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Bültenimizde geçtiğimiz hafta duyuru olarak paylaştığımız

gelişmelerin özetini, gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerden ana

başlıkları, sektörümüze dair güncel gelişmeleri sizlerle

paylaşıyoruz.

27 Aralık-02 Ocak 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,

3

1915ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ



En çok da «umut» kelimesi yakışıyor yeni yıla. Çünkü her ne

zorlukla sınanmış ya da sınanıyor olursak olalım, yeni daima

tazeliği, umudu barındırıyor içinde. Yeniden bakabilmek,

yeniden değerlendirmek, yeniden başlamak için. Şair Nazım

Hikmet’in şu dizelerindeki gibi «Yaşadım» diyebilmek için.

"Yaşamak şakaya gelmez,

Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın

Bir sincap gibi mesela,

Yani, yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden,

Yani bütün işin gücün yaşamak olacak.»

Yeni yılınızı içtenlikle kutluyor, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı,

huzurlu, mutlu nice yıllar diliyorum.

Celal Koloğlu

İNTES Yönetim Kurulu Başkanı

Başkan’ın Mesajı

2021’in son, 2022’nin ilk haftalık

bülteninden merhaba.

Acı, tatlı anılarla dolu, inişli, çıkışlı

zorlu bir yılı geride bıraktık. Yeni yılın

ilk günleri hem geçmişin

muhasebesini yapmak hem de

geleceğe dönük hedefler ortaya

koymak açısından en güzel zamanlar

bana kalırsa.
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MALİ HAYAT

Bankacılık İşlemleri
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Vade sonunda hesap sahibinin altın bazında anaparasını her

koşulda koruması esas olacaktır.

Buna göre; vade sonu fiyatının dönüşüm fiyatından düşük

olması durumunda banka tarafından hesap sahibine

anapara + faiz/kâr payı ödenecektir.

Vade sonu fiyatının dönüşüm fiyatından yüksek olması

durumunda;

a) Faiz/kâr payı tutarı > fiyat farkı ise banka tarafından hesap

sahibine anapara + faiz ve katılma hesabı sahibine katılma

hesabı bakiyesi,

b) Faiz/kâr payı tutarı < fiyat farkı ise banka tarafından hesap

sahibine anapara + faiz/kâr payı + “fiyat farkı – faiz/kâr payı”

tutarı ödenecektir.

Vadeden önce çekim yapılması durumunda; çekim yapılan

tarihte gram altının Türk Lirası karşılığı alış fiyatının dönüşüm

fiyatından yüksek olması durumunda Merkez Bankasınca fiyat

farkına ilişkin ödeme yapılmayacak, düşük olması durumunda

ise alış fiyatından hesap bakiyesi güncellenecektir.

Altın Hesaplarının TL Mevduat Hesaplarına Dönüşümünün 

Desteklenmesine İlişkin TCMB Tebliği yayımlandı



MALİ HAYAT

Bankacılık İşlemleri
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan

Tebliğler ile altından ve dövizden TL'ye dönüşüm hesaplarıyla

ilgili dönüşüm kurlarında düzenleme yapıldı.

Geçen hafta yapılan düzenlemede Merkez Bankası dönüşüm

kurları saat 11:00 olarak belirleniyordu. Yeni düzenleme Merkez

Bankası tarafından saat 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 ve

15:00’de ilan edilen ve döviz tevdiat hesapları ile döviz cinsinden

katılım fonu hesaplarında bulunan dövizin Türk lirasına çevrildiği

saat itibarıyla en son açıklanmış olan döviz alış kuru dikkate

alınacaktır.

TL Dönüşüm Hesaplarında Değişikliğe Gidildi

Açık Hava Buharlı Tren Müzesi-

Altındağ/ANKARA

TCDD Arşivi



MALİ HAYAT

Vergilendirme
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193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde yer

alan bazı kazanç ve iratlardan yapılacak tevkifat oranları

Altın cinsinden mevduat hesaplarından dönüşüm fiyatı

üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında %0.

Altın cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm fiyatı

üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarında %0.

olarak belirlenmiştir.

