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Bültenimizde geçtiğimiz hafta duyuru olarak paylaştığımız

gelişmelerin özetini, gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerden ana

başlıkları, sektörümüze dair güncel gelişmeleri sizlerle

paylaşıyoruz.

17-22 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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VARDA VİYADÜĞÜ



Pandemi sürecinin etkileri ve öngörülemez fiyat artışları

nedeniyle zor zamanlar geçiren sektörümüz için kamu

otoriteleri tarafından atılan her adım çok kıymetli.

Türkiye ekonomisinin taşıyıcı gücü olan, kendine bağlı pek çok

alt sektörü de harekete geçirerek istihdam yaratan,

büyümesiyle ekonomiye katkı sunan inşaat sektörü maalesef

hedeflerinin hala gerisinde. Söz konusu düzenleme elbette bir

nebze nefes aldıracak sektör mensuplarımıza. Devletimiz

tarafından gösterilen olumlu yaklaşım ve desteğin artarak

sürmesini temenni ediyoruz.

Kar gibi beyaz, aydınlık, huzurlu bir hafta diliyorum.

Celal Koloğlu

İNTES Yönetim Kurulu Başkanı

Başkan’ın Mesajı

Sektörümüze dair öncelikli bir konu

olan fiyat farkı hususunu da içeren

“Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım

Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve

375 Sayılı Kanun Hükmünde

Kararnamede Değişiklik Yapılmasına

Dair Kanun” geçtiğimiz hafta yasalaştı

ve Resmi Gazete’de yayınlanarak

yürürlüğe girdi.
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KAMU İHALE MEVZUATI

Güncel Tebliğ
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4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda belirtilen eşik değerlerin ve

parasal limitlerin güncellenmesine ilişkin Kanunda yer alan eşik

değer ve parasal limitler, TÜİK tarafından açıklanan 2021 yılı Aralık

ayı (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında (%79,89) arttırılarak

güncellenmiştir. Tebliğ’e göre;

01.02.2022 tarihinden geçerli olmak üzere,

Yapım işlerinde eşik değer 146.815.969,-TL olarak uygulanacak,

Sözleşme bedeli 1.456.202,-TL’sını aşanlardan Kamu İhale Kurumu

sözleşme bedeli kesilecek ve

İş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların yapım işi

ihalelerine başvurularında kullanacağı deneyime esas tutar

808.172,-TL olacaktır.

Kamu İhale Kanunu’nda Yer Alan Eşik Değer 

ve Parasal Limitlerin 2022 Yılı Tutarları belirlendi

MET-GÜN



KAMU İHALE MEVZUATI

Ek Fiyat Farkı
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Sektörümüze ilişkin gelişmeler Sendikamız tarafından yakından

takip edilmekte üyelerimize hafta içi duyuru sistemimiz ile anlık

bilgilendirmeler yapılmaktadır.

Ek fiyat farkı verilmesi ve/veya sözleşmelerin devrine ilişkin

maddenin de içinde bulunduğu 7351 sayılı “Bireysel Emeklilik

Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375

Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına

Dair Kanun” 22.01.2022 Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

7351 sayılı Kanunun tam metni, “Ek fiyat farkı verilmesi ve/veya

sözleşmelerin devrine” ilişkin kanun metni bağlantıdadır.

Ancak uygulamaya ilişkin esas ve usuller maddenin 4. fıkrası

uyarınca Cumhurbaşkanınca belirlenecektir.

Madde Resmi Gazete’de yayımlandığı tarih itibariyle yürürlüğe

girecektir.

İNTES olarak gelişmeleri yakından takip etmeye devam

edeceğiz.

Ek Fiyat Farkı Verilmesi ve/veya Sözleşmelerin Devrine İlişkin 

Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220122-1.htm


KAMU İHALE MEVZUATI

Ek Fiyat Farkı

→ 1 Temmuz-31 Aralık 2021'de gerçekleştirilen kısımlar için ihale

dokümanında fiyat farkı verilmesine ilişkin hüküm bulunup

bulunmadığına bakılmaksızın 1 Temmuz-30 Kasım 2021'de ihalesi

yapılan işlerde ihale tarihinin içinde bulunduğu aya ait endeks, 1

Temmuz 2021'den önce ihale edilen işlerde ise haziran 2021'e ait

endeks temel endeks olarak kabul edilerek ve sözleşme fiyatları

kullanılarak yüklenicinin başvurusu üzerine sözleşmesine göre

hesaplanan fiyat farkına ilave olarak ek fiyat farkı verilebilecek.

