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Bültenimizde geçtiğimiz hafta duyuru olarak paylaştığımız

gelişmelerin özetini, gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerden ana

başlıkları, sektörümüze dair güncel gelişmeleri sizlerle

paylaşıyoruz.

24-30 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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Yeni Elektrik 850 MW Kombine Çevrim Santralı

EKON



Bu süreçte iklim krizi ile mücadelenin ne kadar kritik ve hayati

olduğu gerçeğiyle de daha önce hiç olmadığı kadar karşı karşıya

kaldık. Öte yandan enerji krizi ve enerji kaynaklarının devamlılığı

da son dönemin en önemli küresel sorunlarından biri olarak

karşımızda duruyor. Gerek iklim değişikliğiyle mücadele ve

gerekse enerji devamlılığı açısından yenilenebilir enerji bugün

önemini daha da artırıyor.

Rüzgâr, güneş, hidroelektrik, jeotermal gibi başlıca yenilenebilir

enerji yatırımlarının yakın gelecekte artacağı ve artması gerektiği

aşikar. İklim değişikliği ile mücadele, yeşil ekonomi ve

yenilenebilir enerji önümüzdeki yılların en önemli konuları

olmaya devam edecek.

Ülkemiz de yenilenebilir enerji kaynakları açısından sahip olduğu

potansiyeli değerlendirerek bu süreçte değerli bir rol üstlenebilir.

Sağlıklı, huzurlu günler dilerim.

Celal Koloğlu

İNTES Yönetim Kurulu Başkanı

Başkan’ın Mesajı

Dünya gündeminin iki yıldır en önemli

gündem maddelerinden olan Covid 19

pandemisi bir salgın hastalık olmanın

ötesinde önceliklerimiz, iş yapış

biçimlerimiz ve dünyamızın geleceği

konusunda bizi ciddi bir sınava ve

değişime tabi tutuyor.
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ÇALIŞMA HAYATI

Gelir Vergisi Genel Tebliği
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Asgari ücretle çalıştırılan bir kişiye aylık net 4 bin 253 lira

ödenecek ve bunun tamamı istisnaya tabi olacağından bu işçi

için 750.60 lira sigorta primi ödenecektir. Asgari ücretteki artış ile

birlikte, ücretlerin asgari ücrete kadar olan kısmının vergi dışı

bırakılmasının ardından, ilgili yasal düzenlemenin uygulama

tebliği de yayınlandı.

Örneklere Resmi Gazete’nin 27 Ocak 2022 tarihli sayısından

ulaşabilirsiniz.

Ücret istisnalarına ilişkin düzenlemeler içeren, ücretin 

seviyesine göre vergilendirmenin nasıl yapılacağının örneklerle 

açıklandığı Tebliğ yayımlandı

Türkiye MYM Sınavları

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220127-5.pdf


ÇALIŞMA HAYATI

Ücretlerde Bordro Düzenlenmesi
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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 gelir vergisinden istisna

edilmiştir.

→ Hizmet erbabına ödenen aylık ücret, mesai, prim, ikramiye,

gider karşılığı ve sair adlarla yapılan tüm ödemeler ve

sağlanan menfaatler de ücret kapsamında

değerlendirilmektedir.

→ Ücretin gerçek safi değeri; işveren tarafından verilen para ve

ayınlarla sağlanan menfaatler toplamından sigorta primi,

şahıs sigortası primi ve sendika aidatı gibi kesinti ve ödemeler

indirildikten sonra kalan miktardır.

→ Tevkifat yapmak zorunda olan hizmet erbabına ödenen

ücretler ile 61’inci maddede yazılı olup ücret sayılan

ödemelerden vergi tevkifatı yapılacaktır.

→ Ücret gelirleri için yıllık beyanname verilmesi durumunda, 193

sayılı Kanunun 89’uncu maddesinde yer alan eğitim ve sağlık

harcamaları ile bağış ve yardımlar gibi bazı harcamalar da

beyan edilen gelirden indirim konusu yapılabilmektedir.

→ İstisna nedeniyle alınmayacak olan vergi, ilgili ayda aylık

asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi

aşmayacaktır.