Altın cinsinden mevduat hesaplarına uygulanacak tevkifat

oranları 

Dalaman Havalimanı  

YDA



MALİ HAYAT

Katma Değer Vergisi 
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25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi

Kanununun imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi

kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle

yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer

vergisinin iade edilmesi hakkındaki geçici 37 nci maddesi,

mezkur maddede düzenlendiği şekilde, 2022, 2023 ve 2024

yıllarında yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma

değer vergisi için de uygulanmasına Resmi Gazete’nin 31 Aralık

2021 tarihli sayısı ile karar verilmiştir.

Teşvik belgesi kapsamında yapılan inşaat yatırım işlerinde KDV 

Bahçeşehir İstanbul

MESA MESKEN



MALİ HAYAT

Çevre Kanunu İdari Cezaları
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2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, Kanuna

aykırılık halinde uygulanacak idari para cezalarının 2022 tutarları

Resmi Gazete’nin 30 Aralık 2021 tarihli mükerrer sayısında

belirlenmiştir.

Hava kirliliği yönünden önemli etkileri nedeniyle kurulması

ve işletilmesi yönetmelikle izne tâbi tutulan tesisleri, yetkili

makamlardan izin almadan kuran ve işleten veya iznin iptal

edilmesine rağmen kurmaya ve işletmeye devam eden veya

bu tesislerde izin almaksızın sonradan değişiklik yapan veya

yetkili makamların gerekli gördükleri değişiklikleri tanınan

sürede yapmayanlara,

Egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt

sahiplerine,

Hava kirliliği yönünden kurulması ve işletilmesi izne tâbi

olmayan tesislerin işletilmesi sırasında yönetmelikle

belirlenen standartlara aykırı emisyona neden olanlara,

1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 tarihleri arasında uygulanacak idari

cezalar ekli listede açıklanmıştır.

Teşvik belgesi kapsamında yapılan inşaat yatırım işlerinde KDV 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211230M2-13-1.pdf


MALİ HAYAT

2022 Yılı Vergi Takvimi
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Mükelleflerimizin vergi türlerine göre beyan ve ödemelerini,

elektronik defter beratlarını ve bildirimler gibi vergisel

yükümlülüklerini kolayca takip edebilmeleri amacıyla hazırlanan

“2022 Yılı Vergi Takvimi” İdarenin sayfasında pdf formatında

sunuldu. Ayrıca aylık olarak kullanıma sunulacak. .

Vergi takvimi linktedir.

Ocak ayı vergi takvimi linktedir.

Gelir İdaresi Başkanlığı 2022 yılı vergi takvimi yayımladı

Bağcılar, Diyarbakır Şantiyesi

ESKİKALE 

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/beyannamerehberi/vergitakvimi2022.pdf
https://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/vergi-takvimi


KAMU İHALE KANUNU

Fiyat Farkı Çalışmaları 
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Sektörümüzün en önemli gündemi olan ek fiyat farkına ilişkin

Kanun değişikliği çalışmalarına ilişkin olarak Kamu İhale Kurumu

Başkanı Sayın Hamdi Güleç’in Başkanlığında 27.12.2021 tarihinde

bir toplantı da gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Celal Koloğlu, TMB

Başkanı Sayın Erdal Eren ile Başkan Vekilimiz Sn. İlhan Adiloğlu,

Yönetim Kurulu Üyemiz ve TMB Başkan Vekili Sn. Deha Emral

iştirak etmiştir. Toplantı notları üye firmalarımız ile paylaşılmıştır.

Kamu İhale Kurumu’nun web sayfasında yayımlanan duyuru ile,

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesi

uyarınca 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale edilen

işlere ilişkin fiyat farkı hesabına dair esas ve usullerde değişiklik

yapılmasına yönelik olarak Kurumca “Fiyat Farkına İlişkin

Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Taslağı” hazırlandığı

bildirilmiştir.

Söz konusu Taslak, gündemde olan ek fiyat farkı çalışmalarından

bağımsız olarak, halen uygulanmakta olan genel fiyat farkı

esaslarında değişiklikleri düzenlemekte olup önümüzdeki

dönemde imzalanacak yeni sözleşmelere uygulanacaktır. Taslak

KİK sayfasının duyurular bölümünde yayımlanmıştır.