→ Bu kapsamdaki sözleşmeler, yüklenicinin başvurusu ve idarenin

onayı ile devredilebilecek. Devredilen sözleşmelerde devir

alacaklarda ilk ihaledeki şartlar, devir tarihi itibarıyla aranacak

olup devirden kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar

uygulanmayacak.

→ Yüklenimi ortak girişim tarafından yürütülen sözleşmelerde

ortaklar arasında devir veya hisse devirlerinde ilk ihaledeki

yeterlik şartları aranmayacak. Sözleşmeyi devreden yüklenicinin

teminatı iade edilecek. Bu kapsamda devredilecek

sözleşmelerden damga vergisi alınmayacak.

→ Düzenleme kapsamında ek fiyat farkı verilebilecek alım türlerini,

ürün ve girdileri, ek fiyat farkı verilmesi veya sözleşmenin devri

için idareye başvuru süreleri ile devir işlemlerinin tamamlanacağı

süre dahil ek fiyat farkı hesaplamalarına ve sözleşmelerin devrine

ilişkin esas ve usullerin tespitinde Cumhurbaşkanı yetkili olacak.
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ÇALIŞMA HAYATI

Güncel Tebliğ
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6331 sayılı Kanunun «Sağlık Gözetimi» başlıklı maddesinde

sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı

her türlü ek maliyet işverence karşılanır, çalışana yansıtılamaz

hükmü mevcuttur» fıkrası dikkate alınarak 18 Ocak 222 itibariyle

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu kararı gereği, gerektiğinde

çalışanlardan PCR testi talep edilebileceği ve bu durumdan

kaynaklanan maliyetin çalışanlara yansıtılamayacağı, test

sonuçlarının işverence kayıt altında tutulabileceği’ belirtilmiştir.

İş yerlerindeki iş sağılığı ve güveliği tedbirleri kapsamında PCR 

testi uygulamasına devam edilmesine ilişkin Bakanlık görüşü 

COVID-19 Önlemleri

ENKA 



TOPLANTI
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İş Uyuşmazlıklarında Usul Uygulamaları Toplantısı 

Yargılama süreçlerinde ağırlıklı olarak işveren üzerinde bulunan

usul yükümlülüklerinin değerlendirilmesi, konuyla ilgili son yargı

kararları konusunda üyelerimizin bilgilendirilmesi amacıyla 21

Ocak Cuma günü “İş Uyuşmazlıklarında Usul Uygulamaları

Toplantısı” düzenlenmiştir.



TOPLANTI
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İş Uyuşmazlıklarında Usul Uygulamaları Toplantısı 

Moderatörlüğünü Yargıtay 9.Hukuk Dairesi Başkanı Dr. Sayın

Seracettin GÖKTAŞ’ın yaptığı toplantının açış konuşmasını İNTES

Yönetim Kurulu Başkanı Celal Koloğlu yapmıştır.

Toplantıda Hukuk Genel Kurulu Üyesi Şahin Çil, «İş

Uyuşmazlıklarında Deliller ve İspat Yükü» başlıklı, Doç. Dr. Ersin

Erdoğan ise «İş Uyuşmazlıklarında Güncel Usul Sorunları ve

Kanun Yolları» başlıklı bir sunum gerçekleştirmiştir.



ATAMALAR
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Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına

Anayasa Mahkemesi Üyesi Sn. Muammer TOPAL seçilmiştir.

Romanya Braşov Havalimanı Alt Yapı Projesi
SUBOR



TÜRKİYE MESLEKİ YETERLİLİK MERKEZİ
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Türkiye MYM Sınav ve Belgelendirme Faaliyetleri

Türkiye MYM bireysel başvurular ve sınav ücretini peşin yatıran

firmalar ile sınav ve belgelendirme faaliyetlerine devam

etmektedir.

