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Bültenimizde geçtiğimiz hafta duyuru olarak paylaştığımız

gelişmelerin özetini, gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerden ana

başlıkları, sektörümüze dair güncel gelişmeleri sizlerle

paylaşıyoruz.

20-26 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 Sektörün Değerli Temsilcileri,
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Çamlık Tepesi Rekreasyon Alanı

DUYGU MÜHENDİSLİK 



Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından

açıklanan yeni enstrümanın olumlu yansımalarını görmeye

başladık. 2021 yılına veda etmeye hazırlandığımız günlerde

devreye alınan tedbirler diliyorum ki kısa-orta ve uzun

vadede ülkemiz için daha da etkili sonuçlar doğursun.

İş dünyasının temsilcileri olarak hepimizin ortak gayesi, ortak

talebi istikrar ve öngörülebilirlik. Güvenli yatırım ortamını ve

sürdürülebilir kalkınmayı sağlayacak adımları atmak ekonomi

politikalarımızın ana ekseni olmalı.

İnşaat sanayicileri olarak bizler sektörümüzün çıtasını

yükseltmeye, yatırım, üretim, istihdam için durmaksızın

çalışmaya devam edeceğiz.

Sağlıklı, huzurlu günler diliyorum.

Celal Koloğlu

İNTES Yönetim Kurulu Başkanı

Başkan’ın Mesajı

Ekonomideki kaygı verici gidişatın

yönünü değiştiren bir sürece girdik

geçtiğimiz hafta.

Son aylarda döviz kurlarındaki oluşan

sağlıksız fiyat oluşumlarının önüne

geçmek için Kur Korumalı TL Vadeli

Mevduat hayata geçirildi.
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ÇALIŞMA HAYATI

Ücretler
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Hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari

ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve

işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet

eden ücretleri (Şu kadar ki, istisnayı aşan ücret gelirinin

vergilendirilmesinde verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarları ve

oranları, istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenir.

Ödenecek vergi tutarı, bu suretle bulunan vergi tutarının içinde istisna

tutara isabet eden kısım düşülmek suretiyle hesaplanır. İstisna nedeniyle

alınmayacak olan vergi ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden

hesaplanması gereken vergiyi aşamaz. Birden fazla işverenden ücret

alanlarda bu istisna sadece en yüksek olan ücrete uygulanır.).”

Asgari geçim indirimi ve diğer ücretlere ilişkin maddeler ve aylık 

brüt ücrete isabet eden kısım için damga vergisi yürürlükten 

kaldırıldı. 193 sayılı Kanun’un ücretlerde istisnalar başlıklı 23. m. 

aşağıdaki bent eklendi. 

Karacabey Kavşağı

GÖÇAY



MALİ HAYAT

Bankacılık İşlemleri
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Bankacılık sistemindeki toplam mevduat/katılım fonu içinde Türk

lirasının payının artırılarak finansal istikrarın desteklenmesi

amacıyla;

➔ 20 Aralık 2021 tarihinde ABD doları, Euro ve İngiliz Sterlini

cinsinden döviz tevdiat hesabı veya döviz cinsinden katılım

fonu bulunan yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, söz konusu

hesaplarını vadeli Türk lirası mevduat/katılma hesabına

dönüştürmeleri halinde destekten yararlanabileceklerdir.

➔Hesaplar 3, 6 ve 12 ay vadeli olarak açılabilecektir.

➔Açılacak Türk lirası vadeli hesaplara işleyecek faiz/kâr payı ile

hesap açılışı ve vade sonundaki kur değişim oranı

kıyaslanarak yüksek olan oran üzerinden mevduat ve katılım

fonu sahibine ödeme yapılacaktır.

➔Hesap açılışındaki kur ile vade sonu kurunun ne olduğuna

bakılmaksızın anapara ve faiz/kâr payı tutarı müşteriye banka

tarafından ödenecektir.

➔ Vade sonu kuru üzerinden hesaplanacak tutar, anapara ve

faiz/kâr payı tutarından büyükse; aradaki fark TCMB

tarafından karşılanacaktır.

➔ Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda

destekten faydalanılamayacaktır.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz tevdiat hesaplarının ve 

döviz cinsinden katılım fonlarının hesap sahibinin talebi üzerine 

Türk lirası vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve katılım 

fonu sahiplerine destek sağlanmasına karar vermiştir.



MALİ HAYAT

Bankacılık İşlemleri
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Vade sonu kurunun dönüşüm kurundan yüksek olması

durumunda;

a) Faiz/kâr payı tutarı > kur farkı ise anapara + faiz/kâr payı

b) Faiz/kâr payı tutarı< kur farkı ise

anapara + faiz/kâr payı + “kur farkı – faiz/kâr payı”

tutarı hesap sahibine ödenir,

“KUR FARKI – FAİZ/KÂR PAYI” Merkez Bankasınca bankaya ödenir.