Yeni Sözleşmelere Uygulanacak

Fiyat Farkı Esaslarında Değişiklik Taslağı sektör görüşene açıldı. 

http://kik.gov.tr/Duyuru/432/fiyat_farki_esaslarinda_degisiklik_yapilmasina_dair_taslak.html


FAALİYETLERİMİZ

İş Sağlığı ve Güvenliği
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Tozla Mücadele Yönetmeliği gereği, çalışma hayatında tozla

ilgili konularda ihtiyaç ve öncelikleri belirleyerek teknik ve tıbbi

açıdan görüş ve öneri hazırlama çalışmalarını yürütmek üzere

teşekkül ettirilen ve yılda iki kere toplanan Tozla Mücadele

Komisyonu’nun 2021 yılı ikinci toplantısı İSGM Genel Müdürü

Doç. Dr. Muhittin Bilge’nin başkanlığında çevrim içi olarak

gerçekleştirildi.

Sendikamızın da çalışma grubu içerisinde yer aldığı Programa

ilişkin ‘İnşaat işlerinde tozla mücadele rehberi hazırlanmasına

yönelik bugüne kadar yürütülen faaliyetler ile ilgili Sendikamız

uzmanı İnşaat Mühendisi B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Görkem

Ökbay tarafından sunum yapıldı.

Tozla Mücadele Komisyonu Toplantısı Gerçekleştirildi.



ATAMALAR
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Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyeliğine

Sn. Azize Sibel GÖNÜL

ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdür Yardımcılığına ve Yönetim 

Kurulu Üyeliğine 

Sn. Hüseyin UYAN

atanmıştır.

RİZE TAŞKIN KORUMA

DSİ ARŞİVİ



MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
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29 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete’de

→ Katılım Öncesi Yardım Aracı IPA II Kapsamında Tarım ve

Kırsal Kalkınma İçin IPARD II Yardımı 2014-2020 Finansman

Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Olarak Türkiye

Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında

Mektup Teatisi Yoluyla İmzalanan Ekli Anlaşmanın

Onaylanması Hakkında Karar

30 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete’de

→ Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Bünyesinde

Hazırlanan Ekli Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası

Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasının Eklerinde Yapılan

2021 Yılına Ait Değişikliklerin Onaylanması Hakkında Karar

Mahall Ankara

TÜRKERLER



MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
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→ Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti

Arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşmasının

Onaylanması Hakkında Karar

→ Türk-Özbek Uluslararası Kara Ulaştırması Karma Komisyon

Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

→ Türkiye-Azerbaycan Kara Ulaştırması Karma Komisyon

Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

→ Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti

Hükümeti Arasında Arşiv Alanında İşbirliği Protokolünün

Onaylanması Hakkında Karar

→ Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lesoto Krallığı Hükümeti

Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının

Onaylanması Hakkında Karar

→ Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Vietnam

Sosyalist Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Arasında Gümrük

Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının

Onaylanması Hakkında Karar ile

→ AB-Ortak Transit Ülkeleri Ortak Komitesinin Ortak Transit

Rejimine İlişkin Sözleşmenin I inci ve III üncü Eklerini

Değiştiren 1/6/2021 Tarihli ve 1/2021 Sayılı Kararının

Onaylanması Hakkında Karar yayınlanmıştır.

…………………….



EKONOMİDE BU HAFTA

2022 Yılı Bütçesi 

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve ekli cetveller Resmi

Gazete’nin 31 Aralık 2022 tarihli mükerrer sayısında yayımlandı.

Merkezi Yönetim Bütçesi toplamı 2 trilyon 167 milyar 500 milyon

olmuştur.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Ekonomik Güven Endeksi

Ekonomik güven endeksi yılın son ayında 100’ün altında değer

alarak kötümser bekleyişe işaret etti. Tüm alt endekslerde düşüş

oldu. Hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven

endeksleri negatif değer aldı.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Reel Kesim Güven Endeksi 

İmalat sanayinde faaliyet gösteren iş yerlerine sorulan soruların

sonuçlarına göre oluşturulan Reel kesim güven endeksi Aralık

ayında da düşüş gösterdi. Reel Kesim Güven Endeksi Temmuz

ayında 114 seviyesine kadar yükselmişti.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Merkez Bankası Para Politikası