17-23 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleştiren Mesleki

Yeterlilik Sınavlarımız

→ Astaldi Türkerler Ankara Şehir Hastanesi Şantiyesinde İnşaat

Boyacısı



EKONOMİDE BU HAFTA

2022 Kamu Yatırım Programı 

2022 Yılı Yatırım Programı kapsamında 3.134 adet proje

yürütülecektir. Yatırım programında yer almayan herhangi bir

yatırım projesinin veya Yatırım Programında yer almakla birlikte

Programda belirlenen parametrelerine uygun olmayan

projelerin ihalesine çıkılamayacak ve harcama yapılamayacaktır.
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EKONOMİDE BU HAFTA

2022 Kamu Yatırım Programı 

Ulaştırma, Kamu Yatırım Programı için en fazla kaynak ayrılan

sektör oldu. 2021 yılında olduğu gibi 2022 yılında da Demiryolu

yatırımları ulaştırmada ağırlıklı olacak. KİT’ler de Demiryolları en

fazla ödenek ayrılan ikinci kuruluş oldu. 14,6 Milyar TL ile TCDD

Genel Müdürlüğü projeleri için ödenek tahsis edildi.

Ulaştırma yatırımlarında öne çıkan projeler ise şu şekilde:
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Gayrettepe-İstanbul Yeni Havalimanı Metro Hattı

Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Bağlantıları 

AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı1

Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı 

Ankara-İzmir Yüksek Standartlı Demiryolu projesi

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren projesi 

Avrupa ile Asya arasında kesintisiz yük ve yolcu taşımacılığını 

sağlayacak Halkalı-Kapıkule Projesi

Güney aksında yük ve yolcu taşımacılığında önemli bir paya 

sahip olacak Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Yüksek 

Standartlı Demiryolu Projesi. 

Ayrıca

2022 yılı içerisinde Yozgat ve Bayburt Havalimanı Altyapı İşleri

tamamlanması, Rize-Artvin Havalimanının kullanıma açılması

için yeterli ödenek tahsis edildi.



EKONOMİDE BU HAFTA

2022 Kamu Yatırım Programı 

Merkezi Yönetim Bütçesi kapsamındaki kuruluşlardan en fazla

yatırım ödeneği tahsis edilen kuruluşlar 18,3 Milyar TL ile Devlet

Su İşleri Genel Müdürlüğü-DSİ olmuştur.

DSİ’yi 17,7 Milyar TL ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 15,5

Milyar TL ile Karayolları Genel Müdürlüğü, 15 Milyar TL ile Sağlık

Bakanlığı izlemiştir.

Sendikamız tarafından hazırlanan ayrıntılı bilgi notu hafta içi

üyelerimize mail sistemimiz ile iletilmiştir.
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Silvan Barajı ve HES

İLCİ 



EKONOMİDE BU HAFTA

2022 Kamu Yatırım Programı 

2022 yılında Yeni projelerde azami oranda seçici olunacaktır.

Ekonomik ve sosyal katkısı en yüksek ve acil hizmet ihtiyacını

karşılayabilecek yatırımlara öncelik verilecektir.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Bütçe Gerçekleşmesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Strateji Bütçe başkanlığınca 2021

yılına ait bütçe uygulama sonuçları açıklandı. Bütçe açığı 2021

yılında 192 milyar TL oldu. Açığın GSYH’ya oranı 2020’ye göre

daha pozitif veri seyrederek %2,9’a geriledi. 2020 yılında bu

oran %3,5 idi.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Bütçe Gerçekleşmesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan merkezi yönetim

bütçe gerçekleşmelerine göre, Aralık 2021’de bütçe gelirleri yıllık

bazda %40 artışla 135,1 milyar TL’ye ulaştı. Vergi gelirleri içerisinde

kurumlar vergisinin bir önceki yılın aynı ayına göre %133,5 artış

oldu. Vergi gelirlerinin genelinde bir yıllık %39 artış oldu.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Bütçe Gerçekleşmesi