Hesap sahibi toplamda kur farkı kadar getiri elde eder.

Merkez Bankası tarafından Türk Lirası Mevduat ve Katılma 

Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğe ilişkin 

uygulama ayrıntıları açıklandı.

Vadeden önceki çekimlerde hesap bakiyesi düşük kurdan 

güncellenecek.

Yenicekent İletim Kanalı

HMP



MALİ HAYAT

Bankacılık İşlemleri
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Birikimlerini TL mevduat olarak değerlendiren vatandaşlar

için “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat” ürünü şartları şöyle;

➔Ürün, gerçek kişilerce TL vadeli hesaplar üzerinde işleyecek

faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı

kıyaslanacak.

➔ Bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacaktır.

➔ Kur farkı hesaplamaları için TCMB her gün saat 11:00’de USD

döviz alış kuru yayınlayacaktır.

➔ Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması

halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına TL olarak

yansıtılacaktır.

➔Hesaplar 3, 6, 9 ve 12 ay vadeler ile açılabilecektir. Minimum

faiz oranı TCMB Politika Faiz Oranıdır.

➔ Sisteme isteyen her banka katılabilecektir.

➔ Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda hesap

vadesiz hesaba dönüşecek, faiz hakkı ortadan kalkacaktır.

➔Hesabın açıldığı tarihteki TCMB kuru ile hesabın kapatıldığı

tarihteki TCMB kurundan düşük olan üzerinden hesap

bakiyesi güncellenecektir.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca kur korumalı TL mevduat 

hesaplarına yönelik kullanım şartları yayımlanan basın 

duyurusu ile açıklandı. 



MALİ HAYAT

Bankacılık İşlemleri
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Bankaların, “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı”na

uygulayacağı asgari faiz oranı Türkiye Cumhuriyet Merkez

Bankasınca belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının

altında olmayacaktır.

Bankalarca uygulanacak azami faiz oranı ise asgari faiz oranının

en fazla 300 bp üstünde belirlenebilecektir. Azami faiz oranı

Hazine ve Maliye Bakanlığınca güncellenebilecek ve güncelleme

tarihi ile sonrasında açılacak hesaplar için geçerli olacaktır.

Afsin-Elbistan Termik Santrali Yardımcı Binalar

GÜNAL



MALİ HAYAT

Bankacılık İşlemleri
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Kur korumalı TL mevduat ve döviz tevdiat hesaplarından TL 

mevduata dönüşe destek için kıyaslama tablosu 

« Kur Korumalı TK Mevduat Döviz Tevdiat

hesaplarından TL  

Mevduata Destek

Vade 3/6/9/12 ay 3/6/12 ay

Hesaba Konu Para Türk Lirası ABD Doları, Euro,

İngiliz Sterlini

Kişi Yurt İçinde Yerleşik Gerçek 

Kişiler

Yurt İçinde Yerleşik 

Gerçek Kişiler

Getiri Vade sonu faiz ve kur

değişiminden yüksek olan 

ödenir

Vade sonu faiz/kar

payı ile

değişiminden 

yüksek olan ödenir

Vade Bozulursa Vade öncesi para çekiminde 

destekten fayda 

sağlanamaz. 

Hesabın açıldığı ve 

kapandığı tarihlerdeki kurun 

düşük olanına göre hesap 

bakiyesi güncellenir.

Vade öncesi para 

çekiminde 

destekten fayda 

sağlanamaz. 

Hesabın açıldığı ve 

kapandığı 

tarihlerdeki kurun 

düşük olanına göre 

hesap bakiyesi 

güncellenir

Karşılayan Taraf Hazine ve Maliye Bakanlığı TCMB

Kaynak: Bloomberg HT



MALİ HAYAT

Motorlu Taşıtlar Vergisi
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Resmi Gazete’nin 21 Aralık 2021 tarihli sayısında 2022 yılı için

Motorlu Taşıtlar Vergisi artış oranı %25 olarak belirlendi.

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri, Motosikletler,

Minibüs ve Kamyon tipi araçlara yönelik 2022 yılına ait ödenecek

rakamlara ait listeler yayımlandı.

Yıl, araç değerleri, silindir hacmine göre kategorize edilen

motorlu taşıt vergisinde;

En düşük tutar yaşı 16 yıl ve üzeri olan, motorlu silindir hacmi

1300 cm3,değeri 70.600’ü aşmayan bir otomobil için 136 TL. En

yüksek tutar ise motor silindir hacmi 4001 cm3,değeri 840.700

TL’yi aşan bir otomobil için 62.633 TL’dir. Ayrıntılı tablo Resmi

Gazete’nin 21 Aralık 2021 tarihli sayısındadır.

