirerek 5 haftalık net alıcı serisini sonlandırırken,

yabancıların Türk bankaları ile yaptığı swap miktarı geçen hafta

4,9 milyar dolara geriledi.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

Yellen: Enflasyon için 'geçici' tanımını bırakmaya hazırım

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD'de enflasyonu tanımlamak

için kullanılan "geçici" ifadesini bırakmaya hazır olduğunu

söyledi.

Powell: Enflasyonun kalıcı hale gelmemesi için araçlarımızı

kullanacağız

Fed Başkanı Jerome Powell, kalıcı yüksek enflasyon riskinin

arttığını belirterek, "Enflasyonun kalıcı hale gelmemesi için

araçlarımızı kullanacağız" dedi.

Bej Kitap’ta istihdam vurgusu

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Bej Kitap raporunda, ülkedeki

işgücü kıtlığı ve yüksek enflasyonun etkilerine değinildi. Raporda

ekonominin "ılımlı ila orta" hızda büyüdüğü, şirketlerin ise fiyat

artışları ve iş gücü sıkıntılarıyla mücadele ettiği bildirildi.

Euro tarihinin rekor enflasyonu

Euro Bölgesinde tüketici fiyatları Kasım’da artan enerji

maliyetlerinin ve tedarik zinciri sıkıntılarının etkisiyle rekor

yüksek seviyeye çıktı. Eurostat verilerine göre TÜFE Kasım’da

yıllık bazda yüzde 4.9’a yükseldi.

Euro Bölgesi'nde işsizlik Ekim'de geriledi

Euro Bölgesi'nde eylülde yüzde 7,4 olan işsizlik, ekimde yüzde

7,3'e geriledi.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

Almanya’da enflasyon yüzde 6’ya yükseldi

Almanya’da enflasyon Kasım ayında tahminleri aşarak yüzde

6’ya yükseldi.

İspanya'da enflasyon 30 yılın zirvesine tırmandı

İspanya'da enflasyon, artan gıda fiyatlarının etkisi ile yaklaşık 30

yılın en yüksek seviyesine tırmandı.

Brezilya resesyona girdi

Brezilya ekonomisi artan faizler ve yüksek enflasyon sonrasında

üçüncü çeyrekte resesyona girdi.

Rusya MB Başkanı: Enflasyonu hedefe döndürmek için sıkı para

politikası sürecek

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, enflasyon

nedeniyle sıkı para politikasına devam edeceklerini belirterek,

“Enflasyon bizi son derece endişelendiriyor.” dedi
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TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZDEN

Ukrayna’da Havalimanı Yatırımları

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky tarafından yapılan

açıklamada, Ukrayna'nın 16 şehrinde halihazırda

havalimanlarının inşası gerçekleştirildiği ifade edilmektedir.

Ukrayna Altyapı Bakanına göre, doğu Ukrayna'da Mariupol

yakınlarında bir havaalanı ile Kramatorsk ve Slavyansk kasabaları

arasında bir havaalanı inşa edilmesi planlanmaktadır. Zakarpattia

bölgesinde yeni bir havalimanının pist inşaatına 2022 yılında

başlanacaktır.

Tereshkova Santrali-Rusya

ZORLU



TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZDEN

Şili’de Covid-19 Önlemleri

1 Aralık 2021 tarihinden itibaren ülkeye iş seyahati, turistik vb.

nedenlerle giriş yapmak isteyen ve Şili’de oturum izni

bulunmayan yabancılar tam aşılı olması durumunda özel izin

gerekmeden diğer bir takım kısıtlamalar ve kurallar

çerçevesinde ülkeye yalnızca Iquique, Antofagasta, Punta

Arenas ve Santiago Havalimanları yoluyla giriş

yapabileceklerdir.

İzmir-Libya arası Feribot ile yolcu ve yük taşımacılığı

Libya-Misurata limanı ile İzmir Limanı arasında ilk defa

başlatılan yolcu-araba feribot seferinin açılış töreni, Libya

Ulaştırma Bakanı Muhammed Shuhubi’nin katılımıyla, 1 Aralık

2021 tarihinde gerçekleştirildi.