Bütçe açığının artmasında Borç Verme kalemi etkin oldu. Borç

verme kalemi için 37,9 milyar TL öngörülmüştü. Gerçekleşeme

101.978 milyon TL oldu. Yatırımla için önem arz eden Sermaye

giderleri ise başlangıç ödeneğinin 27,1 milyar TL üzerinde

gerçekleşti.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Tüketici Güven Endeksi

Ocak ayında Tüketici Güven Endeksi artış yönünde eğilim

gösterdi. 2021 Nisan ayından beri Tüketici Güven Endeksi bir

önceki aya göre azalma göstermekte idi.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Para Politikası Kurulu Kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 20 Ocak 2022 tarihinde

gerçekleştirdiği PPK toplantısında politika faizini sabit tutarak

%14 uygulanmasına karar verdi.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Para Politikası Kurulu Kararı

Merkez Bankası 4 ay süresinde faiz indirimi yapmıştı. Kurul

kararında %5 enflasyon hedefi de devam etmekte. Enflasyonda

yakın dönemde gözlenen yükselişte; döviz piyasasında yaşanan

sağlıksız fiyat oluşumlarına bağlı olduğu ifade edildi.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Para Politikası Kurulu Kararı

TÜİK tarafından açıklanan Tarımda Kullanılan Mal ve Hizmetler 

ile Tarımsal Yatırıma Katkı Sağlayan Mal ve Hizmetler kapsayan 

Tarımsal girdi fiyat endekslerindeki artış son 26 ayın en yüksek 

seviyesine ulaştı. 
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Merkez Bankası Haftalık dolar/euro hareketleri

EKONOMİDE BU HAFTA
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TCMB Efektif  Satış Dolar Kuru

TCMB Efektif Satış  Euro Kuru



Bu hafta Dolar/TL Pazartesi günü 13,52 seviyesinden satış

gördü. Merkez Bankasının Ocak ayı PPK toplantısı sonrasında TL

Dolar karşısında kısıtlı değer kazandı. Perşembe gün içi 13,26

seviyelerine kadar düştü. Cuma ise gün içi en düşük 13,31

seviyelerine indi.

Dolar endeksinde Perşembe gerileme olduktan sonra Cuma

günü 95,66 oldu.

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

Haftalık Kur Hareketleri

EKONOMİDE BU HAFTA
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Altında Haftalık Görünüm

EKONOMİDE BU HAFTA

Bu hafta altın küresel piyasalarda yatırımcısına kazandırdı.

Yatırımcılar bir taraftan küresel ölçekte artan enflasyon eğilimi

diğer taraftan düşen tahvil fiyatlarına odaklandı. Ukrayna ve

Rusya arasında yaşanan gerginlik de yatırımcıları güvenli liman

altına yönlendirdi. Değerli metal Kasım ayından bu yana en

yüksek seviyeleri gördü. Hafta içi Altının ONS’u 1.900 dolara

yakınsadı. ABD 10 yıllık devlet faizleri düşerken altının ONS’u

yükseldi. Ancak Cuma yeniden 1.785’e geriledi.

Gram altın küresel fiyatlardaki yükselişe rağmen TL’nin değer

kazanmasından destek bularak düşüş gösterdi. Yeniden 1 gram

altın 800 TL seviyesinin altına indi.

Altın, 2021 yılının Ocak ayına kıyasla yatırımcısına nominal %76,

10 gün öncesine kıyasla %0,32 kaybettirdi. Çeyrek altın Cuma

günü 1.297,52 TL’den satış gördü.
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Enerji Piyasası

EKONOMİDE BU HAFTA

Brent Petrol yükselişini sürdürüyor. Brent petrolün varili 90

dalar seviyesine doğru ilerledi. İstatistikler petrolde 7 yılın

zirvesine gelindiğini işaret ediyor.

Uluslararası Enerji Ajansı bu hafta yaptığı açıklamada Omikron

varyantının hızlı yayılımına rağmen direncini koruyan talep

sayesinde petrol piyasalarının beklenenden daha fazla sıkışık

göründüğünü belirtti.