Genelgeye ilişkin ayrıntılı bilgilendirme üyelerimizde paylaşılmış 

olup öne çıkan maddeleri okuyucularımızla da paylaşıyoruz.



YATIRIMLAR

Kamu Yatırımları
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2022 yılı yatırım programı izleme esaslarını içeren Genelge’ye

göre Yatırım Programında yer almayan herhangi bir yatırım

projesinin veya Yatırım Programında yer almakla birlikte

Programda belirlenen proje parametrelerine uygun olmayan

projelerin ihalesine çıkılamaz ve harcama yapılamayacak.

Yatırım Programında yer alan projelerin sözleşmelerinde 2022 yılı

ödeneği üstünde ödeme taahhüdüne girilemeyecek. Ayrıca yıl

içerisinde herhangi bir kaynaktan ödenek aktarılan projeden

ödenek kesintisi yapılmayacaktır.

Genelge bağlantıdadır.

Strateji ve Bütçe Başkanlığında 2022 Yılı Yatırım Programının 

izlenmesine yönelik bir genelge yayımlandı

Salman Göleti-İzmir

KAYAOĞLU

https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2022/01/2022_Yili_Yatirim_Programi_Yil_Ici_Islemlerinin_Uygulanmasi_ve_Izlenmesi_Hakkinda_Genelge-28012022.pdf


YATIRIMLAR

Kamu Yatırımları

8

→ Projeler kapsamında ihale edilmiş işlerin ihale bedeli fiyat ve kur

değişikliğinden kaynaklanan artış ile anahtar teslimi götürü bedel

ihale edilen işlerde sözleşme bedelinin toplamda % 10’una; birim

fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen işlerde toplamda %20’sine

kadar iş artışından kaynaklanan proje maliyet değişikliği; 2886 sayılı

Devlet İhale Kanununa göre ihale edilmiş projelerde ise sözleşme

bedelindeki iş artışından kaynaklanan %30’a kadar maliyet

değişikliği Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirilecektir.

→ Yıl içinde yeni proje teklifi yapılmaması esastır. Ancak acil ve

zorunlu yeni projelere ilişkin teklifler, proje bedelinin asgari

%10’unun ilgili kamu idaresinin yatırım bütçesi içinde teklif edilen

projeye ödenek aktarmayı da içermesi kaydı ile değerlendirmeye

alınabilecektir.

→ Yıl içerisinde sadece acil ve zorunlu hallerde hizmet binası teklifi

yapılabilecektir.

→ Çevre mevzuatı ve diğer mevzuatta yer alan ön koşulları

sağlamayan projeler ile fizibilitesi tamamlanmamış projeler Yatırım

Programına teklif edilemeyecektir.

→ Güncelliğini yitirmiş fizibilite raporlarının revize edilmesi kamu

idaresinden talep edilebilecektir.

→ Kamu idareleri tarafından, acil ve zorunlu hâller dışında yedek

ödenek talebinde bulunulamaz ve bir projeye tahsis edilen yedek

ödenek başka bir projeye aktarılamaz, başka bir projede

kullanılamayacaktır.

Genelgede öne çıkan hususlar:



MALİ HAYAT

Bankacılık İşlemleri
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Resmi Gazete’nin 29 Ocak 2021 tarihli sayısında yayınlanan Tebliğ

ile Referans Oranı için, 32-45 gün vadeli olarak açılan Türk lirası

cinsi tüm mevduat türlerine bankaların uyguladıkları ağırlıklı

ortalama akım faiz oranı üzerinden hesaplanan oran ile Merkez

Bankasınca belirlenen politika faizinin yüzde on artırılması ile

hesaplanan oran arasından düşük olan dikkate alınarak

hesaplanan ve en son ilan edilen orandan aşağı ya da yukarı

yönde yüzde beşten fazla değişmesi halinde güncellenerek Merkez

Bankasınca her ayın sondan beşinci iş günü ilan edilen oranı

ifadesi eklenmiştir.

Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul 

ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de değişikliğe gidildi. 