Merkez Bankası 2022 yılına ilişkin yayınladığı Para ve Kur

Politikasın temel çerçevesinin fiyat istikrarını sağlamak ve

sürdürmek olduğunu belirtti. Raporda 2021 yılı süresince

sürdürülen politikalar da sıralandı.
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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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Bu hafta Dolar/TL yatay bir seyir izledi. Geçen hafta TL’de güçlü

değer kazanımının ardından bu hafta %4 seviyelerine kadar TL

karşısında yeniden yükselişe geçti. Haftanın son 2 iş günü dolar

TL dalgalı bir seyir izledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yılın son

günü yaptığı değerlendirmede kurun 2022 yılı süresince istikrarlı

bir seyir izleyeceğini belirtti.

2021 yılı gelişmekte olan para birimlerinin performansına

bakıldığında TL dolar karşısında %42 ile en fazla değer kaybı

yaşayan para birimi oldu. Libya dinarı, Küba pezosu TL’den

sonra son sırada yer aldılar. En çok değer kazanan 3 para

birimine ait ülke ise Seycheller, Mozambik, Angola oldu.

Dolar endeksi geçtiğimiz hafta 95,93 seviyesine kadar

gerilemesinin ardından Cuma yeniden yükselişe geçti.

Euro’da da TL’de ise yeniden 15 TL seviyeleri görüldü.

Haftalık Kur Hareketleri

EKONOMİDE BU HAFTA
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Altında Haftalık Görünüm

EKONOMİDE BU HAFTA

Altının ONS fiyatı bu hafta 1.1818 seviyesine geldi. Bu yıl değerli

metaller yükselişte idi. Altın 2021 yılı başında 1.950 dolar ile

rekor seviyelere kadar ilerlemişti. Yıl içinde küresel ekonomideki

gelişmeler, ABD ekonomisindeki güçlenme ile ONS fiyatında

düşüş oldu. Yıl sonu itibari ile altın yatırımcısına kaybettirdi.

Gram altın ise dolar/TL’deki yükselişe paralel altında sürekli bir

yükseliş oldu. Gram altın 1000 TL seviyesini aşarak tarihi

seviyeleri gördü. Yılın son haftasında TL’nin değer kazanmasına

yönelik enstrümanların geliştirilmesiyle değer kazanan TL ile

gram altında da yeniden düşüş oldu. Bir önceki hafta 680 TL

seviyelerine kadar geriledikten sonra bu hafta tekrar 782 TL

seviyesine kadar yükseldi. Altın, yılın ilk gününe kıyasla

yatırımcısına nominal %74, 10 gün öncesine %1,07 kazandırdı.

Çeyrek altın Cuma günü 1.279 TL’den satış gördü.
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Emtia Piyasası

EKONOMİDE BU HAFTA

Bu hafta Brent Petrol yılı yükseliş ile kapadı. 2020 yılı ve 2021

yılının ilk yarısında Petrol düşük performans sergilemişti. Ancak

aşılamanın dünyada yaygınlaşması, vakaların daha hafif

seyretmesi ve son olarak Omicron vakalarının yüksek artış

hızına rağmen hastalığın hafifi seyretmesi nedeniyle talepte

görülen canlanma Petrol fiyatları yukarı yönlü hareket etti.

Özellikle son 7 hafta ard arda kazançla kapatarak son yılların

en iyi performansını gösterdi. Brent Petrol bu yıl en yüksek

Ekim ayında 82 dolara yükseldi. Petrol yıla 54 dolar seviyesi ile

başlamıştı.
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Para-Banka İstatistikleri

EKONOMİDE BU HAFTA

Yurt içi yerleşiklerin toplam mevduatı bir önceki haftaya göre 1,2

milyar dolar artışla 239 milyar artarak rekor seviyeye ulaştı. Döviz

mevduatı gerçek kişilerde 429 milyon dolar azalırken, tüzel

kişilerde 1,6 milyar dolar arttı.

24 Aralık itibariyle bankacılık sektöründe Bireysel Kredi

kartlarında toplam bakiye 203,6 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 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

%20,6’dan, %23,6’ya yükseldi.
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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.