Örnek olarak Motor Silindir Hacmi 1300-1600 cm3’e kadar olan

otomobil için ödenecek 2022 yılının Motorlu Taşı Vergileri şöyle:

2022 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 

1300 cm3-16000 

cm3

1 – 3 

yaş

4 – 6 

yaş

7 – 11 yaş 12 – 15 

yaş

16 ve 

yukarı

70.600’ü 

aşmayanlar

2.287 1.715 995 703 270

70.600’ü aşıp 

123.700’ü 

aşmayanlar

2.517 1.887 1.095 771 295

123.700’ü aşanlar 2.746 2.058 1.192 842 322

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211221-11.htm


MALİ HAYAT

Damga Vergisi
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488 sayılı Damga Vergi Kanununun mükerrer 30 uncu

maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Tebliği ile tespit

edilen maktu vergiler, maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami

miktarlarını belirleyen hadler dahil, yeniden değerleme oranında

artırılmıştır.

1/1/2022 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ

ekindeki (1) sayılı tabloda (linkte) gösterilmiştir.

Buna göre her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst

sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2022

tarihinden itibaren 4.814.234,00 Türk Lirası olmuştur.

2022 yılı Damga Vergisi değerleri belli oldu

Salman Projesi 

KAYAOĞLU

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211221-12-1.pdf


MALİ HAYAT

Emlak Vergisi
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Emlak vergi değerleri, 2022 yılında, bu yıla ait yeniden değerleme

oranının yarısı ( yüzde 18,10 ) kadar artırılarak hesaplanacak. İlgili

Tebliğ Resmi Gazete’nin 21 Aralık 2021 tarihli sayısında

yayımlandı.

Buna göre Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli

taşınmazlardan bina vergi değeri 6 milyon 173 bin liranın

üzerinde olanlar değerli konut vergisine tabi olacak.

2022 yılı Emlak Vergisi değerleri belli oldu 

Bu kapsamda,

Vergi oranlarına esas mesken nitelikli taşınmaz değerlerinin alt 

ve üst sınırları 6 milyon 173 bin lira ile 9 milyon 260 bin lira 

arasında olanların (bu tutar dahil) 6 milyon 173 bin lirayı aşan 

kısmı için binde 3 olarak,

Taşınmazlardan değeri 12 milyon 347 bin liraya kadar olanların 

(bu tutar dahil) 9 milyon 260 bin lirası için 9 bin 261 lira, fazlası 

için binde 6'lık oran, 

Değeri 12 milyon 347 bin liradan fazla olanlarda sınır, bu tutar 

için 27 bin 783 lira, fazlası için ise binde 10 olarak 

hesaplanacak. 



MALİ HAYAT

Özel İletişim Vergisi 
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Özel İletişim Vergisi Genel Tebliğinde Mobil telefon aboneliğinin ilk

yirmi milyon lira ayrıca özel iletişim vergisi alınır. Bu tutar, her yıl bir

önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre

belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır.

Hesaplanan tutarın yüzde beşini aşmayan kesirler dikkate alınmaz.”

hükmü yer almaktadır.

Buna göre, söz konusu maktu vergi tutarı 1/1/2022 tarihinden

itibaren 117,00 TL olarak uygulanacaktır.

2022 yılı Özel İletişim Vergisi değerleri belli oldu 

Çamlıca TV-Radyo Projesi

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI



MALİ HAYAT

Harçlar Kanunu
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492 sayılı Harçlar Kanuna’na bağlı tarifelerde yer alan ve 2021

yılında uygulanan maktu harçlar yeniden değerleme oranında

artırılmıştır.

Artırılan bu tutarlar 1/1/2022 tarihinden itibaren uygulanmak

üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

2022 yılı için belirlenen Vergi Harçları listesi yayımlandı

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211221-14-1.pdf


MALİ HAYAT

Vergiler
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Resmi Gazete’de yayımlanan “Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste

Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile

2021 yılı için Malul ve Engellilerin taşıt alımında olan 330.800 TL

ÖTV istisnası %36,20 olan yeniden değerleme oranında

tarihinden artırılarak 01.01.2022 itibaren geçerli olmak üzere

450.500 TL’ye çıkarılmıştır.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ ile, indirimli orana tabi işlemler nedeniyle

yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade

konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır, 2022 yılı için 25.700 TL

olarak belirlenmiştir.

Engelli Sürücüler için ÖTV Muafiyeti ve Katma Değer Vergisi 

Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

yayımlandı. 

TOKİ- Tunceli Üniversitesi 2. Etap 

Kampüs Binası



MALİ HAYAT

Gelir Vergisi
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Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan

tarife, 2022 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas

alınmak üzer aşağıdaki şekilde yeniden belirlendi.