Oğuzlar Göleti-Çorum

CEYSU



MALİ HAYAT

Kurumlar Vergisi

10

Resmi Gazete’nin 29 Ocak 2021 tarihli sayısında Vergi Usul Kanunu

ile Kurumlar Vergisi Kanununda değişikliğe gidilmiştir.

Buna göre; geçici vergi dönemleri de dahil olmak üzere 2021 ve

2022 hesap dönemleri ile 2023 hesap dönemi geçici vergi

dönemlerinde mükerrer 298 inci madde kapsamındaki enflasyon

düzeltmesine ilişkin şartların oluşup oluşmadığına bakılmaksızın

mali tablolar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacak.

Dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen hesaplar ile ilgili

olarak Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası

varlığı, bu kapsamda açılan en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat

ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda

Yabancı paraların dönem sonu değerlemesinden kaynaklanan kur

farkı kazançlarının 1/10/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasındaki

döneme isabet eden kısmı,

2021 yılı dördüncü geçici vergi dönemine ilişkin beyannamenin

verilme tarihine kadar Türk lirasına çevrilen hesaplarla ilgili oluşan

kur farkı kazançları ile söz konusu hesaplardan dönem sonu

değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade

sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar

kurumlar vergisinden müstesna olacaktır.

Kurul Vergisi Kanunu’nda değişiklik yapıldı



MALİ HAYAT

Kurumlar Vergisi
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Kurumların 31 Aralık 2021 tarihli bilançolarında yer alan altın

hesabı ile bu tarihten sonra açılacak altın hesabı bakiyelerini 2022

yılı sonuna kadar Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen

Türk lirası varlığı en az üç ay vadeli değerlendirmeleri durumunda

vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar

kurumlar vergisinden müstesna olacaktır.

Vadeden önce çekim yapılması durumunda bu madde

kapsamında istisna edilen tutarlar nedeniyle zamanında tahakkuk

ettirilmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle gecikme

faiziyle birlikte tahsil olunacaktır.

İbrahim Çeçen Üniversitesi –Ağrı

İC İÇTAŞ



GÜNDEM

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

12

Resmi Gazete’nin 29 Ocak 2021 tairhli sayısında çocuk ve

gençlerin, sosyal medya ortamları, tüm yayımların zararlı

içeriklerine maruz kalmaları sonucu bedensel ve zihinsel

gelişimlerinin olumsuz etkilenmesini önlemek adına gereken

adımların kararlılıkla atılmasına yönelik Genelge yayımlandı.

Buna göre;

Toplumumuzun temel değerlerine aykırı unsurlar taşıdığı

gözlenen ve yabancı içeriklerin uyarlaması şeklinde ekranlara

gelen televizyon programlarının toplum üzerindeki yıkıcı etkilerini

bertaraf edecek adımlar ivedilikle atılacaktır.

Birtakım semboller kullanılmak suretiyle verilmeye çalışılan

mesajlarla çocuk ve gençlerin zihin dünyalarını hedef alan

yapımlardan onları koruyacak, aile ve çocuk dostu yapımlar

teşvik edilecektir.

Medya aracılığıyla millî ve manevi değerlerimizi yıpratmaya, aile

ve toplum yapımızı temelinden sarsmaya yönelik açık veya örtülü

faaliyetlere karşı Anayasa, kanun ve ilgili diğer mevzuatla

düzenlenen müeyyidelerin gereği yerine getirilecektir.

Medya içeriklerinin özellikle çocuk ve gençler üzerinde

oluşturacağı olumsuz etkilerin önlenmesi amacıyla ilgili kurum ve

kuruluşlar tarafından gerekli tüm tedbirler gecikmeksizin

alınacaktır.

Basın ve Yayım Faaliyetleri ile İlgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 

yayımlandı



Mevzuat Çalışmaları 

FAALİYETLERİMİZ

Bir önceki Haftalık Bültenimizde 22 Ocak 2022 tarihli Resmi 

Gazete’de yayımlanan Ek fiyat farkı verilmesi ve/veya 

sözleşmelerin devrine ilişkin maddenin de içinde bulunduğu 

Kanun’a ilişkin ayrıntılar okuyucularımızla paylaşılmıştı. 

