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Bültenimizde geçtiğimiz hafta duyuru olarak paylaştığımız

gelişmelerin özetini, gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerden ana

başlıkları, sektörümüze dair güncel gelişmeleri sizlerle

paylaşıyoruz.

6-12 Aralık haftasında Türkiye ve dünya ekonomisinde öne çıkan

konuları, üyelerimizden haberleri ve kültür sanat önerilerini sizler

için derledik.

Sağlıklı günler, keyifli okumalar dileriz…

SAYIN ÜYEMİZ
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Yassıada Demokrasi ve Özgürlük Adası

MESA MESKEN



Yapım işlerinin temel girdileri olan özellikle demir, çimento ve

boru fiyatlarında ise üretici fiyat endeksi artışlarının çok

üzerinde beklenmeyen fiyat artışlarıyla karşı karşıyayız.

Yükleniciden kaynaklanmayan nedenlerle ortaya çıkan bu

artışlar, üyelerimizin ve kamu yatırımlarını sürdüren tüm

yüklenicilerin kendi imkanları ile üstesinden gelemeyecekleri

olağanüstü bir durum oluşturuyor.

Telafisi mümkün olmayan mali kayıpların ve zaman kaybının da

önüne geçebilmek adına işlerin devamlılığını sağlayacak bir

yaklaşıma ihtiyacımız var.

Elbette sektör temsilcileri olarak önceliğimiz işin, üretimin

devamı.

Sağlıklı, huzurlu bir hafta dilerim.

Celal Koloğlu

İNTES Yönetim Kurulu Başkanı

Başkan’ın Mesajı

Pandeminin de etkisi ile oluşan küresel

ekonomik sorunlar sektörümüzü

olumsuz yönde etkilemeye devam

ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun

açıkladığı verilere göre inşaat maliyet

endeksi, 2021 yılı Ekim ayında bir

önceki yılın aynı ayına göre yüzde

41,93 arttı.
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ÇALIŞMA HAYATI

Sosyal Güvenlik
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Genel yazıda 09.06.2021 tarihli ve 2021/20 Sayılı “7326 sayılı

Kanun Uyarınca Alacakların Yapılandırması” konulu Genelge’nin

“Borcun belirtilen taksit süresinden önce ödenmesi ” başlıklı

maddesinin son paragrafına ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur.

Yazıda Ödeme sürelerinin aynı olmasına rağmen ilk taksit

ödemesini gerçekleştirenler bakımından ikinci taksitin ödenmesi

halinde indirim tutarının %50, ilk taksit ödemesini

gerçekleştiremeyenler bakımından peşin ödeme hükümlerinden

yararlanılması halinde indirim tutarının % 90 olması hususunun

hakkaniyete uygun olmadığı, bu nedenle taksitle ödeme

seçeneğini seçip ilk taksit ödemesini süresinde yapanların da

yazılı talebi halinde taksitli ödeme seçeneklerini, peşin ödemeye

döndürerek geç ödeme zammıyla birlikte 31/12/2021 tarihine

kadar ödemeleri halinde peşin ödeme hükümlerinden

yararlandırılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir.

Ayrıca Peşin ödeme tutarına işlenen miktardan arta kalan tutarın

geç ödeme zammı ile birlikte 31/12/2021 tarihine kadar

ödenmemesi halinde 7326 sayılı Kanun kapsamındaki borç

yapılandırılmaları bozulacağı belirtilmiştir.

Ayrıntılar SGK sayfasında

İlk Taksit Ödemesini Gerçekleştirenlerin Peşin Ödeme 

Hükümlerinden yararlanabilmesi konulu SGK yazısı yayımlandı.

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/22620739#collapse12


ÇALIŞMA HAYATI

Sosyal Güvenlik
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Aşağıda öne çıkan maddeleri sunulan Genelgenin tamamı SGK

sayfasında.

İşverenler elektronik tebligat adresi almak zorunda

olacaklardır.

Bu kişiler dışında olan gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği

olmayanlar istemeleri halinde elektronik tebligat adresi

alabilirler.

e-Tebligat adresi alacak ve kullanacak olan muhataplar

www.turkiye.gov.tr adresinden başvuru yapmaları gerekecek.