Tebliğ 01.01.2022’de yürürlüğe girecektir.

2022 yılı için Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 

tarafından Gelir Vergisi Tebliğ yayımlandı. 

32.000 TL'ye kadar % 15

70.000 TL'nin 32.000 TL'si için 4.800 TL, 

fazlası

% 20

170.000 TL'nin 70.000 TL'si için 12.400 TL (ücret 

gelirlerinde 250.000 TL'nin 70.000 TL'si için 12.400 TL), 

fazlası

% 27

880.000 TL'nin 170.000 TL'si için 39.400 TL (ücret 

gelirlerinde 880.000 TL'nin 250.000 TL'si için 61.000 TL), 

fazlası

% 35

880.000 TL'den fazlasının 880.000 TL'si için 287.900 

TL (ücret gelirlerinde 880.000 TL'den fazlasının 880.000 

TL'si için 

281.500 TL), 

fazlası

% 40



MALİ HAYAT

Vergisel Düzenlemeler
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Türkiye Elektrik Kurumu dışındaki özel hukuk hükümlerine tabi

sermaye şirketleri statüsüne sahip yerli ve yabancı şirketlerin

elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı ve ticareti ile görevlendirilmesini

düzenleyen Kanunda değişikliğe gidilerek 28/5/1986 tarihli ve 3291

sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi gereğince tahsil olunan katkı payı

tutarları, ibaresi kaldırıldı. Bundan böyle Elektrik Tedarik Lisansı

sahipleri bundan böyle sektör katkı payı ödemeyecekler.

Bir başka değişiklik de TRT’ye devamlı ve yeterli gelir kaynağı

sağlamak amacıyla hazırlanan Kanun’da yapılmıştır. Kanun’da yer

alan radyo, televizyon, video ve birleşik cihazlar ile görsel ve/veya

işitsel yayınları alabilen her türlü cihazlardan alınacak ücretler,

elektrik enerjisi hasılatından ayrılacak paylar ile çeşitli gelirlerin

tahakkuk, tahsilat işlemlerini kapsar. ibaresindeki «elektrik enerjisi

hasılatından ayrılacak paylar” çıkartılmıştır. Ayrıca aynı Kanun’un

Nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel

kişiler, iletim, dağıtım ve perakende satış hizmetlerine ilişkin

bedeller hariç olmak üzere, elektrik enerjisi satış bedelinin yüzde

ikisi tutarındaki payı faturalarında ayrıca gösterir ibaresi de

yürürlükten kalkmıştır.

Bazı Kanunlarda yapılan değişiklik ile Enerji sektöründe bazı 

düzenlemeler getirildi 



MALİ HAYAT

Gelir Vergisi
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Damga Vergisinden istisna edilen kağıtlar başlıklı ekli listesinin

Ticari ve medeni işlerle ilgili kâğıtlar” başlıklı bölümüne 25 Aralık

2021 tarihli Resmi Gazete ile ekleme yapılmıştır. Ücretlere ilişkin

kâğıtlar” ibaresinden sonra gelmek üzere (Bu maddenin birinci

fıkrasının (18) numaralı bendinde düzenlenen ücretlerde istisna,

aylık brüt asgari ücrete isabet eden kısım için uygulanır) şeklinde

parantez içi hüküm eklenmiştir.

Ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetlere ilişkin olmamak şartıyla gerçek kişiler

arasında düzenlenen akitlerle ilgili kâğıtlar (Söz konusu kâğıtlar, resmi

dairelere veya noterlere ibraz edildikleri takdirde bu tarih itibarıyla vergiye

tâbi tutulur ve ibraz edenlerce ödenir.). ile Gelir Vergisi Kanununun 23

üncü maddesinde belirtilen ücretlere ilişkin kâğıtlar

Damga Vergisi Kanununda değişiklik 

Maltepe Carrefour Açık ve Kapalı Otoparkları ile Bağlantı Yollarının 

Yapımı

FERMAK



MALİ HAYAT

BDDK Düzenlemesi
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BDDK “Yenileme merkezi” veya “yetkili satıcı” niteliğinde olması

kaydıyla, «yenilenmiş ürün” niteliğinde olan cep telefonu

alımlarında,

➔ Fiyatı beş bin Türk Lirası ve altında olan cep telefonları için on

iki ay,

➔ Fiyatı beş bin Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonları için

altı ay olarak,

belirlenmesine karar verildi.

Cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde ise

getirilen yeni düzenleme şöyle;

➔ Vade sınırının belirlenmesinde dikkate alınan üç bin beş yüz

Türk Lirası tutarının beş bin Türk Lirası olarak artırılmasına,

➔ Cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerindeki

vade sınırının, fiyatı beş bin Türk Lirası ve altında olan cep

telefonları için on iki ay,

➔ Fiyatı beş bin Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonları için

üç ay olarak,

belirlenmesine ilişkin hükümler 21 Aralık 2021 tarihli Resmi

Gazete’de yayımlanmıştır.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı ile cep telefonu 

taksit ile alım ve kredi kullanma koşulları belirlendi.



ATAMALAR
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcılığına

Sn. Murat ZAMAN

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğüne 

Sn. Eyyüp KARAHAN

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

Yüksek Fen Kurulu Üyeliğine

Sn. Meral ERTAN BULUT

atanmıştır.

Kasımlar Barajı ve HES Isparta 

GÜLSAN



MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

22

22 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete’de

→ Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türk Dili Konuşan Ülkeler

İşbirliği Konseyi Arasında Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği

Konseyi Sekretaryasına Bina Tahsisine İlişkin Uygulama

Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

→ Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mozambik Cumhuriyeti

Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği

Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

→ Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Togo Cumhuriyeti

Hükümeti Arasında Diplomatik Temsilcilikler İçin Arsa

Takasına İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar

yayınlanmıştır.

Azerikimya EP-300 Etilen Tesisi

ÜSTAY



TÜRKİYE MESLEKİ YETERLİLİK MERKEZİ

23

Türkiye MYM Sınav ve Belgelendirme Faaliyetleri

20-26 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleştiren Mesleki

Yeterlilik Sınavlarımız

→ Pamukkale Boya İzmir, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya, Bursa,

Afyon, Ankara İnşaat Boyacısı,

→ Marshall Boya Ankara İnşaat Boyacısı,

→ Astaldi Türkerler Ankara Şehir Hastanesi Şantiyesinde İnşaat

İşçisi,

→ Kolin Lüleburgaz Şantiyesi İnşaat İşçisi, Betonarme Demircisi,

→ Regnum Gayrimenkul Geliştirme İnş. San Ve Dış Tic. A.Ş nin

Bodrum Şantiyesi İnşaat İşçisi.



EKONOMİDE BU HAFTA

Tüketici Güven Endeksi

Tüketicide güven endeksi son iki yılın en düşük seviyesinde.

Ekonomide kötümserliğe işaret eden 100 değerinin altında bir

değer alarak 68,9 oldu. Bir önceki yıla göre en hızlı düşüş

Mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için

uygunluğu endeksine oldu. (-26,1)
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EKONOMİDE BU HAFTA

PPK Toplantı Özeti 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından geçtiğimiz hafta

politika faiz oranının belirlendiği toplantıya ilişkin özet metin 23

Aralık 2021 tarihinde yayımlandı. Metinde Merkez’in

enflasyonda orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar

elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edileceği

belirtilmiştir.
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EKONOMİDE BU HAFTA

PPK Toplantı Özeti 

Enflasyonun kısa dönemde, başta döviz kurları, emtia fiyatları ve

yönetilen/yönlendirilen fiyatlar olmak üzere arz ve talep yönlü

çeşitli unsurların etkisiyle oynak bir seyir izlemesi

beklenmektedir.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Tarımsal Girdi Endeksi

Son dönemde ülkemizde olduğun gibi dünya gıda fiyatlarında

artış gündemde. Bu nedenle bu konudaki istatistikleri de

okuyucularımız için derliyoruz. Yıllık ve aylık bazda en fazla artış

Gübre ve Toprak Geliştiriciler grubunda oldu.
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TCMB Efektif  Satış Dolar Kuru

TCMB Efektif Satış  Euro Kuru

Merkez Bankası Haftalık dolar/euro hareketleri

EKONOMİDE BU HAFTA

28



Bu hafta Dolar/TL dalgalı bir seyir izledi. Pazartesi günü 18 TL

seviyesine kadar yükseldi. Aynı gün akşam saatlerinde Kabine

toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın

TL’yi özendirmeye yönelik Yeni Ekonomi Paketinin

açıklanmasının ardından TL’de sert düşüş yaşandı. 10,50 TL

seviyesine kadar gerileme göstermesinin ardında 12,50-13,00

seviyelerinde işlem gördü. Haftanın son günü ise 11,50-12,00

bandında ilerledi. Dolar/TL bu bantta Kasım ayında

gerçekleşmişti.

Bu hafta dolar gelişmekte olan para birimleri arasında değer

kaybetti, TL en çok değer kazanan para birimi olarak ayrıştı.

Dolar endeksi 96,02’e geriledi.

Euro’da da TL lehine gelişme yaşandı. Euro Perşembe günü

12,88 seviyesine kadar geriledi.