27

Yayımlanan İhale

Kaydedilen İhale



EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Doğal gaza yeni yıl zammı

Doğal gazda, ocak ayı için mesken tarifesine yüzde 25, sanayi

aboneleri için geçerli tarifeye yüzde 50 ve elektrik üretim amaçlı

tarifeye yüzde 15 zam yapıldı.

Elektrik fiyatlarına zam

Yeni yılla birlikte elektrik faturalarında kademeli tarife sistemine

geçildi. Yeni sistemle birlikte elektrik faturaları iki tarifeye

ayrılırken, tüm tüketici gruplarında vergi ve fonlar dahil olmak

üzere yüzde 52 ile yüzde 130 arasında değişen oranlarda zam

yapıldı.

Benzin, motorin ve LPG'ye zam

Akaryakıt ve LPG fiyatlarına gece yarısından geçerli olmak üzere

zam yapıldı. Benzinin litre fiyatı 61 kuruş, motorinin litre fiyatı 1

lira 29 kuruş ve LPG'nin litre fiyatı 78 kuruş arttırıldı.

Varlık barışı 6 ay uzatıldı

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer

sermaye piyasası araçlarını vergi incelemesine tabi olmadan

Türkiye'de değerlendirmek üzere başlatılan "Varlık Barışı"

uygulamasından yararlanmak için tanınan süre 6 ay uzatıldı.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Nebati: Kur korumalı TL mevduata katılım 59,8 milyar TL'ye

ulaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, kur korumalı TL

mevduata katılımla ilgili olarak, "Bugün (29 Aralık akşamı) Aralık

59,8 milyar lira. Bireysellerin döviz mevduatı 169 milyar dolardan

162 milyar dolara düşmüş durumda." açıklamasında bulundu.

Yeni modelin ilk TL uzlaşmalı vadeli döviz ihalesi gerçekleşti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) son ekonomi

modelindeki aksiyon adımlarından biri olan TL uzlaşmalı vadeli

döviz ihalelerinin ilkini açtı. 1 ve 3 ay vadeli 100'er milyon dolarlık

TL uzlaşmalı döviz ihalelerine toplam 189 milyon dolar teklif

geldi.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Bloomberg HT enflasyon anketi

Bloomberg HT Araştırma Birimi tarafından yapılan ankete göre

kurumlar Aralık ayı enflasyonunun yüzde 29,6 seviyesine

çıkmasını öngördü.

TL mevduatta bankalara zorunlu karşılık teşviki

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz mevduattan ve döviz

cinsi katılım fonu hesaplarından, vadeli TL mevduata ve katılma

hesaplarına dönüşen tutarlara zorunlu karşılık teşviki

uygulayacak.

Altın hesaplarından mevduata dönüşüm destekleri açıklandı

Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına

Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ yürürlüğe girdi.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

BDDK'dan 26 kişi ve sosyal medya hesabı hakkında suç

duyurusu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), aralarında

Eski Merkez Bankası Başkanı, İYİ Parti Ankara Milletvekili

Durmuş Yılmaz’ın da olduğu 26 kişi ve sosyal medya hesabı

hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bankacılık sektörü toplam kârı ilk 11 ayda yıllık yüzde 31,4 arttı

Bankacılık sektörünün geçen yılın ilk 11 ayında 57,3 milyar lira

olan toplam net kârı bu yılın Ocak-Kasım döneminde 75,3

milyar liraya yükseldi.

Mevduatlarda TMSF garantisi artırıldı

Mevduat ve katılım fonu tutarında yeni düzenlemeye gidilerek

TMSF garanti üst limiti 200 bin TL'ye yükseldi.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

ABD’de mal ticaret açığı rekor kırdı

ABD Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre mal ticaret açığı

Kasım’da 97.8 milyar dolarla rekor kırdı. İthalatın tüm zamanların

zirvesine çıkması bu yükselişte etkili oldu.

Çin'den piyasalara 2 ayın en yüksek likiditesi

Çin Merkez Bankası piyasalara yedi günlük ters repo aracılığıyla

yaklaşık 30 milyar dolarlık likidite sundu. Rakam 2 ayın en

yüksek seviyesine işaret etti.

