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Bültenimizde geçtiğimiz hafta duyuru olarak paylaştığımız

gelişmelerin özetini, gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerden ana

başlıkları, sektörümüze dair güncel gelişmeleri sizlerle

paylaşıyoruz.

10-16 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,
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TEKFEN İNŞAAT



31 yıldır yayın hayatında olan İnşaat Sanayi dergimizde

sektörümüze dair konuları işlerken bir yandan da ülkemizin

yatırım ve kalkınma yolculuğuna şahitlik ediyoruz. Son dört

sayımızda karayolları ile başladık, suyun tarihini anlattık, demir

ağların hikayesiyle devam ettik ve şimdi gökyüzüne

uzanıyoruz.

Zorlukların aşılarak zirveye ulaştığı bir serüvendir havacılık.

Size küçük bir kesitini sunuyoruz. Geçmişten bugüne uzanan

bir yolculuk, bir başarı öyküsü. İnanıyorum ki bu başarı

hikayesi sürüp gidecek. Kamu özel sektör el ele vererek hep

daha iyisini başaracağız, sonunda ülkemiz kazanacak,

insanımız kazanacak.

Sağlıklı, mutlu bir hafta dilerim.

Celal Koloğlu

İNTES Yönetim Kurulu Başkanı

Başkan’ın Mesajı

«Avrupa Asiye ayrı bir kıta

Bir yıllık yol idi deveye ata

Uçaklar sığdırdı beş on saate

Daha neler çıkar dur belli değil»

diyor Aşık Veysel ve ekliyor

«Dünya geniş idi şimdi daraldı»



İnşaat Sanayi Dergimizin son sayısı yayımlandı.

www.intes.org.tr

adresinde yayında.

YAYINLARIMIZ
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TEKFEN İNŞAAT
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MALİ HAYAT

Vergi Usul Kanunu
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13 Ocak 2022 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulan “Vergi Usul

Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına

Dair Kanun Teklifi” ile;

2023 yılı sonuna kadar enflasyon düzeltmesi yapılmaması,

2023 yılı hesap dönemi sonu itibarıyla yapılacak enflasyon

düzeltmesi sonucunda belirlenen geçmiş yıl kârının vergiye

tabi tutulmaması, geçmiş yıl zararının zarar olarak kabul

edilmemesi,

Yabancı paralarını ve/veya altın hesabı bakiyelerini Türk

lirasına çeviren kurumlar vergisi mükelleflerinin bu kapsamda

açılan vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarından

elde edecekleri faiz ve kâr paylarının vergiden istisna edilmesi

öngörülmektedir.

Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Taşoluk GIS Trafo Merkezi

GÜNGÖR ELEKTRİK



MALİ HAYAT

Özel Tüketim Vergisi
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Resmi Gazetenin 13 Ocak 2022 tarihli sayısında bazı mal grupları

özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi

matrahları yeniden belirlenmektedir.

Buna göre Motor silindir hacmi 1600 cm3‘ü geçmeyen araçlar

için,

ÖTV matrahı 120 bin lirayı aşmayan otomobiller yüzde 45'lik

vergi oranı diliminde yer alacak.

120 bin lirayı aşıp 150 bin liraya kadar olanlar yüzde 50'lik

vergi diliminde değerlendirilecek.

150 bin lira ile 175 bin lira arasında olan araçlar için ise oran

yüzde 60 olarak belirlenecek.

175 bin lira ile 200 bin aralığında olan araçlar da yüzde 70

vergi oranı içinde, yer alacak.

Motor silindir hacmi 1600 cm3‘ü geçen fakat 2000 cm3‘ü

geçmeyenler Özel tüketim vergisi matrahı 130.000 TL’yi aşıp,

210.000 TL’yi aşmayan araçlar için %60, diğerleri için %80 ÖTV

matrahı tespit edilmiştir.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 

otomotivde sıfır araçlar için alınacak Özel Tüketim Vergisi 

matrah limitleri değiştirildi



ATAMALAR
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Ermenistan Cumhuriyeti Nezdinde 

Türkiye Cumhuriyeti Özel Temsilciliğine

Sn. Serdar KILIÇ

Strateji ve Bütçe Başkanlığı 

Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürlüğüne

Sn. Nebi ÇELİK

atanmıştır.