Son olarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca “4735 Sayılı Kamu 

İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 İnci Maddesinin 

Uygulanmasına İlişkin Esaslar Taslağı” Sendikamız ile 

paylaşılarak görüşe sunulmuştur. Çalışmamız üyelerimizden 

gelen talepler doğrultusunda sonlandırılacaktır.  
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Diyarbakır –Mardin Yolu (Gap) Km:54+500-86+500 Arası Toprak 

İşleri, Sanat Yapıları, Otokorkuluk, Sinyalizasyon ve Üst Yapı İşleri

MSM ALTYAPI



ATAMALAR
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Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen             

Sn. Abdulhamit Gül’den boşalan Adalet Bakanlığı’na

Sn. Bekir BOZDAĞ

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına 

Erhan ÇETİNKAYA

atanmıştır.

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu 

Başkanlığına

Sn. Hasan ÖZÇELİK

atanmıştır.

Sarıtepe - Demirciler Rüzgar Enerji Santrali

ZORLU ENERJİ



EKONOMİDE BU HAFTA

FED Kararı

ABD Merkez Bankası 26 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirdiği

yeni yılın ilk faiz toplantısında, faizi yüzde 0-0,25 bandında sabit

bıraktı. Powell Mart ayında faiz artırımının başlayacağı ve varlık

alımlarını azaltacağı sinyalini verdi.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Enflasyon Raporu

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu yılın ilk enflasyon raporuna

ilişkin yaptığı açıklamada para politikasının etkileyebildiği talep

unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının

yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizlerle politika

faizinde Eylül-Aralık döneminde toplamda 500 baz puan indirim

yapıldığını açıkladı.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Enflasyon Raporu

Kavcıoğlu bu dönemde fiyat istikrarının sürdürülebilir bir

zeminde yeniden şekillenmesi amacıyla TCMB’nin tüm politika

araçlarında Türk lirasını öncelikleyen geniş kapsamlı bir politika

çerçevesi gözden geçirme sürecinde yürütüleceğini belirtti.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Reel Kesim Güven Endeksi

Reel Kesim Güven Endeksindeki pozitif yönlü artış yılın ilk ayında

da devam ediyor. Reel Kesim Güven Endeksi Şubat 2021’de

keskin bir düşüş yaşamıştı. Reel kesim mevcut toplam

siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğunu

değerlendirmekte.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Ekonomik Güven Endeksi

TÜİK’in Ocak ayına ilişkin açıkladığı ekonomik güven endeksi bir

önceki aya göre artarak ekonomide iyimserliğe işaret eden

100’ün üzerinde değer aldı. Alt endeksler itibariyle inşaat hariç

diğer kategorilerde artış oldu.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Dünya Ekonomik Görünüm 

IMF Dünya Ekonomik Büyümesine ilişkin raporunda küresel

büyümenin 2022’de %4,4 büyüme olacağını öngördü. Ekim

2021 anketinde büyüme öngörüsü 2022 için %0,5 küçülme idi.

Türkiye için büyüme tahmini ise son raporda yukarı revize edildi.
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.

Merkez Bankası Haftalık dolar/euro hareketleri

EKONOMİDE BU HAFTA

21

TCMB Efektif  Satış Dolar Kuru

TCMB Efektif Satış  Euro Kuru



Dolar/TL’de ibre bu hafta yükseliş yönünde hareket etti.

Özellikle FED’in faiz artışı yönünde net söylemleri Dolar’ın

gelişmekte olan para birimleri karşısında hızla değer

kazanmasına etken oldu. FED açıklamalarının ardından Dolar/TL

13,50 seviyesinin üzerine yeniden yükseliş gösterdi.

Dolar endeksinde Salı gününde itibaren sürekli yukarı yönlü

hareket ederek 97 seviyelerine geldi.

Euro/TL bu hafta 15,50 TL’nin altında idi.

Haftalık Kur Hareketleri

EKONOMİDE BU HAFTA
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Altında Haftalık Görünüm

EKONOMİDE BU HAFTA

Altın, Fed Başkanı Powel’ın faiz artışı konusunda kararlılığını

sergilemesiyle sert bir düşüş kaydetti. ONS altın haftaya yatay

bir seyir ile başlamış, Salı ise küresel piyasalardaki risk iştahının

azalması nedeniyle yeniden yükselişe geçmişti. Çarşamba günü

FED’in politika faizini indirmesinin ardından 1.815 dolar

seviyesine kadar geriledi.