Yurt içinde bu hafta enerjide gündem doğalgazda idi. Ağır kış

koşulları nedeniyle 48 ilde okullar tatil edildi. Soğuklar

nedeniyle ısınmaya olan talep arttı ancak aynı dönemde İran

gazında yapılan kesinti, nedeniyle BOTAŞ doğal gaz santralleri

ve büyük ölçekli tüketicilere olan gaz akışını azaltma kararını

aldı.
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Para-Banka İstatistikleri

EKONOMİDE BU HAFTA

Yurt içi yerleşiklerin toplam mevduatı bir önceki haftaya göre 71

milyar TL arttı. Döviz mevduatı gerçek kişilerde 48 milyon dolar

arttı, tüzel kişilerde 138 milyon dolar azaldı.

14 Ocak itibariyle bankacılık sektöründe Bireysel Kredi kartlarında

toplam bakiye 209,7 milyar TL oldu. Takibe giren alacakların

oranı toplam kredilerde %2,9 oldu.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Bankacılık sektörünün konut, taşıt ve diğer kredileri toplam

tutarında bir önceki haftaya göre yaklaşık 1,4 milyar TL

değerinde artış oldu. Taşıt kredi türleri azaldı, konut ve diğer

kredi türleri 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



Kamu İhale İstatistikleri

EKONOMİDE BU HAFTA

Kamu İhale Kurumu tarafından açıklanan haftalık yayımlanan

ihale istatistiklerini okuyucularımız için paylaştık.

30

Yayımlanan İhale

Kaydedilen İhale



EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Erdoğan: Vatandaşlarımızın altınlarını sisteme sokmalarını temin

edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı

konuşmada, "Bankaların, darphanenin ve altın rafinerilerinin

içinde yer aldığı mekanizmayla vatandaşlarımızın altınlarını

sisteme sokmalarını temin edeceğiz." dedi.

Enflasyonla mücadelede yeni kararlar vurgusu

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sonrası yapılan

açıklamada, 2021 büyümesinin yüzde 10’un üzerinde olacağı

tahmini yapıldı. Açıklamada ayrıca, enflasyonla mücadele için

yeni kararlar alınabileceği belirtildi.

31

………………………

Aşkabat Basit Elektrik Çevrim Santrali

ÇALIK



EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge için tarih verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, 3600 ek gösterge

düzenlemesinin mayıs ayı itibarıyla Meclis'e sunulacağını

açıkladı.

Merkez Bankası'nın net rezervi geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın net rezervleri 14 Ocak

haftası itibariyle 7,5 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası'ndan yeni swap anlaşması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Birleşik Arap Emirlikleri

Merkez Bankası arasında, BAE dirhemi (AED) ile Türk lirası (TRY)

para birimleri için İkili Para Takası anlaşması imzalandı. Swap

anlaşmasının nominal büyüklüğü karşılıklı olarak 18 milyar

dirhem (AED) ve 64 milyar Türk lirası oldu.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Kurulan ve kapanan şirket sayısı arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Aralık 2021 ve geçen

yıla ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Kurulan

şirket sayısı 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 8,3 artarak 109

bin 695'e, kapanan şirket sayısı ise aynı dönemde yüzde 5,6

artarak 16 bin 222'ye çıktı.

Yabancı yatırımcı borsada 8 haftadır satıcı

Yabancı yatırımcı art arda sekizinci haftada da hisse senedinde

net satıcı olarak 2021'in başından bu yana en uzun çıkış serisini

gerçekleştirdi.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Benzin ve motorine zam

Benzinin litre pompa satış fiyatına, 46 kuruş, motorinin litre

pompa satış fiyatına, 52 kuruş zam yapıldı.

Bütçeden aralıkta BOTAŞ'a 40 milyar lira aktarıldı

Bütçeden KİT'lere Aralık ayında borç verme kalemi altında 55

milyar lira transfer edildi. En yüksek payı ise 40 milyar lira ile

BOTAŞ aldı.

Fitch'ten Türkiye'ye heterodoks politika uyarısı

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings,

Türkiye'de artan enflasyon ve izlenen heterodoks politikaların

makroekonomik ve finansal riskleri artırdığını belirtti.
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Sares Rüzgar Enerji Santrali, Çanakkale
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

Yellen’dan enflasyon değerlendirmesi

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen enflasyonun yıl sonunda yüzde

2’ye düşeceğine inandığını söyledi.