Bornova Viyadüğü

KGM Arşivi



MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
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11 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete’de

→ Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile

Azerbaycan Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı Arasında Doğal

Gaz Teslimatına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması

Hakkında Karar

13 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete’de

→ Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti

Arasında Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması

Hakkında Karar

Bilkent Üniversitesi

TEPE



MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
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15 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete’de

→ Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Vietnam Sosyalist

Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe

Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında

Karar

→ Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti

Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair

Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

→ Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Irak

Cumhuriyeti Ninova Valiliği Arasında Çevre Yönetimi

Alanında İkili İşbirliği Protokolünün Yürürlüğe Girmesi

Hakkında Karar yayınlanmıştır.

Hotamış Depolaması İnşaatı

YÖNTAŞ



TÜRKİYE MESLEKİ YETERLİLİK MERKEZİ
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Türkiye MYM Sınav ve Belgelendirme Faaliyetleri

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda tanımlı sınav ve

belgelendirme teşvikleri 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla sona

ermiştir. Teşvikin uzamasına ilişkin Mesleki yeterlilik Kurumu

tarafından gerekli çalışmalar yürütülmekte olup son tahlilde

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kanun değişikliği

teklifinin onaylanması durumunda teşvik uzayabilecektir.

Türkiye MYM bireysel başvurular ve sınav ücretini peşin yatıran

firmalar ile sınav ve belgelendirme faaliyetlerine devam

etmektedir.

2012 yılından bugüne Türkiye MYM tarafından 19 meslekte

toplam 6.455 sınav yapılmış olup, bu sınavlara katılan toplam

aday sayısı 43.870 Sınava katılan 36.585 kişi başarılı olarak belge

almaya hak kazanmıştır. Bu rakamlara göre sınavdaki başarı

oranı ortalama % 85 olarak tespit edilmiştir.

10-16 Ocak 2022 haftası Astaldi Türkerler Ankara Şehir Hastanesi

Şantiyesinde İnşaat Boyacısı Mesleki yeterlilik sınavları

gerçekleştirilmiştir.



EKONOMİDE BU HAFTA

İşgücü İstatistikleri

Kasım ayına ilişki iş gücü rakamları açıklandı. Buna göre işsizlik

ilgili ayda %11,2 oldu. Kadınlarda ise işsizlik oranı %14,5 olarak

gerçekleşti. İşsiz sayısı bir önceki aya göre 39 bin kişi arttı.

İstihdam edilen kişi sayı ise 228 bin kişi artış gösterdi.
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EKONOMİDE BU HAFTA

İşgücü İstatistikleri

Tüm sektörlerde istihdam edilen kişi sayısı arttı. İnşaat sektörü

istihdamında ise sınırlı da olsa bir artış yaşandı. Bir önceki yılın

aynı ayına göre inşaat sektöründe istihdam edilen kişi sayısı 180

bin arttı.
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EKONOMİDE BU HAFTA

İşgücü İstatistikleri

Kasım 2021’de geniş tanımlı işsizlik oranı ise %22,1 olarak

gerçekleşti. Geniş tanımlı işsizlik zamana bağlı eksik istihdam,

potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı ifade

etmektedir. Kadınlarda geniş tanımlı işsiz oranı %29,8’dir.
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EKONOMİDE BU HAFTA

İŞKUR İşgücü Rakamları

Türkiye İş Kurumu 2021 yılının tümüne ait iş gücü rakamlarını

açıkladı. Türkiye İş Kurumu 2021 yılı süresince 1.292.534 kişinin

işe yerleştirilmesine aracılık etmiştir. İşe yerleştirilenlerin %41,3’ü

kadın istihdamıdır.
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EKONOMİDE BU HAFTA

İŞKUR İşgücü Rakamları

2021 yılı süresince en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe

gerçekleşti. 2021 yılında inşaat sektöründeki açık iş sayısı

148.482 olup, sektörde 119.028 kişi işe yerleştirilmiştir. 2021

yılında en çok ise yerleştirme 392.081 kişi ile 20-24 yaş

gurubunda olmuştur.
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EKONOMİDE BU HAFTA

İnşaat Maliyet Endeksleri 

Kasım 2021 dönemine ilişkin inşaat maliyet endeksleri açıklandı.

Yurt İçi ÜFE’de inşaata girdi olan malzemelerdeki yüksek artışa

paralel inşaat maliyet endeksleri de yukarı yönlü ivmelenmekte.