Gram altın ise dolar/TL’deki yükselişe rağmen küresel

piyasalardaki düşüşten destek bularak 800 TL seviyesinin altına

geriledi.

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

10 gün öncesine kıyasla %0,44 kazandırdı. Çeyrek altın Cuma

günü 1.280 TL’den satış gördü.
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Enerji Piyasası

EKONOMİDE BU HAFTA

Brent Petrol yükselişini sürdürüyor. Brent petrolün varili bu

hafta 90 dolar seviyesini aştıktan sonra yeniden 87-88 dolar

seviyesine geriledi.

Uluslararası Enerji Ajansının sın yayımlanan raporunda Covid

19 nedeniyle petrol fiyatlarındaki düşme dolayısıyla 2020’de

kanıtlanmış petrol rezervlerinin %19 gerilediği, 2021’de ise

daha yüksek ham petrol fiyatlar nedeniyle rezervler artmış

olduğu açıklanmıştır. Petrol fiyatlarının 100 doları alabileceği

uzmanlar tarafından belirtilmekte. Petrol fiyatları Kasım

2008’de 145 dolara kadar yükselmişti. Salgının başlangıç

döneminde 24 dolara kadar inmişti. OPEC+ önümüzdeki hafta

toplantı gerçekleştirecek. Toplantıda toparlanan talebe karşı

makul ölçüde üretimde artış yapması planlanıyor.
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Para-Banka İstatistikleri

EKONOMİDE BU HAFTA

Yurt içi yerleşiklerin toplam mevduatı bir önceki haftaya göre 30

milyar TL arttı.

Döviz mevduatı gerçek kişilerde ve tüzel kişilerde 1,9 milyar dolar

azaldı.

21 Ocak itibariyle bankacılık sektöründe Bireysel Kredi kartlarında

toplam bakiye 205,9 milyar TL oldu. Takibe giren alacakların

oranı toplam kredilerde %2,9 oldu. Ticari Kredilerin ağırlıklı

ortalama faiz oranı %24,8’den, %23,9’a düştü.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Bankacılık sektörünün konut, taşıt ve diğer kredileri toplam

tutarında bir önceki haftaya göre yaklaşık 3,5 milyar TL

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

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. 2021 yılının ilk on bir ayında

bireysel kredi kartlarında %588, tüketici kredilerinde %623 arttı.
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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.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Bu hafta, dolar kazandırırken, borsa ve altın kaybettirdi

Bu hafta, yatırım araçlarından dolar kazandırırken, borsa ve altın

kaybettirdi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde

1,39 kayıpla 1.983,18 puandan tamamladı.

TCMB rezervlerinde yükseliş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 21

Ocak haftasında 110,1 milyar dolara çıktı. Net rezervlerde artış

yaklaşık 2 milyar dolar oldu.

Sanayiye elektrik kısıtlaması kalktı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, sanayi tesislerine uygulanan

elektrik kısıtlamasının 29 Ocak itibariyle son bulacağını duyurdu.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

2021'de Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısı açıklandı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2021 yılında

Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısının 30 milyonu geçtiğini söyledi.

Azerbaycan petrol fonundan TCMB'ye 1 milyar euro

Azerbaycan Devlet Petrol Fonu, Türkiye Cumhuriyet Merkez

Bankası'nda 1 milyar euroluk depo hesabı açtı.

Yabancının swap piyasalarındaki TL varlığı düşüşte

Merkez Bankası ve BDDK verilerinden yapılan hesaplamaya göre

yabancıların Türk bankaları ile yaptığı TL swap miktarı 5 ayda

11,5 milyar dolar düşüş gösterdi.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

ABD'de tüketici güveni son 10 yılın en düşük seviyesinde

ABD'de Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven

endeksi Ocak'ta 2011'den bu yana en düşük seviye olan 67,2'ye

geriledi.