SGK’ya işverenlik kaydı bulunmayan kullanıcılar müracaatlarını

“Gerçek Kişi İsteğe Bağlı” seçeneğinden yapabilecekler.

Tüzel kişilik adına, birden fazla yönetici bulunması

durumunda, tek bir yöneticinin- e-Tebligat başvurusu yapması

yeterli olacak.

Muhatabın e-Devlet sisteminde kayıtlı olan adresine

bilgilendirme mesajı gönderilememesi veya geç gönderilmesi,

elektronik tebligatın geçerliliğini etkilemeyecektir

Elektronik imzalı evrak işveren veya sigortalının elektronik

ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün

sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır.

e-Tebligat gönderildiğinde muhatabın e-Devlet sisteminde

kayıtlı olan cep telefonu numarasına SMS ve/veya e-posta

adresine bilgi mesajı gönderilecektir.

SGK tarafından elektronik ortamda yapacağı tebligat işlemlerinin 

usul ve esaslarına ilişkin genelge yayımladı. 



MALİ HAYAT

Vergi 
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Resmi Gazete’nin 9 Aralık 2021 tarihli sayısında ‘2022 Yılında

Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarına Uygulanacak Yeniden

Değerleme Oranının Belirlenmesine İlişkin Karar’ yayınlanmıştır.

2021 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı 2022 yılında

motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere %25 olarak

belirlenmiştir.

Buna göre bu tarifelerde yer alan taşıtlar için motorlu taşıtlar

vergileri, 2022 yılında %25 artışla uygulanacaktır.

2022 için Motorlu Taşıtlar Vergisi Belli Oldu

Samsun - Çarşamba Ayrımı - Asarcık - Samsun İl Yolu

PEKERLER



KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Veri Güvenliği Uyarısı 
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Kurum’a, “çeşitli kanallardan veya sosyal medya üzerinden

yayımlanan evde paketleme vb. konulu iş ilanlarına başvuruda

bulunan kişilerden T.C. kimlik kartı fotoğrafları ile birlikte

belirtilen IBAN hesap numarasına para göndermeleri ve hemen

ardından para iadesi işlemi yapmalarının talep edildiği, akabinde

ise iş vaadinde bulunan işletmelere ya da kişilere ulaşılamadığı

dolayısıyla kimlik bilgilerinin dolandırıcıların eline geçtiği”

yönünde çok sayıda ihbar ve şikâyet edildiği açıklanmıştır.

Kurum bu tür ilanlara itibar edilmemesi ve kişisel verilerin bu

kişilerle paylaşılmaması gerektiği konusunda uyarıda

bulunmuştur.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu hatırlatıyor

GÜLBURNU KÖPRÜSÜ

GÜRİŞ



GÜNDEM

SGK Duyurusu
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Sosyal Güvenlik Kurumu Basın Müşavirliğince yapılan duyuruda

gelir/aylık alan emekli ve hak sahiplerine bankalar tarafından

ödenen promosyonun BDDK kararı gereğince güncellendiği,

emeklilerin önceden aldıkları promosyon tutarının kıst olarak

bankaya iade edilmesi halinde kendilerine 31 Aralık 2021 tarihine

kadar 2.000.-TL promosyon ödemesi yapılacağına; ve emeklilerin

ek ödeme alacağına ilişkin sosyal medyada ve basında haberler

yer almakta olduğu belirtilmiştir.

SGK bu tarz haberlere karşı emeklilerimizi uyarmış tüm bankalar

tarafından 2.000.-TL veya ek 1.875.-TL ödeme yapılacağına ilişkin

gerçeği yansıtmayan haberlere itibar etmemeleri gerektiğini

belirtmişlerdir.