Evergrande, bir kez daha kupon ödemesini yapamadı

Çin'in en borçlu gayrimenkul geliştirme şirketi olan China

Evergrande Group'un iki tahvil için kupon ödemesini yerine

getiremediği bildirildi.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

İsviçre Merkez Bankası döviz alımlarına devam ediyor

İsviçre Merkez Bankası, salgının piyasaları ektilemeye

başlamasından bu yana 120 milyar dolar değerinde döviz alımı

gerçekleştirirken 2021'in üçüncü çeyreğinde 3,1 milyar dolarlık

döviz alımı gerçekleştirdi.

İtalya'da büyüme odaklı bütçeye onay

İtalya'da Mario Draghi hükümeti ülkede ekonomik büyümeyi

destekleyecek 32 milyar euroluk bütçe için gerekli desteği

sağladı.

İngiltere’de konut fiyatlarında 15 yılın en büyük artışı

İngiltere’de konut fiyatları artan talep ve stoklardaki azalmayla

2006’dan beri en büyük artışı kaydetti.

Küresel ekonominin ilk kez 100 trilyon doları aşması bekleniyor

Merkezi Londra'da bulunan Ekonomi ve İş Araştırmaları

Merkezi'nin (CEBR) raporuna göre, dünya ekonomisi GSYH'si ilk

kez 2022'de 100 trilyon doları aşacak. Rapora göre, Türkiye

ekonomisi ise 2022'den 2026'e kadar ortalama yüzde 3,4

oranında büyüme kaydedecek.

Fransa’da işsizlik Kasım'da geriledi

Fransa’da işsizlik oranı Kasım ayında yüzde 1,7 azaldı.
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TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZDEN

Hırvatistan Altyapı Yatırımları

Hırvatistan Devlet Yollarından Sorumlu Kamu Şirketi Hrvatska

Ceste d.o.o, Tünel inşaat işleri (Bağlantı yolu kavşağı Vučevica

A1'de - DC8'de kavşak (DC8'de kavşak olmadan), 0 + 630.00 ile

7 + 480.00 arası bölüm; L = 6.85 km) konusunda 625 milyon

HRK (Yaklaşık 83 milyon Avro) tutarında bir ihale açmıştır.

Detaylara Avrupa Birliği Resmi Gazetesinin ihale platformu

(TED) ve Hırvatistan Resmi Gazete'nin online ihale sisteminden

(EOJN) erişim sağlanabilir.

Avrupa Birliği Resmi Gazetesinin ihale platformu:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:672835-

2021:TEXT:EN:HTML&src=0

Kuveyt Havalimanı Terminal 4 Binası

CENGİZ

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:672835-2021:TEXT:EN:HTML&src=0


TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZDEN

Karadağ Covid-19 Önlemleri

Restoran, kafe ve oteller 31 Aralık-1 Ocak gecesi en geç saat

01:00'e kadar açık kalabilecektir. Düğün, doğum günü partileri,

müzik festivaller ve diğer özel kutlamalar yasaklanmıştır. Kapalı

alanlardaki spor müsabakaları seyircisiz düzenlenecektir.

Düsseldorf Fuarında Covid-19 Önlemleri

Kuzey Ren – Vestfalya Eyaleti Sağlık Bakanlığınca bugün yapılan

basın açıklamasında Corona Koruma Yönetmeliği’nde yapılan

bir düzenlemeyle 30 Aralık 2021 tarihinden itibaren, aynı anda

750'den fazla ziyaretçisi olan fuarların Ocak 2022'nin sonuna

dek düzenlenmeyeceği duyurulmuştur.

Yunanistan’da Covid 19 Önlemleri

Yunanistan’da artan vakalar nedeniyle Koronavirüs önlemleri

artan vakalar nedeniyle geri çekildi. 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.

Moldova’da Covid 19 Tedbirleri

27 Aralık 2021 tarihi itibariyle, son 14 gün içinde Moldova

makamları tarafından kırmızı bölge olarak tasnif edilen

ülkelerden Moldova'ya giriş yapan kişiler, aşılı olmaları halinde

bile negatif PCR testi sonucu ibraz etmek zorundadırlar.