Çin ekonomisi 2021'de yüzde 8,1 büyüdü

Çin ekonomisi 2021 yılında yüzde 8,1 büyürken, sanayi

üretiminde de artış gözlendi, perakende satışlar ise hafif

geriledi.

Çin Merkez Bankası gösterge faiz oranlarını indirdi

Çin Merkez Bankası gösterge konumdaki kredi ana faiz

oranlarında 10 baz puan indirim yaparak faizi yüzde 3,7

seviyesine çekti.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

Japonya'da enflasyon Aralık ayında yüzde 0.5 seviyesinde

gerçekleşti

Japonya'da enflasyon Japonya Merkez Bankası'nın Aralık

ayındaki hedefinden uzak kalmaya devam ederek, küresel

emsalleri ile zıtlık oluşturuyor.

İngiltere’de enflasyon 30 yılın zirvesinde

İngiltere’de enflasyon gıda fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle

sürpriz biçimde 1992 yılından beri en yüksek seviyeye çıktı,

gözler İngiltere Merkez Bankası’nın 3 Şubat’ta alacağı karara

çevrildi.

Kanada'da enflasyon son 30 yılın zirvesinde

Kanada İstatistik Ofisi’nin açıkladığı verilere göre tüketici

enflasyonu Aralık ayında yüzde 4,8 olarak belirlendi. Bu rakam

son 30 yılın en yüksek enflasyonuna işaret etti.
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TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZDEN

Laos-Vietnam Demiryolu Projesi'ne Türk Ortak Aranıyor

Laos’un en büyük holdinglerinden biri olan PTL, Laos-Vietnam

Demiryolu Projesi (LVRP) için Türk ortak aradığını duyurdu.

Pan-Asya Demiryolu ağının bir parçası olacak ve Vietnam'daki

VungAngDeep Limanı'nı (VDS) Vientiyan’daki Laos ekonomik

merkezine bağlayacak olan 555 km'lik tek hatlı demiryolu

bağlantısının ihalesinin 2022 yılında sonuçlanması ile inşaatın

2023-2026 yıllarında tamamlanması planlanmaktadır.

Proje ile ilgilenebilecek firmalar Laos’a akredite olan Bangkok

Ticaret Müşavirliği ile iletişime geçebilir.

Atiray Rafinerisi Ek Üniteler İnşaatı Kazakistan
GATE İNŞAAT



TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZDEN

Moldova’da Olağanüstü Hal İlanı

Moldova Cumhuriyeti Parlamentosu, bugün, 20 Ocak 2022

tarihinde, tüm ülkede geçerli olmak üzere, 60 günlük

Olağanüstü Hal (OHAL) ilan etme kararını onaylamıştır. Söz

konusu Karar, gaz tedariği için avans ödemelerinin tam olarak

yapılmaması iddiasıyla Moldova Cumhuriyeti'ne doğalgaz

sevkiyatının 20 Ocak'tan itibaren durdurulabileceğini bildiren

Rus firması Gazprom’un MoldovaGaz’a gönderdiği resmi

mektuba istinaden alınmıştır.

Ukrayna İhracat Kurumu ve Türk Exsimbank

Ukrayna İhracat Kredi Kurumu (ECA), Türk Eximbank ile

Ukrayna ve Türkiye’nin mal ve hizmet ihracatının

geliştirilmesini teşvik etmek için kurumlar arasındaki işbirliği ve

ilişkilerin geliştirilmesi ilkelerini ortaya koyan bir mutabakat

anlaşması imzaladı.

Gaziantep-Erbil uçuşları başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada,

Gaziantep-Erbil uçuşlarının 24 Ocak'ta başlayacağı

belirtilmektedir. Karşılıklı yapılacak uçuşlar, haftada 2 gün

olmak üzere pazartesi ve perşembe günleri

gerçekleştirilecektir. Gaziantep İstanbul'un ardından Irak'a en

fazla ihracat yapan ilimizdir.



ÜYELERİMİZDEN

GAMA’nın Tunus’ta yer alan RADES-C Kombine Çevrim Güç

Santrali projesinin önemli kilometre taşlarından biri olan ilk

buhar alımı 22 Aralık 2021 tarihinde başarıyla gerçekleştirildi ve

senkronizasyon işleri 31 Aralık 2021 itibarıyla tamamlandı.