Kasım 2021’de inşaat maliyet endeksi %48,47 arttı. Bir önceki

%41,93.
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EKONOMİDE BU HAFTA

İnşaat Maliyet Endeksleri 

Kasım 2021’de gerçekleşen %48,47 son beş yılın en yüksek artışı

olarak gerçekleşti. İnşaat maliyeti malzeme endeksinde %60

artış oldu. İnşaat malzeme endeksinde bir önceki aya göre

yaşanan artış ise %10,71 oldu.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Konut Satış İstatistikleri

Toplam konut satışları Aralık’ta yıllık %113,7 artışla 226.503 adet

oldu. Ancak yılın tamamında bir önceki aya göre kısmi bir azalış

gösterdi. İpotekli konut satışları cephesinde ise bir önceki Aralık

ayına göre %209 arış oldu ancak yılın tamamında %50’ye varan

azalış oldu.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Konut Satış İstatistikleri

Yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yıla göre %43,5

artarken bir önceki yılın Aralık ayına göre %77,1 arttı. Yılın

tamamında en çok İran, Irak ve Rus vatandaşları ülkemizden

konut satın aldı.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Piyasa Katılımcıları Anketi 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası enflasyon, büyüme, döviz

kuru tahminlerini içeren ilk anket sonuçlarını açıkladı. 12 ay

sonra enflasyon beklentileri %21,39’dan, %25,37 olarak yukarı

revize edildi. Yıl sonu döviz kuru beklentisi ise 16,13’ten 16,85’e

revize edildi.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Ciro Endeksi 

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro 

endeksi 2021 yılı Kasım ayında yıllık %60,4 arttı. Bir önceki ay 

artış %48,20 idi. Toplam ciro endeksi 2021 yılının Nisan ayında 

tepe noktasını görmüştü. 
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EKONOMİDE BU HAFTA

Sanayi  Üretim Endeksi 

Sanayi üretim endeksi Kasım’da %11,4 arttı. Bir önceki artış %8,7 

idi. 2021 yılında sanayi üretiminde bir önceki yıla göre en fazla 

artış Nisan ayında oldu. Nisan ayındaki artış 2020’ye kıyasla baz 

etkisinden kaynaklandı.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Sanayi  Üretim Endeksi 

Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü aylık bazda 1,6 azaldı. İmalat

sanayi %3,8 arttı. Yüksek teknoloji ürünleri yıllık bazda %4,1

azalırken aynı grup ürün bir önceki aya göre en fazla artış

gösteren grup oldu.
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TCMB Efektif  Satış Dolar Kuru

TCMB Efektif Satış  Euro Kuru

Merkez Bankası Haftalık dolar/euro hareketleri

EKONOMİDE BU HAFTA

25



Bu hafta Dolar/TL 13,80 seviyelerini gördükten sonra yeniden

13,50’lerin altında işlem gördü.

FED’in varlık alımlarını sonlandırmasının ardından politika faizini

arttıracağını belirtmesi ve kısmen söylemlerin daha netleşmesi

doların fiyatlarını artırdı.

Dolar endeksi yılın ilk günlerinde gördüğü yükselişin ardından,

haftanın son günü tekrar gerileyişini sürdürdü.

Euro’da da TL bu hafta 15,50 TL’nin üstünde işlem gördü.

Haftalık Kur Hareketleri

EKONOMİDE BU HAFTA
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Altında Haftalık Görünüm

EKONOMİDE BU HAFTA

Altının ONS’u bu hafta yükselişte idi. Son iki haftanın en yüksek

kazancını gördü. Geçen haftayı yüzde 1,8 düşüşle kapattıktan

sonra bu haftayı yüzde 1,6 yükselişle kapatmaya hazırlanıyor.

ABD’de perakende satışların beklentilerin üzerinde gelmesi,

enflasyonun yüksek seyretmesi risk iştahını düşürmekte. Altının

ONS’u yeniden yükselişe geçti.