SGK’dan emeklilere önemli uyarı

NUROL



MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
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9 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete’de
→ Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti

Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

→ Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşmiş Milletleri Temsil

Etmekte Olan Birleşmiş Milletler Çevre Programı Arasında

Akdeniz’in Deniz Çevresi ve Kıyı Alanlarının Korunması

Sözleşmesi ve Protokolleri 22 nci Taraf Ülkeler Toplantısının

Organizasyonuna İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında

Karar

→ Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Katar Devleti Hükümeti

Arasında Büyük Çaplı Organizasyonların Yerine Getirilmesinde

İşbirliği Konulu Niyet Mektubunun Onaylanması Hakkında Karar

10 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete’de

→ 12 Şubat 2004 Tarihinde Paris’te İmzalanan ve 7337 Sayılı

Kanunla Onaylanması Uygun Bulunan Ekli “28 Ocak 1964 Tarihli

Ek Protokol ve 16 Kasım 1982 Tarihli Protokol ile Değiştirilen 29

Temmuz 1960 Tarihli Nükleer Enerji Alanında Üçüncü Şahıslara

Karşı Hukuki Mesuliyete Dair Sözleşmeyi Değiştiren Protokol”ün

İlişik Çekince ile Birlikte Onaylanması Hakkında Karar

yayınlanmıştır.



ATAMALAR
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettişliğine

Sn. Ufuk YÜKSEKOVA

atanmıştır.

Uzunçayır Barajı ve HES

CEMİL ÖZGÜR



FAALİYETLERİMİZ

İNTES AKADEMİ EĞİTİMLERİ
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İNTES AKADEMİ ve İLO iş birliğinde İnşaat Sektöründe Sosyal 

Uygunluk Denetimi Eğitimi gerçekleştirildi. 

Uluslararası Çalışma 

Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi 

tarafından yürütülen ve 

Sendikamızca 

desteklenen Proje 

kapsamında “İnşaat 

Sektöründe Sosyal 

Uygunluk Denetimi 

Eğitimi” gerçekleştirildi. 

İNTES Akademinin altıncı eğitimi olarak gerçekleştirilen bu

programda katılımcılar eğitim ile katılımcıların; sosyal uygunluk

kavramı ve denetimi ile çeşitli uluslararası sosyal uygunluk

standartları hakkında bilgi edindiler.

Eğitimde İNTES üye firma temsilcileri, yurt dışında iş üstlenen

firmalar, ILO temsilcileri ve Ticaret Bakanlığını yurt dışı

müteahhitlik hizmetleri dairesi ile ilgili birimi katıldı.

İNTES Akademi eğitimleri sonunda katılımcılara Sertifikaları

ulaştırılmaktadır.

Beste Ardıç Aslan



TÜRKİYE MESLEKİ YETERLİLİK MERKEZİ

13

Türkiye MYM Sınav ve Belgelendirme Faaliyetleri

06-12 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleştiren Mesleki

Yeterlilik Sınavlarımız

→ Pamukkale Boya İzmir, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya, 

Bursa, Ankara İnşaat Boyacısı,

→ Astaldi Türkerler Ankara Şehir Hastanesi Şantiyesinde

İnşaat İşçisi,

→ Roketsen İskele Kurulum Elemanı. 



EKONOMİDE BU HAFTA

İllere Göre Gayri Safi Milli Hasıla

İllere göre Gayri Safi Milli Hasıla sonuçları açıklandı. Bir önceki

yıla göre büyümeye katkısını en fazla artıran şehir İzmir oldu.

Kişi Başına Gelirin en fazla olduğu il İstanbul’da 13.914 dolar

oldu. Bir önceki yıl 15.272 idi. Başkentimizde ise kişi başına

düşen gelir 12.130 dolar oldu. Bir önceki yıl 12.525 dolar.
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EKONOMİDE BU HAFTA

İllere Göre Gayri Safi Milli Hasıla

GSYH'den en yüksek payı alan ilk beş il, 2020 yılında toplam

GSYH'nin %53,5'ini oluşturdu. Kişi başına GSYH, 2020 yılında on

dört il için Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti. İstanbul

büyümeye katkı sağlayan illerin başında geldi. Ancak katkısı

2019 yılına göre 0,09 değerinde azaldı.
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EKONOMİDE BU HAFTA

İllere Göre Gayri Safi Milli Hasıla

İllere göre büyümeye katkılar sektörlere göre de hesaplanmış

İstanbul inşaat sektörüne en fazla katma değer yaran il

olmuştur. İstanbul’u Ankara, İzmir, Bursa izlemiştir. Kilis, Kırşehir,

Burdur ise inşaat sektörüne en az katma değer yaratan iller

arasında yer almakta.
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EKONOMİDE BU HAFTA