Haftalık Kur Hareketleri

EKONOMİDE BU HAFTA
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Altında Haftalık Görünüm

EKONOMİDE BU HAFTA

Altının ONS fiyatı bu hafta 1.1780 dolar seviyesine kadar

geriledikten sonra, Cuma yükselişe geçti. Omicron varyantının

etkileri ile ilgili yayımlanan iyimser raporlar sonucunda altın

fiyatları gerilemişti. Ancak ABD’de resesyon beklentisi ile Cuma

yeniden yükseldi.

Gram altın ise dolar/TL’deki keskin düşüşten destek bularak

aşağı hareket ediyor. Geçtiğimiz hafta 1 gram altında 1000 TL

seviyesi aşılmış, 1.060 lirayı görmüştü. Çeyrek altın ise yeni

rekorları test ederek 1.600 TL’den satış görmüştü. Gram altında

da aşağı yönlü hareket hafta boyu sürmüş 680 TL civarından

satış görülmüştür.

Altın, yılın ilk gününe göre yatırımcısına nominal %110

kazandırırken 10 gün öncesine göre %21 kazandırdı. Çeyrek

altın Cuma günü 1.601 TL’den satış gördü.
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Emtia Piyasası

EKONOMİDE BU HAFTA

Bu hafta Brent Petrol fiyatı, işlem hacminin azalmasıyla düşse

de Omikron varyantının virüsün diğer varyantlarına göre daha

hafif geçtiğine dair işaretler sonrası artan taleple haftayı

kazançla kapatmaya hazırlanıyor. Zira Pazartesi petrolün varil

fiyatı 70 dolar seviyelerine kadar gerilemesinin ardında bu

hafta yeniden 75 dola üzerine çıktı.

Hafta başında Libya ve Nijerya’da yaşanan üretim sorunları

sıkışmalar yaşandı. ABD’deki stok verilerinin beklenenden daha

düşük gelmesi sonrası son bir ayda haftalık zirve noktasından

yükselişine devam etti. Öte yandan Dünyanın en büyük petrol

tüketicisi ülke konumundaki Çin’in, 2021 yılı Kasım ayında

Suudi Arabistan'dan petrol alımını azalttığı haberi yayımlandı.
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Para-Banka İstatistikleri

EKONOMİDE BU HAFTA

Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından açıklanan Türkiye

Ekonomisinde Haftalık Gelişmeler Raporuna Göre;

17 Aralık itibariyle yatırımcıların TL mevduatı bir önceki haftaya

göre 60 milyar TL azaldı. YP Mevduatları da SBB raporunda 253

dolardan 260 dolara yükseldi.

17 Aralık itibariyle bankacılık sektöründe Bireysel Kredi

kartlarında toplam bakiye 197,9 milyar TL oldu. Takibe giren

alacakların oranı toplam kredilerde %2,8 oldu.

Ocak-Ekim 2021 döneminde Bireysel Kredi Kartlarında borcunu

ödememiş gerçek kişi sayısı 479.969 kişi olurken, Tüketici

Kredilerinde 962.334 kişi oldu. 2020’de ise tüketici kredilerinde

377.496 idi. Tüketici Kredilerinde borcun ödemeyenlerin sayısı

yılın ilk on ayı için bir önceki yılın aynı dönemine göre %154,90

arttı.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Bankacılık sektörünün konut, taşıt ve diğer kredileri toplam

tutarında bir önceki haftaya göre yaklaşık 3,4 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

%19,1’den, %20,6’ya düştü.
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Para-Banka İstatistikleri

EKONOMİDE BU HAFTA



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

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fiyatları hangi hız ve oranla

yükseltiyorlarsa aynı şekilde indirmelerini bekliyoruz

Ekonomist ve akademisyenlerle bir araya geldiği toplantıda

konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dolardaki artış sırasında

fiyatları hangi hızla ve hangi oranla yükseltiyorlarsa aynı şekilde

şimdi de geri indirmelerini özellikle bekliyoruz." dedi.

Elektrik faturalarından TRT payını kaldıran kanun Resmi

Gazete'de

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Bazı Kanunlarda Değişiklik

Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak

yürürlüğe girdi.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Nureddin Nebati: Yüksek faiz aslında öğretilmiş bir yanlıştır

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Finansal istikrarı üç

günde, Cumhurbaşkanımızın manifestosuyla sağladık. Düne

kadar yüksek faiz kesin çözümüdür diyenlere de tokat gibi bir

cevap oldu" dedi.