Gram altın bir taraftan dolar/TL’deki yükseliş diğer taraftan

küresel piyasalarda altının yukarı hareketi nedeniyle yeniden

800 TL üstünde işlem gördü.

Altın, 2021 yılının Ocak ayına kıyasla yatırımcısına nominal %74,

10 gün öncesine kıyasla %3,93 kazandırdı. Çeyrek altın Cuma

günü 1.291 TL’den satış gördü.
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Emtia Piyasası

EKONOMİDE BU HAFTA

Brent Petrol yükselişinde dördüncü haftasında. Bu hafta Brent

petrolün fiyatı 85 doların üzerini gördü. Libya ve Kazakistan

gibi ülkelerde yaşanan üretim sorunları petrol fiyatlarındaki

artışı tetikledi.

Öte yandan artık salgının petrol üzerindeki etkisi oldukça sınırlı

kalmakta. Seyahatlerin artacağı beklentisi, sanayi üretimine

olan talep, büyüme beklentileri petrol fiyatlarını yukarı çekiyor.

Petrolde fiyatlar Dünya ekonomileri pandemi öncesindeki

seviyelerine geri dönüyor.

Perşembe günü yapılan açıklamada OPEC+’nın ham petrol

fiyatlarının 100 dolar/varil seviyesine yükselmesini istemediği

kaydedildi.
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Para-Banka İstatistikleri

EKONOMİDE BU HAFTA

Yurt içi yerleşiklerin toplam mevduatı bir önceki haftaya göre 28

milyon TL arttı.

Döviz mevduatı gerçek kişilerde 1,4 milyar dolar azaldı, tüzel

kişilerde 1,072 milyar dolar azaldı.

07 Ocak itibariyle bankacılık sektöründe Bireysel Kredi

kartlarında toplam bakiye 200,2 milyar TL oldu. Takibe giren

alacakların oranı toplam kredilerde %2,9 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.

K
a

y
n

a
k
: 

T
C

M
B



EKONOMİDE BU HAFTA

Bankacılık sektörünün konut, taşıt ve diğer kredileri toplam

tutarında bir önceki haftaya göre yaklaşık 2,1 milyar TL

değerinde azalış oldu. Taşıt ve diğer kredi türleri azaldı, taşıt

kredileri arttı.

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

oranında uygulanırken, özel sektör bankacılığında ise konut ve

ihtiyaç kredileri %1,79-2,73 oranlarında işlem gördü.

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

kredilerine uygulanan ağırlıklı faiz oranı son iki haftada

%24,5’dan, %26,3’e yükseldi.
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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.

31

Yayımlanan İhale

Kaydedilen İhale



EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Bakan Nebati: Enflasyon Ocak'ta pik yapar ama Haziran 2023’e

tek haneyle gireceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonun Ocak'ta

pik yapacağını fakat 2023 seçimlerine Türkiye'nin enflasyonda

tek haneyle gireceğini söyledi.

Merkez Bankası'nın döviz rezervleri geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın brüt rezervleri 7 Ocak

haftası itibariyle 109,45 milyar dolara geriledi. Bir önceki hafta

rezervler 111,05 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Şirketler de TL'ye dönüşüm hesabı açabilecek

11 Ocak tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre; şirket

ve kurumlar da artık döviz hesabını TL mevduata

dönüştürebilecek. Tüzel kişiler 6 ay veya 1 yıl vadeli TL mevduat

hesabı açabilecek.
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Karaman Stadyumu 

GİNTEK



EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Yerli yatırımcıların finansal varlıkları 7 trilyon lirayı aştı

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından hazırlanan 2021 yılı

finansal piyasa özet verilerine göre, yerli yatırımcıların finansal

varlıkları bir önceki yıla kıyasla yüzde 39 artarak 2021 yılı sonu

itibarıyla 7,3 trilyon liraya ulaştı.

Metalde işçi ve işveren zam oranında anlaştı

Türk Metal ile MESS arasındaki görüşmelerde anlaşma sağlandı.

130 bin kişiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesiyle işçi maaşlarına

ilk 6 ay için yüzde 27.44 zam yapıldı.
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Yukarı Harran Ana Kanalı

DSİ Arşivi



EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

ABD'de enflasyon 39 yılın zirvesinde

ABD'de yıllık enflasyon Aralık'ta yüzde 7 olarak kaydedildi.

Böylelikle yıllık enflasyon Haziran 1982'den bu yana en yüksek

seviyeye çıktı. ABD Başkanı Joe Biden, enflasyonun hemen her

gelişmiş ülkede ortaya çıkan küresel bir sorun olduğunu söyledi.