İşgücü İstatistikleri

Ekim ayı işgücü istatistiklerinde işsizlik rakamlarında azalma

istihdam ve işgücü rakamlarında ise artış dikkat çekti. Ekim ayı

işsizlik %11,2 olarak gerçekleşti. Bir önceki ay %11,4 idi. Genç

işsizlik ise yüksek seviyelerde kalmaya devam ediyor. Genç

işsizlik Ekim ayında %20,1 oldu.
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EKONOMİDE BU HAFTA

İşgücü İstatistikleri

Üçüncü çeyrekte geniş tanımlı işsizlik oranı %22,4 olarak

gerçekleşti. Bir önceki çeyrek %25,2 idi. Son iki aylık verilerde

geniş tanımlı işsizlikteki artış dikkat çekmekte. Eylül ve Ekim

aylarında Geniş Tanımlı İşsizlik sırasıyla %21,9 ve %22,8 oldu.
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EKONOMİDE BU HAFTA

İşgücü İstatistikleri

İstihdamda en yüksek artış hizmetler sektöründe oldu. Sanayi

istihdamında ise düşüş var. İnşaat sektörünün istihdama katkısı

giderek azalıyor. Kadın iş gücüne katılım oranı %33,6 olarak

gerçekleşti.
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EKONOMİDE BU HAFTA

İŞKUR Aylık Bülten

Türkiye İş Kurumu ise Kasım ayına ilişkin iş gücü verilerini

yayımladı. Kasım ayında İŞKUR aracılığıyla 121.193 işe yerleşme

gerçekleşmiştir. İşe yerleştirilenlerin %40’ı kadın iş gücüdür. En

fazla işe yerleştirilen sektör ise sanayide oldu.
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EKONOMİDE BU HAFTA

İŞKUR Aylık Bülten

Kasım ayında İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı bir önceki aya göre %1,9

artış göstererek 3.182.210 kişi olmuştur. Kasım ayında inşaat

sektöründe 113.815 kişinin işe yerleştirilmesi yapıldı. Kasım

ayında sektör faaliyetlerinin yurt dışında yoğun olarak yaşandığı

Katar’da 858 bin kişi yurt dışında çalışmaya gönderildi.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Piyasa Katılımcıları Anketi 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu hafta piyasa

katılımcılarının enflasyon, döviz kuru ve büyüme, faiz

beklentilerini içeren anket sonuçlarını açıkladı. Enflasyon

beklentisindeki artış son dönemlerin en yüksek oranı oldu.

Paralel olarak döviz kuru beklentileri de yukarı revize edildi.
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EKONOMİDE BU HAFTA

İnşaat Maliyet Endeksleri 

Döviz kurlarında yükselişin inşaat maliyet endekslerine de

doğrudan etki yaptığı gözlemlenmekte. Özellikle aylık bazda

artış dikkat çekmekte. İnşaat maliyet endeksi %4,75 arttı. Bir

önceki aylık artış %0,37 idi. Bina dışı yapılarda ise artış %6,04

gerçekleşti. Bir önceki ise %0,45 idi.
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EKONOMİDE BU HAFTA

İnşaat Maliyet Endeksleri 

Bina inşaatlarında malzeme endeksindeki artış bir önceki aya

göre %50,98 oldu. Malzeme endeksi bina dışı yapılarda ise

%48,78 artış gösterdi. İnşaat maliyet endeksleri Haziran-

Temmuz aylarında aşağı yönlü eğitim göstermişti.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Dış Ticaret Endeksleri 

TÜİK tarafından Ekim 2021 dönemine ilişkin dış ticaret endeksleri

bir önceki aya göre sınırlı bir atış gösterdi. Ekim ayında 157,0

olarak gerçekleşen endeks Eylül ayında 156,9 idi.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları 

TÜİK’in açıkladığı Kasım ayı Finansal Yatırım Araçlarının Getiri

Oranlarında dolar kuru artışları ile birlikte yükselen enflasyonun

yatırımcılara yansıdığı görülmekte. Altın, ABD doları, Euro’da

aylık reel getiri oranları artarken mevduat faizi yatırımcısına reel

olarak kaybettirdi.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları 

Yıllık değerlendirmede de yine en yüksek artış Amerikan

dolarında gerçekleşti. Külçe altın, BİST 100, Euro, Mevduat Faizi

yıllık bazda yatırımcısına kaybettirdi.
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TCMB Efektif  Satış Dolar Kuru

TCMB Efektif Satış  Euro Kuru

Merkez Bankası Haftalık dolar/euro hareketleri

EKONOMİDE BU HAFTA
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Dolar/TL bu hafta 14 TL seviyelerine kadar yakınsadı. Cuma

günü ise Merkez’den doğrudan döviz müdahalesi geldi.