Erdoğan: Programın açıklanmasından beri TL mevduatlar 23,8

milyar liranın üzerinde arttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kur korumalı TL mevduatına ilişkin,

"Programın açıklanmasından beri Türk lirası mevduatlar bugün

(Cuma) saat 15.00 itibarıyla 23,8 milyar liranın üzerinde arttı ve

ivmelenerek artmaya devam ediyor." dedi
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Merkez Bankası rezervlerinde gerileme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz

müdahalelerinin sürdüğü 17 Aralık haftasında rezervlerde hızlı

bir gerileme yaşadı. Bankanın net rezervleri 21,2 milyar dolardan

12,2 milyar dolara geriledi.

Fitch: Kurdaki düşüş sürdürülebilirse Türk bankaları için pozitif

Fitch Ratings, yeni duyurulan kur korumalı Türk lirası vadeli

mevduatlarının kurda yarattığı düşüşün sürdürülmesi halinde

bunun Türk bankaları için pozitif olacağını belirtti. Fitch, Türk

bankalarının kurdaki oynaklığa karşı kırılgan olduğunu da

vurguladı.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Kurdaki düşüşü yansıtmayanlar için denetimler artacak

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, dövizdeki düşüşü fiyata

yansıtmayanlara karşı denetimlerin artarak süreceğini açıkladı.

Enerjide ilk kademe herkese aynı fiyattan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik ve

doğalgazda kademeli tarifeyle, asgari tüketim dilimi için

herkesten aynı bedelin alınacağını söyledi.

Yurt dışı üretici fiyatlarında 3 yılın en hızlı artışı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), kasımda ekim ayına

kıyasla yüzde 13,49, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 47,89

artış kaydetti.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

Fed'in izlediği enflasyon göstergesi 39 yılın zirvesinde

ABD'de kişisel harcamalar Kasım ayında yavaşlarken Fed'in de

takip ettiği enflasyon göstergesi 39 yılın en büyük artışını

kaydetti.

ABD'de cari açık 15 yılın zirvesinde

ABD'de cari işlemler açığı, yılın üçüncü çeyreğinde ithalattaki

rekor artışla 15 yılın zirvesine çıktı.

Davos Zirvesi iptal edildi

Davos Zirvesi, COVID-19'un hızlı yayılan Omicron varyantının

yarattığı belirsizlik nedeniyle iptal edildi.
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Sares Rüzgar Enerji Santrali, Çanakkale 
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

Çin bankaları 20 ay sonra ilk kez faiz indirdi

Çin'de bankalar ekonomik yavaşlama riskine karşı borçlanma

maliyetlerini indirme kararı aldı.

Putin faiz artışına destek verdi, Türkiye'yi örnek gösterdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Merkez Bankası

faizleri artırmazsa Türkiye'dekine benzer bir durumla karşı

karşıya kalabileceklerini ifade ederek sıkı para politikasını

destekledi.

Çekya’dan tahminlerin üzerinde faiz artışı

Çekya enflasyonla mücadele için politika faizini 100 baz puan

artırarak yüzde 3.75’e yükseltti.
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TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZDEN

Karadağ Maliye ve Sosyal Refah Bakanı 2022 yılında altyapıya

odaklanarak bütçeye yatırım yapmaya karar verdiğini ifade

etmiştir.

Slovenya Yeni Yıl Bütçesi

Primorska ve Gorenjska hatları arasındaki yük trafiğinin yolcu

demiryolu hatlarından ayrı olarak doğrudan bağlantı yapılması

ihtiyacına yönelik hattın planlamasına Ljubljana demiryolu

merkezi projesi kapsamında devam edilecektir. Altyapı

Müdürlüğü, gelecek yıl bunun için uzman temelleri ve girişimleri

başlatmayı planlamıştır.

.

Karadağ Yeni Yıl Bütçesi

Cezayir Toplu Konut Projesi

KUR



TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZDEN

İran’da Covid-19 Önlemleri

İran’da 8 Afrika ülkesinden (Botsvana, Namibya, Esvatini,

Lesoto, Zimbabve, Malavi ve Güney Afrika) İran’a girişleri

doğrudan ve dolaylı ve İngiltere, Fransa Norveç ve Danimarka

ülkelerinden İran’a girişleri doğrudan ve dolaylı 15 güne kadar

yasak olacaktır.

Belçika’da Covid 19 Önlemleri

26 Aralık Pazar gününden itibaren spor faaliyetleri ile müze ve

kütüphane ziyaretleri hariç tüm kapalı mekan etkinlikleri ve

yılbaşı pazarları, kültürel ve diğer performanslar ve kongreler

dahil olmak üzere bir çadırda düzenlenen tüm açık hava

etkinlikleri yasaklanırken alışverişler iki kişi ile sınırlandırılacaktır..

Yunanistan’da Covid 19 Önlemleri

Süpermarketlerde ve toplu taşımada çift ya da yüksek

korumalı(N95 tipi) maske kullanımı zorunlu olacaktır.