Fed/Bej Kitap: ABD ekonomisi 2021'in sonlarında "ılımlı" hızda

büyüdü

ABD Merkez Bankası (Fed), ülke ekonomisinin 2021'in son

haftalarında "ılımlı" hızda büyüdüğünü belirterek, devam eden

tedarik zinciri aksamaları ve iş gücü sıkıntısının büyümeyi

kısıtladığını bildirdi.
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Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

Biden, Raskin'i Fed Başkan Yardımcılığı'na aday gösterdi

ABD Başkanı Joe Biden, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Finansal

Kuruluşlardan Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine Sarah

Bloom Raskin'i, boş olan Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Lisa

Cook ile Philip Jefferson'ı aday gösterdi.

BM raporu: Küresel ekonomik toparlanma hız kaybediyor

Birleşmiş Milletler, “Dünya Ekonomik Durumu ve Beklentiler

2022” raporunda, küresel ekonomik toparlanmanın, kalıcı iş

gücü piyasasındaki zorluklar, tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar

ve artan enflasyon baskısı nedeniyle “ters yönde bir rüzgarla

karşı karşıya” olduğu kaydedildi. Raporda, küresel ekonominin

2022'de yüzde 4, 2023'te ise yüzde 3,5 büyümesinin beklendiği

açıklandı.
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Dünya

Georgieva: Biraz daha zayıf toparlanma ivmesi görüyoruz

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva,

2022'de daha fazla belirsizlik öngördüklerini, toparlanma

ivmesinin biraz daha zayıf olmasını beklediklerini söyledi.

IMF'den Fed uyarısı: Gelişen ülkeler hazırlık yapmalı

IMF gelişmekte olan ülke ekonomilerinin Fed’den faiz artışına

hazırlıklı olması gerektiğini, beklenenden hızlı faiz artışlarının

finans piyasalarında oynaklık yaratabileceğini, sermaye çıkışlarını

tetikleyeceğini ve para birimlerinde değer kaybına yol açacağını

belirtti.

AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımları 6 ay daha uzattı

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'yı istikrarsızlaştırdığı gerekçesiyle

Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımların süresini 6 ay daha

uzatma kararı aldı.
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Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Goldman Sachs 2022'de Fed'den dört faiz artırımı bekliyor

Goldman Sachs ekonomistleri Amerikan Merkez Bankası'nın

2022 yılında Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere

dört faiz artırımı yapacağını tahmin etti.

JP Morgan CEO’su Fed’den 7 faiz artışı bekliyor

JP Morgan CEO’su Jamie Dimon Fed’in bu sene enflasyon

nedeniyle piyasaların beklentisinden daha fazla faiz

artırabileceğini söyledi. Dimon “6 veya 7 faiz artışı olabilir” dedi.

Çin'de enflasyon hız kesti

Çin'de üretici fiyat endeksi Aralık ayında bir önceki yıla göre

yüzde 10,3 artış kaydetti. Üretici fiyat endeksi Kasım'da yüzde

12,9 artmıştı. Tüketici fiyat endeksi ise yıllık yüzde 1,5 ile yüzde

2,3 seviyesindeki Kasım verisinin altında kaldı.
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Çin'de ihracat rekor kırdı

Çin'de ihracat Aralık ayında yüzde 20'lik beklentilerin hafif

üzerinde gerçekleşerek yüzde 20.9 oldu, ithalat beklentilerin

hafif altında kaldı.

Almanya 2021’de yüzde 2,7 büyüdü

Almanya ekonomisi 2021’in son çeyreğinde yüzde 1 daraldı,

2021’in tamamında ise yüzde 2,7 ile tahminlere paralel büyüdü.

Brezilya’da enflasyon tahminleri aştı

Brezilya Milli İstatistik Ofisi’nin verilerine göre tüketici fiyatları

yıllık bazda yüzde 10.06 arttı. Bloomberg anketine katılan

ekonomistlerin medyan tahmini yüzde 9.96 artıştı.
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TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZDEN

Batum Belediyesi Kentsel Altyapı ve İyileştirme

Batum Belediyesi Kentsel Altyapı ve İyileştirme Bölümü, Batum

şehir merkezinde yeni bir meydan düzenlenmesi için

2,497,388.00 GEL (1 $=3,09 GEL) tutarında bir elektronik ihale

ilan etmiştir. İhale, Batum içerisinde turistik ve görünürlüğü olan

bölge içerisinde yer alan Sheriff Khimshiashvili sokağında süs

havuzu ve çocuk eğlence atraksiyonlarını da içeren yeni bir

meydan düzenlenmesi inşaat işlerini kapsamaktadır.