ABD'de beklentinin üstünde büyüme

ABD'de 2021'in son çeyreğine ilişkin büyüme rakamları

açıklandı. Rakamlar ülkenin 2021'in son çeyreğinde yüzde 6,9 ile

ekonomist beklentilerinin üzerinde bir büyüme performansına

imza attığını gösterdi.

Euro Bölgesi ekonomik güveni 9 ayın en düşük seviyesinde

Euro Bölgesi ekonomik güven endeksi birçok sektördeki

gerilemeyle Ocak’ta 112.7 olarak 9 ayın en düşük seviyesine indi.

.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

Biden yönetimi, ‘Rusya’ya yaptırım’ konusunda bankalarla

temasta

Biden yönetiminin, ABD'nin en büyük bankalarıyla Rusya'nın

Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Rusya’ya uygulanacak olası

yaptırımları görüştüğü aktarıldı.

Almanya dördüncü çeyrekte daraldı

Almanya ekonomisi dördüncü çeyrekte yüzde 0,7 küçüldü.

Ekonomistler zayıf gelen veriyle beraber ülkenin resesyona

girme riskinin arttığına dikkat çekti.

Alman hükümeti 2022 büyüme tahminini yüzde 3,6'ya düşürdü

Almanya'da yeni hükümet, bu yıl için daha önce yüzde 4,1

olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini Kovid-19’un

Omicron varyantının oluşturduğu sıkıntılardan dolayı aşağı

yönlü revize ederek yüzde 3,6'ya çekti.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

Apple tahtını korudu

Dünyanın en değerli markaları listesinde Apple, 355 milyar dolar

marka değeriyle ilk sıradaki yerini korudu. Apple’ı 350 milyar

dolar marka değeriyle Amazon, 263 milyar dolarla Google takip

etti.

IMF: Çin'in ekonomik toparlanmasında ivme yavaşladı

Uluslararası Para Fonu (IMF), Çin'in ekonomik toparlanmasının

oldukça önde ancak zayıf tüketim nedeniyle dengeden yoksun

olduğunu ve ivmesinin yavaşladığını bildirdi.

IMF'den El Salvador'a Bitcoin uyarısı: Büyük riskler taşıyor

Uluslararası Para Fonu (IMF), El Salvador'a kripto paralarla ilgili

riskleri göz önünde bulundurarak Bitcoin'i resmi para birimi

olarak kullanmama uyarısında bulundu.
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TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZDEN

Fas’ta demiryolu projesi 

Fas Ulaştırma ve Lojistik Bakanı, yüksek hızlı tren hattının (LGV)

yapılacağını ilan etti. Tren hattı projesi, Fas'ın farklı bölgelerini

orta ve uzun mesafeli demiryolları ağına bağlama planı

kapsamında gerçekleştirilecektir. Söz konusu geliştirme planı ile

43 şehri birbirine bağlayacak 1.300 kilometrelik yeni yüksek hızlı

tren hattı ve 3.800 kilometrelik konvansiyonel demiryolu

hattının inşa edilmesi hedeflenmektedir.

https://www.challenge.ma/transport-loncf-annonce-la-mise-en-service-de-
la-ligne-a-grande-vitesse-marrakech-agadir-231075/

Kaşirskaya Plaza_Moskova, Rusya Federasyonu

ENKA

https://www.challenge.ma/transport-loncf-annonce-la-mise-en-service-de-la-ligne-a-grande-vitesse-marrakech-agadir-231075/


TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZDEN

Nijerya’da Petrol Üretimi

Nijerya'nın günlük ham petrol üretimi Aralık'ta bir önceki aya 

göre 78 bin varil düşerek 1 milyon 197 bin varil oldu. Petrol 

İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) aylık petrol piyasası 

raporuna göre, Nijerya'da üretim son bir yılın en düşük 

seviyesine geriledi.

Çekya’da Çevre Önlemleri

AB uygulamalarına paralel olarak, tek kullanımlık plastik sofra

malzemelerinin Çek piyasasında dolaşımına sınırlandırma

getirilmesine yönelik bir kanun taslağı dün Parlamentoda ele

alındı.