Merkez’in müdahalesi sonrasında sınırlı değerleme görerek

13,70’lere kadar gerileyen Dolar/TL yeniden yükselişe geçti.

Önümüzdeki hafta Türkiye’de ve gelişmiş piyasalarda

açıklanacak Merkez Bankası kararları dolar/TL’de oynaklığa

sebep olabilir. ABD’de Enflasyon oranları beklentilere paralel

geldi. 39 yılın en yüksek oranı olarak ifade edilen %6,8 oldu.

Yüksek enflasyon oranları Merkez Bankasının kararlarında etkili

olabilir.

ABD’de güçlü ekonomik veriler ile Dolar/Endeksi yükselişini

sürdürdü.

Haftalık Kur Hareketleri

EKONOMİDE BU HAFTA
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Altında Haftalık Görünüm

EKONOMİDE BU HAFTA

Altının ONS fiyatı bu hafta 1.1771 dolara kadar geriledi. ABD’de

enflasyon verisinin beklentilere paralel yüksek gelmesi ile hafta

boyu yatay bir seyir izleyen ONS altın Cuma günü yükselişe

geçti.

Gram altın ise dolar/TL’deki yükselişten destek bularak yukarı

hareket ediyor. Geçtiğimiz hafta da okurlarımızla paylaştığımız

üzere gram altın 795 TL rekor seviyesine kadar yükselmişti. Bu

hafta ise yatay bir seyir gösterdikten sonra 780 seviyelerine

kadar geriledikten sonra ABD enflasyon verisinin açıklanmasının

ardından yeniden yükseldi.

Altın, yılın ilk gününe göre yatırımcısına nominal %75

kazandırırken 10 gün öncesine göre %8 kazandırdı. Çeyrek altın

Cuma günü 1.301 TL’den satış gördü.
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Emtia Piyasası

EKONOMİDE BU HAFTA

Brent Petrolün ve Amerikan tipi petrol geçtiğimiz hafta 70

dolar seviyelerine kadar işlem gördükten sonra bu hafta

yeniden grafik yukarı yönlü hareket etti

Omikron varyantının etkisi belirsizliğini koruyor. Yaygınlığı fazla

olsa da hastalık sürecinin etkinliğinin az olmasına dair veriler

petrol fiyatlarını geçen haftaya göre yükseltti.

Ancak varyantın seyrinin henüz netlik kazanmaması dolayısıyla

bazı ülkelerin seyahat kısıtlamaları getireceğine dair sinyaller

vermesi talebi baskılamakta.

OPEC+ yaşanan gelişmelere göre üretim kısıtına

gidebileceğine ilişkin sinyal verdi.
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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-Eylül 2021 döneminde Bireysel Kredi Kartlarında borcunu

ödememiş gerçek kişi sayısı 320.889 kişi olurken, Tüketici

Kredilerinde 967.136 kişi oldu. Tüketici Kredilerinde borcun

ödenmeyenlerin sayısı yılın ilk on ayı için bir önceki yılın aynı

dönemine göre %73,20 arttı.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Bankacılık sektörünün konut, taşıt ve diğer kredileri toplam

tutarında bir önceki haftaya göre yaklaşık 2,6 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
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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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518 505

407

6.ARA 7.ARA 8.ARA 9.ARA 10.ARA

225

275 276

246

203

6.ARA 7.ARA 8.ARA 9.ARA 10.ARA



EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

TCMB'den dövize üçüncü müdahale

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, cuma günü döviz

piyasasına satış yönünde müdahale etti. Müdahale sonrası kur,

ilk tepki olarak 13,75'e gerilese de TCMB'nin hamlesi etkili

olmadı ve kur yeniden 13,90'ın üzerine çıktı.