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=438009&lang=ge

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=438009&lang=ge


TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZDEN

Danimarka’da Covid-19 Önlemleri

bugün yapılan açıklamaya göre 16 Ocak Pazar gününden

itibaren tiyatro, sinema, lunapark, dernek aktiviteleri ve

konferanslar gibi sosyal ve kültürel faaliyetlere yönelik

yasaklamanın kaldırılacağı belirtilmiştir.

Özbekistan Covid 19 Tedbirleri

Özbekistan'a uluslararası uçuşlarla gelen yolcular uçağa

alınmak için, uçuştan en fazla 48 saat önce yapılmış PCR

negatif testi ibraz etmek zorundadırlar. Uluslararası tanınırlığı

olan laboratuvarlardan alınan İngilizce veya Rusça test

sonuçları kabul edilecektir.

Bahreyn Covid 19 Tedbirleri

Bahreyn'e gelen aşılı yolcular, yeni uygulamaya konan Covid-

19 protokollerine göre yalnızca bir PCR testi yaptırmak

zorundadır. Ülkeye girişte (uçağa binmeden önce sunulan

teste ek olarak) yapılacak tek RT-PCR testi 12 Bahreyn dinarına

(yaklaşık 32 ABD doları) mal olacaktır.

Tayland Turistlerine Giriş Ücreti Uygulayacak

Tayland, Nisan ayından itibaren ülkeye giriş yapacak her

turistten 300 Baht (Yaklaşık 9 dolar) giriş ücreti alacak. Kara

yoluyla gelen turistler sınırı geçmeden önce bir uygulama

aracılığıyla ücreti öderken hava yoluyla gelenlerin ücreti uçak

fiyatının içinde ödenecek.



KÜLTÜR SANAT

79. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

Hollywood Yabancı Basın Birliği (Hollywood Foreign Press

Association) tarafından bu yıl 79'uncusu düzenlenen Altın Küre

Ödülleri'ni (Golden Globe Awards) kazananlar açıklandı.

Organizasyon, kırmızı halı töreni ve canlı yayın olmadan

gerçekleştirildi.

Altın Küre Ödülleri'nde drama dalında en iyi kadın oyuncu

ödülünü Nicole Kidman, en iyi erkek oyuncu ödülünü Will Smith

alırken; en iyi drama dizisi ödülünün sahibi "Succession", drama

dalında en iyi film ödülünün sahibi "The Power of the Dog" oldu.
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Nazım Hikmet 120 Yaşında

Türk edebiyatının usta şairi Nazım Hikmet, 120. doğum gününde

İstanbul'da ve birçok ilde düzenlenen etkinliklerle anılıyor.

Nazım Hikmet’in 120. Doğum Günü için Nebil Özgentürk’ün

Hazırladığı "Nazım Hikmet 120 Yaşında" Belgesel Gösterimi ve

Serenad Bağcan ve Ferhat Livaneli Orkestrası Konseri, 20 Ocak

Perşembe akşamı Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde

gerçekleştirilecek.

Rutkay Aziz'in yönettiği "Memleketimden İnsan Manzaraları"

oyunu ise 21 Ocak’ta aynı yerde sahnelenecek.
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KÜLTÜR SANAT

Monet’nin Bahçesi

“Belki de ressam olmayı çiçeklere borçluyum.”

Claude Monet

Sakıp Sabancı Müzesi geçmiş sergilerinden kapsamlı seçkileri

dijital kanallarında paylaşıma açmaya devam ediyor. Eğer daha

önce ziyaret etme fırsatınız olmadıysa Monet’in Bahçesi-Musée

Marmottan Monet’den Başyapıtlar sergisini çevrimiçi

gezebilirsiniz.

Sanat tarihinde bir dönüm noktası teşkil eden Monet’nin

üretimine ayrıntılı bir bakış sunmayı amaçlayan sergiye linkten

ulaşabilirsiniz.
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https://www.sakipsabancimuzesi.org/sergiler-ve-etkinlikler/cevrimici/16646
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