Belediyeler tarafından gerçekleştirilecek bütün Noel ve Yeni yıl

eğlenceleri iptal edilmiştir.

Çekya’da Covid 19 Tedbirleri

Çekya'ya girişlerde, üçüncü (güçlendirici) doz Biontech aşısı

bulunmayan tüm yolcuların negatif PCR test sonucu

sunmasının zorunlu olacaktır. Kuralın istisnaları önümüzdeki

hafta açıklanacaktır.



ÜYELERİMİZDEN

GAMA geleceği ve doğayı korumaya yönelik projelere katkı 

vermeye devam ediyor.

Son olarak Osmaniye Şehit Binbaşı Adil Karagöz Anadolu

Lisesi öğrencileri Cihanay Kelkoca ve Oğulcan Doğan

tarafından SAHIN96 İnsansız Hava Aracı Yangın Söndürme

Mühimmatı” projesi Gama Ticaret ve Turizm A.Ş. Üretim ve

Tasarım Müdürü Sinan Dülger’in destekleri ile geliştirildi.

Proje TEKNOFEST 2021 “İnsanlık Yararına Teknoloji”

yarışmasında lise seviyesinde Türkiye birincisi oldu.
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GAMA Merkez

Binasında ağırlanan

öğrenciler Sinan 

Dülger’in ve GAMA 

Enerji Kurumsal İletişim

ve Pazarlama

Yöneticisi Emre 

Sümer’in 

moderatörlüğünü

yaptığı sohbette 

projenin detaylarını

anlattılar. 

İNTES olarak 

öğrencilerimizi tebrik 

ederiz. 



KÜLTÜR SANAT

Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları

Anadolu Ajansı’nın geleneksel 'Yılın Fotoğrafları' oylaması devam

ediyor. Anadolu Ajansı "haber", "yaşam" ve "spor"

kategorilerindeki 67 seçkin fotoğrafı oylamaya sunuyor.

İNTES Yönetim Kurulu Başkanı Celal Koloğlu da "Yılın Fotoğrafları"

oylamasına katıldı. AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi

ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Koloğlu, "haber", "yaşam"

ve "spor" kategorilerinde en beğendiği fotoğrafları seçti.
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KÜLTÜR SANAT

Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları

Koloğlu, haber kategorisinde, "Harabeler arasında yaşam», yaşam

kategorisinde "Oğullarının emaneti Atmaca«, spor kategorisinde

ise "Yerel kayakçılar" başlıklı fotoğraflara oy verdi.

Oylamaya katılmak için:

https://photovideorate.aa.com.tr/
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KÜLTÜR SANAT

“CSO & Le Divas” Yılbaşı Özel Konseri”

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın Yeni Yıl Özel Konseri’nin

konuk sanatçıları, 4 italyan sopranodan oluşan grup “Le Divas.

Dünyaca ünlü Tenor Andrea Bocelli tarafından 2008 yılında

kurulan ve dört İtalyan sopranodan oluşan “LE DIVAS”, unutulmaz

İtalyan şarkılarını ve uluslararası ün kazanmış eserleri, Pop ritimleri

ve melodileriyle birleştirerek, Cumhurbaşkanlığı Senfoni

Orkestrası eşliğinde sahneye aktaracak.
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KÜLTÜR SANAT

Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca ardında ölümsüz eserler bıraktı

“Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok

Bir yer ki, sevenler, sevilenlerden haber yok»

Klasik Türk Müziğinin büyük bestekarlarından devlet sanatçısı Prof.

Dr. Alaeddin Yavaşca, geçtiğimiz hafta aramızdan ayrıldı.

Klasik Türk müziği sanatçısı, icracı ve bestekar Prof. Dr. Alaeddin

Yavaşca, 95 yıllık ömrüne 652 beste ile 256 ödül sığdırdı.

Yavaşca’nın hayatını konu olan belgesele TRT’nin youtube

sayfasından erişebilirsiniz.
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KÜLTÜR SANAT

'The Matrix Resurrections' vizyona girdi

The Matrix serisinin uzun yıllar sonra gelen dördüncü filmi "The

Matrix Resurrections", orijinal üçlemenin ana karakterleri Neo ve

Trinity'nin dönüşünü beyaz perdeye taşıyor.

Lana Wachowski'nin yönettiği filmin başrollerinde Keanu Reeves

ve Carrie Anne Moss yer alıyor. Gerçeklik dünyasına geri dönüşün

anlatıldığı filmde, Bay Anderson karakterini canlandıran Keanu

Reeves, gerçekliğinin fiziksel mi yoksa zihinsel bir kurgu mu

olduğunu anlama ve kendini gerçekten tanımak için bir kez daha

beyaz tavşanı izlemeyi seçmek zorunda kalacaktır.
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