S&P, Türkiye'nin notunu teyit etti, görünümünü "negatif"e

çevirdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's

(S&P), Türkiye'nin döviz cinsinden kredi notunu "B+" ve yerel

para birimi cinsinden kredi notunu "BB-" olarak teyit etti.

Kuruluş, Türkiye’nin kredi notu görünümünü ise "durağan"dan

"negatif"e çevirdi.

35

Çatalan Barajı

DSİ Arşivi



EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Merkez Bankası döviz rezervleri geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz rezervleri

geçen hafta gerileme kaydetti. TCMB verilerine göre 3 Aralık

haftasında brüt rezervler 124,1 milyar dolara düştü. Bir önceki

hafta bu rakam 126,4 milyar dolar olmuştu.

Fitch: TCMB'nin faiz indirimi makroekonomik istikrar için risk

Fitch Ratings, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın daha fazla

faiz indirmesinin makroekonomik istikrar için risk yarattığını

belirtirken, gelişmiş ülkelerin faizleri artırmasına karşı Türkiye'nin

bölgedeki en kırılgan ülke olduğunu belirtti.

Moody's: Türkiye’de enflasyon büyümeyi yavaşlatacak

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’yle

ilgili değerlendirmesinde 'katı' enflasyonun 2022’de büyüme

ivmesini önemli ölçüde yavaşlatacağını açıkladı.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

ABD'de enflasyon 39 yılın zirvesinde

ABD'de Kasım ayına ilişkin enflasyon verileri açıklandı. Buna

göre yıllık enflasyon yüzde 6,8 oldu. Bu rakam 1982 yılından bu

yana en yüksek enflasyon rakamı olarak kaydedildi.

ABD bütçesi Kasım'da 191 milyar dolar açık verdi

ABD'de bütçe açığı, Kasım'da geçen yılın aynı ayına kıyasla

yaklaşık yüzde 32 artarak 191 milyar dolar oldu.

ABD’de işsizlik maaşı başvuruları 52 yılın en düşük seviyesinde

ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 184 bine gerileyerek

1969’dan beri en düşük seviyeye indi.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

Von Der Leyen: Hızla artan enerji fiyatlarından endişe

duyuyoruz

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen,

son dönemde hızla artan enerji fiyatlarından endişe

duyduklarını belirterek, doğal gazdaki aşırı dışa bağımlılığın

sürdürülemez olduğunu söyledi.

Yellen: Üretim artışı, korumacılık benzeri adımlar gerektirebilir

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ABD’nin arz zincirinde yurt

dışına olan bağımlılığının kırılganlığa neden olduğunu, milli

güvenlik ve ekonomiyi korumak açısından kritik önemdeki

ürünlerin içeride de üretilmesi gerektiğini belirtti.

Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni Nisan’dan beri en düşük

seviyede

Euro Bölgesi’nde yatırımcı güven endeksi, koronavirüs

salgınında yeni varyant ve bununla gelen kısıtlamalara yönelik

endişelerle Nisan 2021'den beri en düşük seviyesine geriledi.

İngiltere Ekim’de tahminlerin altında büyüdü

İngiltere ekonomisi Ekim’de tedarik zincirindeki sıkıntılarla

tahminlerin altında yüzde 0.1 büyüdü.

Almanya’da yatırımcı güveni virüs endişesiyle geriledi

Almanya’da yatırımcı güveni yeni virüs dalgasıyla kötüleşti. ZEW

beklentiler endeksi Aralık’ta 31.7’den 29.9’a geriledi.
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Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

Çin’de üretici enflasyonu 26 yılın zirvesinden geriledi

Çin’de üretici fiyatları enflasyonu Kasım ayında son 26 yılın en

yüksek seviyesinden ılımlı bir şekilde yavaşladı. Bu durum,

politika yapıcılara ekonomiyi desteklemek için daha fazla alan

sağlıyor.

Brezilya'da enflasyon 18 yılın zirvesinde

Brezilya’da enflasyon Kasım ayında beklentilerin altında

kalmasına rağmen 18 yılın zirvesine tırmandı.

Brezilya'da faiz artış döngüsü devam etti

Brezilya Merkez Bankası faizi 150 baz puan artırdı ve

sıkılaşmanın devam edeceğini vurguladı.
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TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZDEN

Ukrayna’da Covid -19 Önlemleri

Ukrayna’da "sarı" karantina bölgesinde 6 Aralık itibaren aşılama

gerekliliği ve bir doz aşılama için sertifikanın geçerliliği 30 gün

olacaktır.