İran-Türkmenistan-Azarbaycan doğal gaz anlaşması

Türkmenistan ve Azerbaycan arasında iki ay süren müzakereler

sonucunda İran toprakları üzerinden doğalgaz takası

yapılmasına ilişkin anlaşmaya varılmıştır.

Özbekistan’da HES Projeleri

Slovak Heneken Grubu, Türkiye’de ve Sırbistan’da toplam 30

milyon avro tutarında yatırım yapacaktır



ÜYELERİMİZDEN

Çalık Enerji, daha iyi ve sürdürülebilir bir gelecek yaratmak için 

gerçekleştirdiği projelere “Enerjik Okullar Sosyal Sorumluluk 

Projesi”ni ekledi. 

Çalık Enerji «Enerjik Okullar Sosyal Sorumluluk Projesi» ni

okulların kendi enerjisini üretmesini destekleyen ve

öğrencilerin yenilenebilir enerji kaynakları ve sürdürülebilirlik

konuları hakkındaki farkındalığın artırılması hedefiyle "İnsana

değer, geleceğe yatırım" yaklaşımıyla hayata geçiriyor.

Uzun soluklu sürdürülmesi planlanan Enerjik Okullar Sosyal

Sorumluluk Projesi’nin ilk ayağı Amasya İl Milli Eğitim

Müdürlüğü’nün koordinasyonunda Amasya’da başlatıldı.

Çalık Enerji



KÜLTÜR SANAT

Soul müziğin divası Imany 8 Aralık’ta İstanbul’da 

Fransız soul divası olarak tanınan Imany, yeni albümü olan

Voodoo Cello’nun ilk Türkiye konseri için 8 Aralık’ta saat 21.00’de

Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde konser verecek.

“You Will Never Know” ve “Don’t Be Shy” single’ları ile dünya

çapında üne kavuşan sanatçı, şarkılarında aşktan, kadın hakları

mücadelesine, iklim değişikliğinden siyasi mücadelelere kadar pek

çok konuya ses oluyor.
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KÜLTÜR SANAT

Spotify'da 2021'de en çok dinlenen şarkıcılar

Dijital müzik platformu Spotify, 2021'de dünyada ve Türkiye'de en

çok dinlenenlerini açıkladı. 2021 yılında dünya genelinde en çok

dinlenen sanatçı, 9.1 milyardan fazla dinlenmeyle Latin trap ve

reggaeton müzik türünün son yıllarda öne çıkan ismi Porto Riko’lu

sanatçı Bad Bunny oldu.

Dünya listesinde ilk defa bir K-pop grubu zirvenin ilk beş içinde

yer alırken, Türkiye'de rap, pop, rock ve indie türleri öne çıktı. 2021

yılında Ezhel dördüncü kez üst üste Türkiye genelinde Spotify’da

en çok dinlenen sanatçı oldu. Ezhel’i yine bir rap sanatçısı olan

UZI ve hemen ardından ise yıllardır ilk beşteki yerini koruyan

Sezen Aksu takip etti.

43



KÜLTÜR SANAT

Türkiye'nin Oscar adayı 'Bağlılık Hasan' filmi vizyonda

Yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun 94. Akademi Ödülleri'nde

(Oscar) "Yabancı Dilde En İyi Film Dalı"nda Türkiye adına yarışacak

filmi "Bağlılık Hasan" bu hafta izleyici ile buluştu. Dünya prömiyeri

74. Cannes Film Festivali'nin "Belirli Bir Bakış" bölümünde

gerçekleştirilen filmin başrollerini, Umut Karadağ ve Filiz Bozok

paylaşıyor.

Film, geçimini baba mirası meyve bahçesi ve tarlasından sağlayan

bir adamın, tarlasına dikilmek istenen elektrik direğinden

kurtulmaya çalışırken, Hac için Mekke'ye gidişi yaklaştıkça

geçmişine ve kendi içine doğru bir arayışa çıkmasını konu

ediniyor.
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