ÜYELERİMİZDEN

Yapı Merkezi, Tanzanya’da 1.9 milyar dolarlık 

yeni bir projeye daha imza attı! Proje Türk mühendislerine 

emanet edilecek.

Yapı Merkezi, Doğu Afrika’nın en hızlı tren hattı olacak,

Tanzanya Darüsselam-Mwanza Demiryolu’nun birinci ve ikinci

fazından sonra Makutupora’dan Tabora’ya uzanan demiryolu

hattının 3. faz çalışmalarını da üstlenecek. Projenin 46 ay

sürede tamamlanması planlanıyor. Anahtar teslim tek hat

demiryolu projesinde tüm altyapı işleri Yapı Merkezince

gerçekleşecek.

Projede Makutupora ile Tabora şehirleri arasındaki toplam 7

istasyonun inşası, 358 km’lik tek hat demiryolunun yapımı,

sinyalizasyon, telekom ve elektrifikasyon işlerinin de tümünü

Yapı Merkezi üstlenmiş bulunuyor.
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KÜLTÜR SANAT

“Şehzade’nin Sıra Dışı Dünyası: Abdülmecid Efendi”

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi, Türkiye sanat tarihinde

derin izler bırakmış, kendisi de önemli bir ressam olan, hat, müzik

ve edebiyat ile de ilgilenen, pek çok sanatçının ve kurumun da

hamiliğini üstlenmiş Abdülmecid Efendi’nin hayatı ve sanatı

üzerine kurgulanan “Şehzade’nin Sıra Dışı Dünyası: Abdülmecid

Efendi” sergisini sanatseverlerle buluşturuyor.

“Şehzade’nin Sıra Dışı Dünyası: Abdülmecid Efendi” sergisi 1 Mayıs

2022 Pazar gününe kadar pazartesi hariç 10.00 – 18.00, cumartesi

10.00 – 20.00 saatleri arasında SSM’de Galeri -2’de ziyaret

edilebilecek.

37



KÜLTÜR SANAT

2021’in Sanat Olayları

Yenilenen Atatürk Kültür Merkezi’nin açılışı, Kanuni Sultan

Süleyman portresinin İstanbul’a getirilişi, izlenme rekorları kıran

Squid Game dizisi, Oscar tarihine geçen Chloe Zhao, Cem

Yılmaz’ın NFT’leri, uzayda çekilen ilk film… NTV, 2021'e damga

vuran sanat olaylarını bir araya getirdi.

Habere buradan erişebilirsiniz.
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https://www.ntv.com.tr/galeri/sanat/2021e-damga-vuran-sanat-olaylari,-6fTG62tC02NoBXHsSQmOA/P36YSJDlRkWXTslmiWi_Lg


KÜLTÜR SANAT

Fatih Erkoç'tan İş Sanat’ta Caz Konseri

Türkiye’nin sayılı caz müzisyeni arasında yer alan Fatih Erkoç, 6

Ocak 2022’de orkestra şefi Aycan Teztel yönetimindeki İstanbul

Superband ve Selen Beytekin ile aynı sahneyi paylaşacak.

Amerikan caz müziğinin sevilen şarkılarının seslendirileceği

konserde başarılı caz vokallerinden Selen Beytekin Fatih Erkoç’la

birlikte sahnede olacak. Seyircili kaydedilen konseri tamamı, 13

Ocak Perşembe İş Sanat’ın YouTube kanalından da yayınlanacak.
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KÜLTÜR SANAT

2022’nin 10 Yeni Dizisi 

Sinema ve televizyon veri tabanı IMDB, 2022’nin en popüler

yapımları olmaya aday 10 diziyi açıkladı.

▪ Moon Knight / Disney Plus

▪ Peacemaker / HBO Max

▪ Ms. Marvel / Disney Plus

▪ She-Hulk / Disney Plus

▪ Obi-Wan Kenobi / Disney Plus

▪ The Last of Us / HBO Max

▪ The Sandman / Netflix

▪ Pam & Tommy / Hulu

▪ The Lord of the Rings / Prime Video

▪ House of the Dragon / HBO
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