Projenin bir sonraki adımı Santralin en kritik kilometre taşı olan

kombine çevrim bölümü için ticari işletmeye geçilmesi olacak.

GAMA

“GAMA’nın RADES-C Kombine Çevrim Güç Santrali projesinde

önemli bir aşamaya gelindi: İlk buhar alımı gerçekleşti. Projede 

bugüne kadar kayıp günlü kaza olmadan 7,25 milyon adam 

saate ulaşıldı.



KÜLTÜR SANAT

Ara Güler Muhtelif İstanbul Sergisi

Doğuş Grubu’nun fotoğraf sanatının duayenlerinden Ara Güler iş

birliğinde hayata geçirdiği Ara Güler Müzesi’nde 2022 yılının ilk

sergisi olan Muhtelif İstanbul sanatseverlerle buluştu.

Adını Ara Güler'in arşivinde çeşitli konular için kullandığı

"Muhtelif" temasından alan sergi, "İstanbul'un gözü" olarak anılan

Ara Güler'in kadrajından fotoğraflarla ziyaretçileri İstanbul

yolculuğuna çıkarıyor.
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KÜLTÜR SANAT

31. Akbank Caz Festivali performanslarını çevrimiçi izlemek 

mümkün

Geçen yıl ekim ayında yapılan 31. Akbank Caz Festivali’nin

konserlerinden bir seçki, Akbank Sanat YouTube kanalında

sanatseverlerle buluştu.

Klasik ve modern cazın yanı sıra elektronik müzik, hip-hop ve

dünya müziğinin farklı projelerini içeren programıyla dikkati çeken

31. Akbank Caz Festivali’nin konser seçkisine linkten ulaşabilirsiniz.
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https://www.youtube.com/user/AkbankSanat


KÜLTÜR SANAT

Netflix’te en çok izlenenleri 

Netflix, şimdiye kadar en çok izlenen 12 şovunu açıkladı. Video

akış platformu, şovlarını ilk 28 gün içinde dünya genelinde toplam

izlenme saatlerine göre sıraladı. Birinci sırada 1.65 milyar saat

izlenme ile Suid Game yer aldı. Listede ilk üç sıra şöyle oluştu:

1. Birinci sezonuyla Squid Game

2. Birinci sezonuyla Bridgerton

3. Dördüncü sezonuyla La Casa de Papel
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HATIRLATMA

İnteraktif Vergi Dairesi (https://ivd.gib.gov.tr/) ve Dijital Ödeme

Noktasında “Hızlı Ödeme” bölümünde yer alan MTV Ödeme

alanına şifre girişi yapmadan sadece plaka ve TC Kimlik Numarası

bilgilerini girerek MTV borçlarını görüntüleyebilir ve

ödeyebilirsiniz.

Motorlu taşıt vergi ödemelerinizi;

İnteraktif Vergi Dairesinden veya mobil uygulamasından 

02.00-23.45 saatleri arasında anlaşmalı bankaların banka 

kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı 

ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile,

Vergi tahsiline yetkili bankalar aracılığıyla,

Vergi dairesi vezneleri aracılığıyla,

PTT şubelerinden ödeyebilirsiniz

Verginizi ödemek için bağlantıdan ulaşabilirsiniz. 

Anlaşmalı bankaların listesine bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Motorlu Taşıtlar Vergisi

2022 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisinin birinci taksit ödeme

dönemi 31 Ocak 2022’de bitiyor. 

https://ivd.gib.gov.tr/tvd_side/dijitalOdeme.jsp?token=d1078f5e3dc646b78d5d4e5842f21e97feb48d366bc7617458b6679dec12675154a01fccc42292bb04d926bc259dbc75e39dd8e202535fd70a7098396c74a6f7
https://ivd.gib.gov.tr/tvd_side/dijitalOdeme.jsp?token=d1078f5e3dc646b78d5d4e5842f21e97feb48d366bc7617458b6679dec12675154a01fccc42292bb04d926bc259dbc75e39dd8e202535fd70a7098396c74a6f7
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