Kuveyt’te 60 yaş üstü yabancı vatandaşların oturma şartları

Kuveyt'te 60 yaş üzeri olup üniversite mezunu olmayan

yabancıların oturumlarını yenileme şartları değiştirilmiştir.

Resmi Gazete'de yayımlanan Kararnameye göre, 60 yaş üzeri

olup üniversite mezunu olmayan yabancıların çalışma izinleri

250 Kuveyt Dinarı karşılığı 1 yıllığına düzenlenecektir.

Avusturya’dan Türkiye’ye Yatırım

Avusturya ülkemize net 36 milyon ABD Doları doğrudan

yatırım gerçekleştirmiştir. 2021 yılı Ocak – Ekim döneminde ise

Avusturya’nın ülkemizdeki net doğrudan yatırım tutarı 96

milyon ABD Doları olmuştur.



KÜLTÜR SANAT

Son asrın en iyi 25 müze binası

Odunpazarı Modern Müze de listede

Dünyanın önde gelen sanat yayınlarından ARTNews, 100 yılın en

iyi 25 müze binasını seçti.

Fransa, Amerika, İngiltere, Japonya gibi birçok ülkeden müzelerin

yer aldığı listede Polimeks Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve

koleksiyoner Erol Tabanca'nın kurucusu olduğu, Odunpazarı

Modern Müzesi 21’nci sırada yer aldı.

Listeye buradan ulaşabilirsiniz.
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KÜLTÜR SANAT

Verdi ve Mozart'ı anma konseri

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Wolfgang Amadeus Mozart’ın

doğum günü ile Giuseppe Verdi’nin ölüm yıl dönümüne özel bir

konser verecek.

"Doğum ve Ölüm / Mozart ve Verdi" başlıklı konser, 2 Şubat'ta

Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi'nde gerçekleşecek.

Konserde, Mozart’ın "Saraydan Kız Kaçırma", "Bütün Kadınlar

Böyledir", "Figaro'nun Düğünü" ve "Idomeneo" operalarından,

Verdi'nin "Macbeth", "Maskeli Balo", "Rigoletto" ve "Aida"

operalarından aryalar seslendirilecek.

36



KÜLTÜR SANAT

Pullarla tarihe yolculuk: PTT Pul Müzesi

PTT Pul Müzesi'nde, 1863 yılından bugüne kadar tedavüle

çıkarılan yaklaşık 8 bin 375 pul kronolojik olarak sergileniyor.

Müzede Dünya Pulları, Osmanlı Devleti Pulları, Anadolu Hükümeti

Pulları, Türkiye Cumhuriyeti Pulları ve 7 ayrı temadan oluşan

Tematik Pullar yer alıyor.

Müzede bulunan Kişisel Pul Makinesi ile dileyen ziyaretçilerin

fotoğrafları çekilerek, kişisel pulları kısa sürede kendilerine teslim

ediliyor.

http://www.pttpulmuzesi.org.tr/
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KÜLTÜR SANAT

Machu Picchu antik kentinde yeni yapılar bulundu

Peru'nun Machu Picchu antik kentinde lazer teknolojisiyle

donatılmış insansız hava araçları (İHA) sayesinde yeni yapılar

keşfedildi.

NBC'deki habere göre, arkeologlar, Machu Picchu'nun

merkezinden sadece 8 kilometre uzaklıkta Chachabamba adlı

tören alanının eteklerinde ormanın derinliklerinde gizlenmiş taş

sunak, 14 hamam ve su kanalı sistemi buldu.

Peru'da İnka medeniyetine ait Machu Picchu'yu her yıl binlerce

turist ziyaret ediyor.
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HATIRLATMA

18 Ocak 2022 tarihinden itibaren ülkemizde yaşanan

yoğun kar yağışı nedeniyle 26 Ocak 2022 günü sonuna

kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga

Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin

verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden

vergilerin ödeme süresi uzatıldı.

Buna göre, 26 Ocak 2022 günü sonuna kadar verilmesi

gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin 31 Ocak

2022 Pazartesi günü sonuna kadar verilmesi

gerekmektedir.

Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim 

Hizmet Beyannamelerinin Verilme ve Ödemeleri için               

son gün 31 Ocak 2022
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