"Sarı" bölge için uygulanacak yasaklar: çalışanlarının

%100'ünden daha az bir doz aşı olduğu eğitim kurumlarının

çalışması; eğitim için başvuranların sertifikalandırılması dışında

toplu etkinliklerin düzenlenmesi; sinemaların, tiyatroların ve

diğer kültürel kurumların çalışmaları; Paket servis ve teslimat

siparişleri haricinde, catering işletmelerinin çalışması; spor

salonları, ve sosyal kuruluşların dışında konaklama tesislerinin

faaliyetleri; bölgeler arası ve uluslararası taşımacılık.

Turkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi 

YDA



TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZDEN

Avusturya’da Yeni Dönem Covid-19 Önlemleri

Avusturya’da 22 Kasım 2021 tarihinde yürürlüğe giren genel

karantina ve tam kapanma 12 Aralık 2021 tarihinde aşı olanlar

ve iyileşenler için sona eriyor. Bununla beraber tam kapanma,

geçerli bir aşı sertifikası (2-G sertifikası) olmayan kişiler için

devam edecek. 12 yaşın altındaki kişiler çıkış kısıtlamalarından

ve düzenlemelerinden muaf tutulacak.

Belarus-Türkiye Ticaret Bağı

Belarus ve Türk heyeti yetkilileri hizmetlerde serbest ticaret

konulu ikili anlaşma taslağını görüşmek üzere Belarus’ta bir

araya geldi.

Atina’da Kira Fiyatları

Αtina’da perakende mağazalarının kira fiyatları 2020 yılına göre

büyük artış göstermiştir. Yapılan analize göre, yılın 3.

Çeyreğinde pazara giriş yapan yeni markalarla birlikte, yer

kiralamalarında da artış yaşanmıştır.

Fas’ta AVM Yatırımı Gerçekleşecek

Fas’ta Cabo Negro bölgesinde bulunan yeni ticari bölgede

halka açık ticarete yönelik Outlet projesi geliştirilmesi için outlet

veya uluslararası standartlara sahip alışveriş merkezleri

projelerinin geliştirilmesi, tanıtımı ve yönetiminde uzmanlaşmış

yatırımcıların seçimi için Ön Yeterlik İhalesi açılmıştır.



KÜLTÜR SANAT

'Batı Yakasının Hikayesi‘ vizyona girdi

Ünlü yönetmen Steven Spielberg'in, 1957 yapımı aynı isimli klasik

Broadway müzikalinden uyarladığı "Batı Yakasının Hikayesi/West

Side Story" bu hafta vizyona girdi.

Broadway'i 1957 yılında kasıp kavuran aynı isimli müzikalden

uyarlanan ve sinemaya daha önce 1961 yılında çevrilmiş "Batı

Yakasının Hikayesi", iki farklı etnik kökenden gelen iki ezeli

düşman çetenin birbiriyle rekabetinin yanı sıra bu iki çeteye

mensup genç bir çiftin imkansız aşkını anlatıyor.
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KÜLTÜR SANAT

CSO & Michel Camilo Konseri

Grammy ödüllü latin caz piyanisti Michel Camilo, 17 Aralık'ta CSO

Ada’da sahne alacak. Camilo, kendi piyano konçertosunu Cem'i

Can Deliorman yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni

Orkestrası eşliğinde icra edecek.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası

Cemi'i Can Deliorman Şef

Michel Camilo Piyano

Michel Camilo, Piyano Konçertosu No 1

Gershwin Rhapsody in Blue
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KÜLTÜR SANAT

2021’in En Popüler Dizileri

Tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri,

film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran, sinema ve

televizyon veri tabanı IMDb’de, seyircilerin oylarıyla 2021’in en

popüler dizileri belirlendi.

Zirveye WandaVision yerleşirken, onu sırasıyla Loki, Squid Game,

The Falcon and the Winter Soldier, Bridgerton, The Walking Dead,

Mare of Easttown, Shadow & Bone, Cobra Kai ve Lucifer izledi.
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